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La Selva

SUCCESSOS

Detenen cinc marroquins amb 3.800
quilos d’haixix en una platja de Malgrat
L’embarcació planadora que va transportar la droga fins a la costa va aconseguir fugir
Efe/DdeG, Blanes.

La Guàrdia Civil ha confiscat
una par tida de 3.800 quilos
d’haixix que estava essent descarregada en una platja de Malgrat de Mar (Maresme) i ha detingut cinc presumptes narcotraficants.
Segons van informar fonts
pròximes a la investigació, l’operació es va dur a terme divendres passat a la matinada
quan cinc ciutadans marroquins
van ser sorpresos descarregant
129 fardells de cànnabis en una
platja de Malgrat i van ser capturats. De totes maneres, l’embarcació planadora que va transportar la droga fins a la platja va
aconseguir fugir gràcies als potents motors amb els quals anava equipada.
L’operació policial continua
oberta i el jutjat de guàrdia de
Blanes va decretar el secret del
sumari, de manera que no van
transcendir més detalls de la

confiscació.
La costa catalana s’ha convertit des de fa uns anys en una de
les por tes d’entrada d’haixix
preferida pels narcotraficants
marroquins, que utilitzen potents planadores equipades
amb motors forabord per transportar la droga des del Marroc
fins a Catalunya, des d’on la distribueix no només a altres comunitats espanyoles, sinó també a la resta d’Europa. El cert és
que els Mossos d’Esquadra van
interceptar durant l’any passat
un total de 26.057 quilograms
d’haixix, més del doble que els

10.816 quilos que van decomissar el 2004. La policia autonòmica ha explicat que les cales de
la Costa Brava són el principal
punt d’entrada de la droga a Catalunya per la presència de zones poc concurregudes i la proximitat amb l’AP-7. La situació i
característiques geogràfiques
del litoral de Girona són aprofitades pels traficants per desembarcar l’haixix, amagar-lo i distribuir-lo cap a Barcelona i
França amb discreció aprofitant
el trànsit de l’autopista. Un dels
especialistes de la Divisió d’Investigació Criminal (DES) de la

policia autonòmica ha corroborat l’ús de potents planadores
que utilitzen les xarxes de narcotràfic que transporten la droga des del Marroc cap a la costa catalana, i ho raona per la
pressió en la vigilància que estan realitzant les forces i cossos
de la costa andalusa per evitar
la immigració il·legal.
Dues de les operacions més
impor tants por tades a terme
l’any passat per la policia autonòmica contra les màfies de la
droga es van executar a finals de
desembre quan van requisar, en
un sol cap de setmana, més de

7.750 quilos d’haixix i van detenir 29 persones. Vint d’aquestes
van ser arrestades en una operació que es va desenvolupar la
vigília i el dia de Nadal a Tossa
de Mar, en què van interceptar
una descàrrega de 4.550 quilos.
Els altres nou van caure el mateix dia en una operació en què
els agents de la regió policial
central van descobrir 3.200 quilos més de droga que una banda entrava utilitzant un iot a través de Roses.
Una altra de les operacions
importants es va concretar el 15
de març de l’any passat quan els
Mossos van confiscar 2.340 quilos d’haixix descarregats en 77
fardells en una platja de l’Alt
Empordà. Encara que s’han
multiplicat per 2,5 les confiscacions d’haixix, els investigadors
són cauts perquè saben que si
creixen els decomissos és probable que també hagin augmentat els fluxos d’entrada
d’haixix.

"Hi ha gent amb una personalitat diferent.
Tamb amb un cotxe diferent."

TORDERA

Uns 150 usuaris
fan servir el bus
fins a l’hospital de
Calella el primer
dia d’ús
DdeG, Tordera.

Un total de 150 usuaris van utilitzar el ser vei del bus hospitalari el primer dia de funcionament. Cal recordar que l’Ajuntament de Tordera, juntament
amb els altres municipis de l’Alt
Maresme, va estrenar aquest
bus amb l’objectiu d’oferir un
nou ser vei al ciutadà que faciliti
la mobilitat per la comarca. El
ser vei de bus recorre els pobles
de Tordera, Palafolls, Malgrat,
Santa Susanna, Pineda i Calella,
l’última parada del qual és a
l’hospital Sant Jaume, fet que
agraeixen molts usuaris.
L’horari del ser vei de bus, que
és de dilluns a divendres, comença a les set del matí i fa sortides cada hora fins a les set de
la tarda (excepte a les dues del
migdia, que no hi ha ser vei). De
la mateixa manera, hi ha un bus
de tornada des de les nou del
matí fins a les vuit del vespre des
de Calella fins a Tordera.
El preu dels bitllets s’ha establert per zones. El trajecte des
de Tordera fins a Palafolls, Malgrat i Santa Susanna té un preu
d’1,20 euros, mentre que per
anar de Tordera fins a Pineda i
Calella el preu del tiquet és
d’1,75 euros.
A més, hi ha la possibilitat
d’adquirir targetes de tarifes integrades de 10, 30 o 50 viatges.
A la localitat de Tordera el bus
hospitalari pararà al veïnat de Fibracolor (rotonda d’entrada), al
veïnat de Sant Pere (davant del
supermercat), a la plaça de la
Concòrdia (davant la parada de
taxis del diumenge), a la plaça
Lluís Companys i a l’avinguda
dels Països Catalans (cruïlla
amb Camí Ral).

Mercedes-Benz presenta el nou Classe A Coup
Red & Black Edition des de 17.995e*
P La forma de ser i d'actuar, de vestir,
de parlar i fins i tot de conduir. Aix s
el que ens diferencia. Afortunadament
ningﬄ no s igual. Nou Classe A, un
concepte diferent d'autombil. Un coup
adaptat a la ciutat amb un toc exclusiu i

esportiu. Amb llantes d'aliatge de 17",
graella davantera cromada, seients i
tren de rodatge esportiu... Un cotxe
amb personalitat prpia, com tu.

*A 150 (95 cv). IVA, impost de matriculaci i transport inclosos. Fars bixen no inclosos, equipament opcional. Consum mitj des de 5,1 fins a 6,5/100 km. Emissions de CO2 des de 139 fins a 171 g/km.

902 99 86 06 www.mercedes-benz.es
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