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A. GUERRERO
❘ LLEIDA/FRAGA ❘ El consum d’he-
roïna ha despuntat en els últims
mesos respecte a altres drogues
com la cocaïna. El principal mo-
tiu d’aquest augment és que es
tracta d’una substància estupe-
faent més econòmica que la co-
caïna. “La crisi té una gran im-
portància en aquest canvi de ten-
dència. El gram d’heroïna al mer-
cat negre costa uns 40 euros
mentre que el de cocaïna arriba
als 60.Això fa que molts consu-
midors optin per canviar de dro-
ga”, va assegurar ahir a SEGRE
un portaveu de la Policia Naci-
onal.

L’augment del consum del ca-
vall, com es denomina vulgar-
ment aquesta substància, tam-
bé ha representat que en les ope-
racions antidroga dels cossos po-
licials hagin augmentat les con-
fiscacions d’aquesta mercaderia.
És el cas de l’última operació
portada a terme per agents de
la Unitat de Drogues i Crim Or-
ganitzat (Udyco) de la Policia
Nacional de Lleida, que fa uns
dies van detenir a Fraga, en una
sortida de l’autopistaAP-2, un
conductor que portava amaga-
da al maleter del cotxe una mot-
xilla carregada amb quatre qui-
los d’heroïna que al mercat ne-
gre podria tenir un valor mínim
de 160.000 euros i amb la qual
es podrien haver obtingut unes
50.000 dosis. Encara que el des-
tí de la droga es desconeix, la
Policia Nacional va apuntar que

Augmenta el consumd’heroïna al ser el
gram20 eurosmés barat que el de cocaïna
La Policia Nacional deté a Fraga un home amb quatre quilos que anaven a ser distribuïts a Ponent
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part de la mercaderia tindria
com a destinació la ciutat de
Lleida i altres poblacions prope-
res.

Segons sembla, el detingut,
que ja ha ingressat a la presó, ac-
tuava com a correu (transportar

la droga d’un lloc a un altre a
canvi de diners). L’arrestat és un
veí de l’Hospitalet de Llobregat
que està a l’atur, que havia tre-
ballat com a vigilant de segu-
retat i que per evitar el registre
del seu cotxe hauria mostrat ele-
ments de la seua professió com
una defensa i unes manilles, se-
gons van explicar fonts polici-
als.

“Aquesta detenció únicament
és l’iceberg d’una important xar-
xa de narcotràfic”, va apuntar
el portaveu policial. Els investi-
gadors creuen que el correu for-

mava part d’un grup de narco-
traficants dedicat a traslladar
droga des del sud de França (Ho-
landa és el major punt d’entra-
da d’heroïna d’Europa) fins a
Catalunya i altres zones com ara
València iAndalusia.

Per la seua part, els Mossos
d’Esquadra van detenir la set-
mana passada al BarriAntic de
Lleida dos persones que es de-
dicaven al tràfic de drogues. En-
tre la mercaderia que van con-
fiscar,més de 200 dosis, n’hi ha-
via també nombroses d’heroï-
na.

MERCAT NEGRE

Al mercat negre el gram
de cocaïna es paga a uns
60 euros mentre que el
d’heroïna en val 40
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50.000dosis
❚ Amb la droga intervinguda a
Fraga, podrien haver-se obtingut
prop de 50.000 dosis. El valor mí-
nim seria d’uns 160.000 euros.

Actuava coma correu

❚ El sospitós actuaria com a cor-
reu, que consisteix a transportar
la droga a canvi de diners.

Procedència francesa

❚ La policia apunta que es tracta
d’una organització que la distri-
bueix per Catalunya i Andalusia.

Heroïna al Barri Antic

❚ Entre la droga que van confis-
car els Mossos d’Esquadra la set-
mana passada al Barri Antic hi
havia heroïna.Imatge de la partida confiscada a Fraga.

