La policia deté a Tordera
dos italians amb més de
set quilos de cocaIna
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o La Unitat contra la delinqüencia i el crim organitzat (Udyco) del
Cuerpo Nacional de Policía de les
comissaries de Girona i Lloret de
Mar van detenir dimarts passat dos
ciutadans italians a qui es va comissar més de set quilograms de
coca'ina, van informar ahir fonts
policials.
L'operació que va permetre la
detenció dels ciutadans italians,
G.S. i A.C., de 54 i 49 anys, havia
comenyat dies endarrere. El primer deIs dos detinguts, les activitats il·lícites del qual eren conegudes pels agents antidroga de la
policia, va ser localitzat a Lloret de
Mar i sotmes a una discreta vigilancia policial.
-El treball deIs agents va permetre observar com aquesta perso-

na contactava amb A.C., un individu presumptament relacionat
amb el trafic d'estupefaents a escala internacional.
lrobada a lordera
Segons les mateixes fonts, el seguiment als dos italians va continuar fins que el dimarts passat es
va detectar que A.C., que havia
arribat a Lloret de Mar amb un
Mercedes de matrícula italiana,
contractava un cotxe de lloguer.
Amb aquest cotxe, G.S. es va desplayar fins a Tordera, on va contactar de nou amb G.S. que es trobava esperant-Io a l'interior d' un
Seat Malaga.
Durant el contacte, pero, els dos
homes es van adonar de la vigilancia policial a la qual estaven
sotmesos i van intentar marxar
precipitadament delUoc de la reunió, bo i deixant abandonat el Seat
Malaga. Després de detenir els dos

sospitosos, els agents de la Udyco
van registrar el turisme i van descobrir 7.520 grams de coca'ina
amagats al seint de darrere.
Un registre al domicili de G.S.
va permetre comissar diners i ma-

terial per falsificar plaques de matrícula. El cotxe utilizat pel trafic
de drogues k quedat confiscat, i
els dos detinguts han ingressat a la
presó després de passar a disposici6 judicial.

