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VÍDEO Detingut un fugitiu irlandès
a Salou per tràfic de drogues i tinença
il·lícita d'armes
Les autoritats irlandeses van alertar a les espanyoles que l'home havia
abandonat el país l'any 2016 per entrar a l'Estat
La policia espanyola ha detingut en un hotel de Salou un fugitiu de nacionalitat irlandesa, de 35
anys, per tinença il·lícita d'armes i tràfic de drogues, en virtut d'una ordre europea de detenció i
entrega dictada per les autoritats del seu país.
La detenció s'ha produït a través del canal de cooperació policial internacional, denominat Xarxa
Europea d'Equips de Recerca Activa de Fugitius (Enfast, per les sigles en anglès). A través de la
xarxa, els agents irlandesos van registrar la sol·licitud de recerca basada en un registre de
vehicle del detingut fet l'any 2013, en el qual van trobar pistoles amb munició i un fardell de
cocaïna. L'any 2016, la policia va alertar a les autoritats espanyoles que l'home havia abandonat
el seu país per entrar a l'Estat.
El fugitiu va utilitzar un passaport del seu país en curs legal emès sota una identitat falsa, i tot i
ser identificat a Màlaga el novembre de 2016, va aconseguir fugir de la policia, quan va ser
descobert a l'aeroport quan la seva família va venir a visitar-lo.
Quan es va procedir a la seva detenció, el fugitiu va carregar contra els agents i va començar la
seva fugida per carretera. L'home va aconseguir escapolir-se de les autoritats.
Després d'aquest succés, les investigacions es van centrar en aquesta província andalusa, a
causa dels vincles que presumptament tenia amb algun membre de la família Kinahan, una família
irlandesa amb presència a la Costa del Sol.

Así detuvieron los#GOES a este #fugitivo irlandés, reclamado por tráfico de drogas y tenencia
ilícita de armashttps://t.co/ykouv7Mfa5 pic.twitter.com/AUDoEt26uQ
&mdash; Policía Nacional (@policia)12 d'agost de 2017
Arrestat a Salou
A finals del mes de juliol, els serveis policials irlandesos van localitzar novament a la seva família
a Espanya, aquesta vegada a Reus. Els agents sospitaven que s'allotjaven a Salou en un hotel
amb el fugitiu, que usava una identitat falsa.
Un cop comprovat que es tractava del fugitiu es va procedir al registre de la seva habitació i
finalment, es van procedir a la seva detenció a la capital de la Costa Daurada.

http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/23188/video/detingut/fugitiu/irlandes/salou/trafic/drogues/tinenca/illicita/armes
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