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El vent obliga
a tallar durant
sis hores l’N-260
GIRONA wLes fortes ràfegues
de vent, que a diversos punts
de l’Alt Empordà van supe-
rar els 120 km/h, van obligar
ahir a tallar el trànsit de la
carretera N-260 entre Port-
bou i la frontera francesa en
els dos sentits de la marxa
durant sis hores. Entre els
registres màxims, destaquen
els 176 km/h que es van asso-
lir a Portbou. Els bombers
van fer 25 sortides, concen-
trades a les comarques de
l’Alt Empordà i el Baix Em-
pordà, per arbres caiguts o
elements que amenaçaven de
desprendre’s. / S. Oller

Unrecorregutper lesmillors
cocteleries deBarcelona

PALLARS JUSSÀ wUn grup de
persones del Pallars Jussà
ha impulsat una nova plata-
forma que, a diferència de la
que ja hi ha al territori, no
demana el manteniment del
centre militar de Talarn sinó
la seva reconversió en cen-
tre educatiu universitari o
de formació professional
amb estudis vinculats a l’es-
port, el medi ambient o
l’agricultura. La Plataforma
per la Universitat del Piri-
neu adverteix que si les ins-
tal·lacions de Talarn s’aban-
donen, es deterioraran ràpi-
dament. / P. Echauz

Els mestres barcelonins del còctel reunits per a un llibre
ROSER VILALLONGA

BARCELONA wLa seva presèn-
cia devia passar inadvertida
a aquells clients amb qui
ahir es devien creuar a plena
llum del dia a la plaça Reial.
Allà, lluny de la penombra
en la qual acostumen a ofici-
ar, es van reunir els mestres
barcelonins del còctel. Des
dels emblemàtics Boadas,
Tirsa o Dry Martini als més
moderns Boca Chica o Ohla,
van estar representats a la
foto de família per celebrar
el llibre Barcelona en 20 coc-
telerías (Armero Ediciones,

a la venda a Barcelonaen-
20coctelerías.com). Després
de l’èxit del volum dedicat
a Madrid, els autors han
apostat ara per una ciutat
que Alfred Rexach defineix
al pròleg com la capital del
còctel.
Aquest confessa que, després
d’un periple internacional
per cocteleries, va deduir
que “cap d’aquestes ciutats
no tenia la tradició, de la
història, del savoir faire, que
les cocteleries de Barcelona
atresoren”. / C. Jolonch

BARCELONA w Els serveis
socials de l’Ajuntament actua-
ran de forma preventiva en
els desnonaments de famílies
amb menors o en situacions
d’especial vulnerabilitat.
L’àrea de Qualitat de Vida
establirà un protocol junt
amb el Col·legi de Procura-
dors perquè els desnona-
ments siguin comunicats amb
temps perquè els serveis soci-
als puguin actuar. Així es
podrà saber quina és la situa-
ció familiar de les persones
afectades i preveure si se’ls
busca allotjament o altres
serveis. / Redacció

Actuacions
preventives en
els desnonaments

Volen reconvertir
Talarn en
uncentre educatiu

Un penedit narra com narcos
i guàrdies civils robaven droga
en una caserna per revendre-la

Vent a la costa de Colera

El penedit Juan Pedro L. declarava ahir sobre la trama de corrupció a l’Audiència de Barcelona

TRIBUNALS

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

L es ciutats que s’es-
mentaven eren Mo-
llet o Palau-solità i
Plegamans, però per
moments semblava

que es parlaria de New Jersey o
Chicago, per les coses que es van
arribar a relatar durant el judici
que es va iniciar ahir a l’Audièn-
cia de Barcelona. Un penedit va
explicar al tribunal com un grup
de guàrdies civils es va confabular
amb una banda de delinqüents
per robar-li la droga a altres nar-
cos i, fins i tot, per posar de nou
en circulació partides ja decomis-
sades per l’institut armat. La nar-
ració va semblar tan triada del ci-
nemade gàngsters que, quan el de-
clarant va explicar per què va de-
nunciar els excòmplices, va res-
pondre: “Jo ja no era ‘un dels nos-
tres’”.
Davant la secció segona de l’Au-

diència de Barcelona es jutja un
cas de corrupció que inclou 23
persones: narcos, guàrdies civils,
policies i un periodista; una trama
que llisca no només per aquest as-
sumpte concret, sinó per altres en
investigació i fins i tot ja jutjats. El
rerefons, el negoci de la droga,
que esquitxa delinqüents i servi-
dors públics que es beneficiaven
del negoci il·lícit.
Una xarxa que, segons el testi-

moni d’ahir, tenia caires mafio-
sos, en la qual es trobaven àlies
com Trapero, Gordo, Tete, Bolo o
Toni, el dels desballestaments.
Ahir es va parlar de la banda, dels
pals (el robatori de narcòtics a al-
tres delinqüents), o de les feines