POLICIA NACIONAL

ENTREVISTA

SEGRE

MaiteUtgés
PSIQUIATRA

«Els casos d’avui
són homes de 30
a 40 anys»

Quins efectes produeix
l’heroïna?
És un depressor. És a dir,
que alenteix l’activitat del
sistema nerviós, la concen-
tració o la capacitat de pen-
sament.
Quin és el tipus del consu-
midor més comú?
N’hi ha dos. D’una banda,
el de l’addicte enganxat
des de fa molts anys i que
segueix el programa de
metadona. L’altre, més re-
cent, són consumidors que
se la injecten per contra-
restar els efectes excitants
de la cocaïna.
I el perfil actual?
La majoria són homes
d’entre 30 i 40 anys.

❘SORT ❘ El jutjat de primera instàn-
cia i instrucció deTremp ha ci-
tat a un judici de faltes els tres
Reis Mags de Sort que van ser
denunciats pels Mossos d’Esqua-
dra per haver-los insultat i llan-
çat caramels de forma poc amis-
tosa durant la passada cavalca-
da, tal com va avançar SEGRE.

La denúncia ha seguit el seu
curs i els tres Reis Mags seran
jutjats el mes de març. D’aques-
ta manera, el jutge deTremp ha
considerat que els fets són cons-
titutius d’una falta de respecte
a un agent de l’autoritat. En la
denúncia la policia autonòmica
considera que els incidents ja
van començar a primera hora de
la tarda als voltants del lloc (un
local d’oci nocturn) on es pre-
paraven els Reis Mags i on els
agents regulaven el trànsit.Allà,
suposadament, van proferir càn-
tics contra la policia per mega-

Porten a judici els Reis Mags de
Sort al no retirar-se la denúncia
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Imatge d’arxiu de la cavalcada de Reis de Sort.
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fonia. La cavalcada va prosse-
guir el seu recorregut i els Reis
van continuar amb la seua acti-
tud amb el caporal dels Mossos
d’Esquadra, al qual llançaven

caramels. Els Mossos han man-
tingut la denúncia, de manera
que el jutge ha decidit portar-
los a judici el pròxim mes de
març.

Fiscalia recorre
l’arxivament
de lamort
d’un gos a Torà
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❘ TORÀ ❘ La Fiscalia de Lleida ha
recorregut l’arxivament del
cas del gos que va morir tiro-
tejat aTorà presumptament
per l’extinent d’alcalde de la
població Josep MariaAlsina.
El Ministeri Públic considera
que la forma en la qual va
morir l’animal s’ha de con-
siderar maltractament animal.
Tanmateix el jutjat de prime-
ra instància i instrucció de Sol-
sona ha arxivat la causa dos
vegades.

En la segona ocasió, fa unes
setmanes, el magistrat va en-
tendre que els eximputats, Jo-
sep MariaAlsina i l’alcaldes-
sa de la població,MercèValls,
no tenien intenció de fer pa-
tir l’animal. L’entitat ecolo-
gista Ipcena, personada en la
causa, també ha presentat un
recurs.

Intervenen 7.000 euros
en joies a la duana
❘ LASEUD’URGELL ❘LaGuàrdia Ci-
vil va denunciar dimecres a
la Farga de Moles un home
acusat d’intentar introduir
sense declarar dos penjolls
per valor de 7.000 euros. El
màxim sense declarar és de
fins a 900 euros.Viatjava en
un autocar.

Porten al Parlament la
sala deMossos de la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El PSC, a tra-
vés del diputat Òscar Ordeig,
ha presentat una proposta al
Parlament per evitar el tan-
cament de la sala de control
de Mossos de la Seu.

Ferida fent esquí de
fons aNaut Aran
❘ NAUT ARAN ❘ Els bombers van
rescatar ahir una dona que
havia patit una luxació a l’es-
patlla quan practicava esquí
de fons amb 13 persones a
NautAran.
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