Nota de premsa
Terrassa, 26 d’octubre de 2018

La Policia Municipal, juntament amb Mossos
d’Esquadra i una comitiva judicial, deté quatre
persones encarregades d’un local destinat al
consum de productes cannàbics
S’estava fent un seguiment policial arran de diverses queixes veïnals

A les 11 h d’ahir, la Policia Municipal, en una operació conjunta amb un equip dels
Mossos d’Esquadra i la comitiva del Jutjat de Guàrdia, va dur a terme una
intervenció en el local de l’associació cannàbica Arrels, amb seu social al carrer
d’Almeria, a l’alçada del carrer de Jerez, al barri d’Ègara, que es va saldar amb la
detenció de tres persones i una altra investigada, per tenir prous indicis d’estar
implicats en delictes contra la salut pública. L’actuació es fruit d’un seguiment que va
iniciar la Policia Municipal derivat de diverses queixes veïnals, i també perquè els
agents de la zona havien detectat un increment considerable de persones que
visitaven l’establiment.
Els agents policials van accedir l’interior del local, amb una ordre judicial, i van
detectar que al vestíbul hi havia quatre càmeres de gravació sense cap rètol que
informés als visitants d’aquest fet, i a més no havien estat declarades a l’Agència
Estatal de Protecció de Dades. En l’escorcoll realitzat es van localitzar 322 cigarretes
tipus “porro”, 32,11 g de haixix i 2,9 kg de cabdell secs de marihuana. També es va
poder comprovar que hi havia muntat un dispositiu que garantia la defraudació de
fluid elèctric, que alimentava el consum d’energia elèctrica d’un domicili contigu.
Davant d’això, es va accedir a aquest domicili, en el que es va descobrir el muntatge
d’una infraestructura en funcionament d’una plantació de marihuana que abastia un
total de 222 plantes, a més d’una habitació per a l’emmagatzemament de 911
cabdell d’aquesta planta. Davant d’això, es van instruir les diligències penals
corresponents per un delicte contra la salut pública, en què també es va fer constar
la defraudació del fluid elèctric i la pertinença a una organització criminal. Es van
aixecar actes administratives per diverses infraccions que s’havien comès en el
local, així com una acta adreçada a l’Agència Estatal de Protecció de Dades per les
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càmeres de vídeo vigilància. Totes les substàncies il·legal trobades van ser
comissades i el local va quedar precitat.
Adjuntem imatges
Fotos: Policia Municipal
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