(la compra a guàrdies civils de
droga confiscada i emmagatzema-
da a casernes). En tots els assump-
tes de corrupció sempre aparei-
xen els penedits, antics criminals
que, per unmotiu o un altre, dela-
ten els exsocis. Sense un penedit,
aquests fets són gairebé impossi-
bles de desxifrar, perquè la pre-
sència de funcionaris fa que ope-
rin dins del sistema i el manipu-
lin. La credibilitat i veracitat del
penedit i les afirmacions és el que
valora el tribunal.
El judici va començar ahir,

precisament, amb la declaració
d’un penedit, Juan Pedro L. Quan

va ser el torn de les preguntes del
fiscal anticorrupció, Fernando
Bermejo, va descriure l’esquema
de funcionament del grup. D’una
banda, hi havia el grup de mal-
factors, encapçalats per Javier S.,
Trapero, i per Daniel R., Bolo. De
l’altra, un nucli de cinc guàrdies
civils destinats a la caserna de
Mollet, al capdavant dels quals hi
havia el sergent Roberto P. i
l’agent Antonio S., conegut com a
Tete. El negoci de tots: les dro-
gues.

Juan Pedro va relatar diverses
“feines” realitzades en comú. Una
d’aquestes va ser la compra d’una
partida d’haixix emmagatzemada

a la caserna deMollet. Els guàrdi-
es van oferir la partida als narcos.
L’estupefaent havia estat decomis-
sat i havia de ser incinerat. El pe-
nedit va assegurar que es va fer
càrrec de dos farcells de 30 quilos.
Va treure la droga, la va substituir
per sucre (encara que al final tam-
bé hi va haver de posar arròs per-
què es va acabar l’edulcorant del
supermercat), va cosir de nou els
sacs i els va tornar als agents, que
en comptes d’estupefaent van por-
tar aliments a cremar. El narcòtic
va anar a parar a mans dels delin-
qüents. Pel que fa al pagament, els
comandaments dels agents van de-
manar dos cotxes, un Audi i un
BMW, per als subordinats, als
quals, en l’argot de la banda, els
anomenaven els “soldats”, sempre
segons aquest relat.

L’altre modus operandi era ro-
bar-li la droga a altres traficants.
Així, Juan Pedro va narrar com
en una ocasió el Trapero li va dir
que unnarco els va oferir cent qui-
los d’haixix. Els va recollir en
companyia del Bolo en una masia
a Palau-solità i Plegamans. Van
canviar la mercaderia al cotxe del
còmplice i li van dir al narco que
seguissin aquest vehicle per anar
a cobrar. A la primera rotonda, els
guàrdies corruptes van fingir la
detenció del Bolo. Llavors, al pro-
veïdor li van dir que el problema
era la captura del col·lega i que,
de cobrar, res. Tot era una farsa i
el narco es va quedar sense droga
i sense diners.
Juan Pedro era un dels homes

de la banda. S’hi va integrar per-
què coneixia el Trapero de la com-
pravenda de cotxes i li va oferir
entrar-hi. Va contactar amb els
guàrdies i va citar que diverses in-
formacions, segons li van dir els
còmplices, provenien d’un inspec-
tor de policia, Antonio J., al qual
no va veure mai.
També va explicar per què va

desertar: perquè el van vendre i
van deixar que li atribuïssin el
crimde dos treballadors de Prose-
gur durant el robatori d’un furgó
a Terrassa, el 2002. Per aquest te-
ma compleix condemna. Assegu-
ra que és innocent i que va parlar
al jutge dels antics companys per-
què revisessin el cas. Era un home
de la banda, però se’n va anar per-
què va veure que ja no era “un
dels nostres”.c
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“Janoera ‘un
delsnostres’”
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El penedit
diu que va confessar
perquè el van acusar
de dos assassinats
que no va cometre
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