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Escorcollen una nau a Vic 
vinculada al cultiu massiu 
de marihuana a Catalunya 

Els Mossos van detenir set persones en una operació que va afectar sis municipis
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Detall de la porta d’entrada a la nau que els Mossos d’Esquadra van esbotzar per accedir a l’interior del local

Vic

Guillem Freixa

Una nau sense activitat 
evident des de l’exterior 
situada al carrer Berga del 
polígon Mas Beuló de Vic 
era l’escenari que des de fa 
un temps acollia una instal·
lació interior per tal de cul·
tivar marihuana a l’engròs. 
Dimarts, a primera hora del 
matí, les empreses i negocis 
de l’entorn es van trobar un 
ampli desplegament de Mos·
sos d’Esquadra que, un cop 
restringit el perímetre de la 
zona més propera, van entrar 
al local esbotzant la porta 
petita de la façana, amb la 
sospita que a l’interior s’hi 
podien trobar una o més 
persones. Un cop a dins, la 
policia catalana hi va trobar 
tota una instal·lació prepa·
rada per al cultiu massiu de 
marihuana, i hi va realitzar 
detencions, tot i que encara 
no s’ha precisat si es tracta 
d’una o més persones. La 
presència policial a la zona 
va anar disminuint al llarg 
del matí, i a primera hora de 
la tarda diverses furgonetes 
i camionetes es van encarre·
gar de buidar la nau de tot el 
material que s’hi havia tro·
bat així com de les diverses 
plantes de marihuana que hi 
havia.

Amb el cartell encara pre·
sent a la façana d’un anterior 
negoci que fa anys que es va 
desvincular de l’edifici, el 
local no presentava activitat 
evident ni regular de cara 
a l’exterior. Sí que havia 
aixecat certes sospites el 
fet que en hores poc habi·

tuals –sobretot a la nit i a la 
matinada– s’hi podia veure 
aparcat al davant un vehicle, 
el propietari del qual entrava 
a la fàbrica i en sortia poca 
estona després. En determi·
nades èpoques de l’any, la 
zona d’aquest polígon també 
s’impregnava d’olor de mari·
huana, sense tenir clar l’ori·
gen d’aquest fet. 

La intervenció feta en 
aquesta nau del polígon Mas 
Beuló de Vic no és un cas 
aïllat, sinó que tot indica 
que es tractaria d’una peça 
més d’un grup criminal que 
es dedicava al cultiu massiu 
de marihuana en diversos 
punts de Catalunya. De fet, 
dimarts passat a primera 
hora del matí els Mossos 
d’Esquadra van anunciar 

que la Divisió d’Investigació 
Criminal del cos estava rea·
litzant set intervencions en 
sis municipis diferents per 
tal de desarticular una orga·

nització que presumptament 
es dedicava a la plantació 
i cultiu de marihuana en 
instal·lacions interiors, adap·
tant del tot locals industrials 
per no aixecar sospites, i la 
seva posterior distribució. 

Segons va avançar l’Agèn·
cia Catalana de Notícies 
(ACN), la investigació hau·
ria començat quatre mesos 
enrere, i dimarts passat es 
van fer escorcolls en cinc 
naus i dos domicilis situats 
a Vic, Castellví de Rosanes, 
Tarragona, Reus, el Masnou 
i Montcada i Reixac. Durant 
els escorcolls es van inter·
venir unes 3.000 plantes de 
marihuana i es van realitzar 
fins a set detencions. Segons 
van informar els Mossos 
d’Esquadra, la investiga·
ció continua oberta i no es 
descarten nous escorcolls 
i detencions. Aquesta és la 
quarta operació vinculada 
amb el tràfic de drogues que 
es fa a la comarca d’Osona en 
l’últim mes. 

L’activitat es 
registrava en 

hores nocturnes 
i se sentia olor    
de marihuana 

La causa per 
penjar pancartes 
a l’ajuntament de 
Roda, arxivada

Vic

EL 9 NOU

El Jutjat d’Instrucció núme·
ro 1 de Vic ha decretat el 
sobreseïment provisional de 
la causa i l’arxiu penal del 
procediment iniciat contra 
dos veïns de Roda de Ter, 
als quals s’acusava d’un pre·
sumpte delicte de desobedi·
ència i un delicte electoral 
per haver penjat diverses 
pancartes durant la campa·
nya de les eleccions generals 
a la façana dels ajuntaments 
de Roda de Ter i Folgueroles. 
Segons l’escrit del ministeri 
fiscal, s’apunta que les dili·
gències practicades no han 
donat com a resultat cap evi·
dència que els acusats come·
tessin cap delicte. De fet, 
així ho van defensar els dos 
rodencs implicats en els fets, 
Toni Mayans i Mariona Gra·
balosa, quan el 4 d’octubre 
van comparèixer davant del 
jutge, i també això és el que 
han pogut demostrar els seus 
advocats, Cèsar Lagonigro i 
Jordi Flores, de l’Associació 
d’Advocats d’Osona per la 
Defensa dels Drets Humans.

El 26 d’abril, mentre Gra·
balosa i Mayans eren en una 
terrassa d’un bar de la plaça 
Major de Roda de Ter, un 
grup de persones va intentar 
penjar diverses pancartes 
a la façana de l’ajuntament 
amb els lemes “Desobeïm la 
JEC”, “Fake Justice” i “Repu·
bliquem”. Finalment, després 
d’una mediació amb els vigi·
lants municipals, les pancar·
tes van quedar situades en 
un edifici proper. L’informe 
dels fets, que com és habitual 
els vigilants municipals van 
fer arribar als Mossos d’Es·
quadra, va despertar l’interès 
de la Junta Electoral Central, 
que finalment va decidir pre·
sentar una denúncia. 

Concentracions a Vic i Ripoll amb el lema “Recuperem els carrers”
Vic/Ripoll A Vic, tot i el fort aiguat que va caure dimarts al vespre, una cinquantena de 
persones es van reunir a la plaça Major per reivindicar el dret a manifestar·se lliurement. A 
Ripoll, diversos col·lectius que treballen per a la transformació social es van fer visibles a la 
plaça de l’Ajuntament i la plaça Sant Eudald amb una pancarta que deia “La vida abans que el 
capital”. En l’acció també es va insistir en la defensa dels serveis públics.
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Queda aturat amb el 
cotxe al centre de Vic 
i és denunciat per 
conduir begut

Vic La matinada de diu·
menge, el 112 va rebre l’avís 
que un vehicle havia quedat 
aturat al mig del carrer Pare 
Huix de Vic i no responia 
a les crides que se li feien. 
Una patrulla de la Guàrdia 
Urbana s’hi va adreçar, va 
comprovar que el conductor 
era a l’interior i es va proce·
dir a fer·li la prova d’alco·
holèmia. El jove de 29 anys i 
veí de Barcelona va donar un 
resultat de 0,79 mg/l i va ser 
denunciat penalment.

Buch expulsarà els 
mossos implicats en 
els fets racistes de 
Sant Feliu Sasserra

Sant Feliu Sasserra Després 
que dilluns sortís a la llum un 
àudio en què s’evidenciava 
una actuació racista per part 
de diversos mossos d’esqua·
dra en una intervenció a Sant 
Feliu Sasserra, al Lluçanès, el 
conseller d’Interior, Miquel 
Buch, va anunciar dimecres 
que quan conegui la identitat 
dels implicats n’exigirà l’ex·
pulsió immediata: “Ni un bri 
de confiança amb el racisme 
i la xenofòbia”, va declarar al 
Parlament.

Raymond Lagonigro


