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Desarticulen un grup que
disposava d'un arsenal d'armes
destinat al tràfic il·legal
L'operació de la policia espanyola es va precipitar quan l'organització es disposava
a fer un enviament
La policia espanyola ha detingut sis persones com a presumptes membres d'un grup dedicat al
tràfic il·legal d'armes, a qui van intervenir un arsenal emmagatzemat entre Mataró i Castelldefels.
Les investigacions es van iniciar el 2016 quan es va detectar un grup liderat per un individu
d'origen marroquí, sobre qui se sospitava que liderava una organització dedicada a traficar amb
armes i subministrar-ne a altres organitzacions criminals, i es va precipitar quan els investigats es
disposaven a transportar-ne vàries en un vehicle interceptat a Castelldefels, on desenvolupaven la
seva activitat juntament a Mataró i Barcelona. Poc després, es van detenir la resta d'investigats
en aquestes dues darreres ciutats i es van registrar els domicilis que ocupaven i dos trasters.
Tant en el vehicle com en els registres, els agents han intervingut un fusell d'assalt tipus AK, dos
subfusells metralladors, quatre rifles, una escopeta de canons retallats, una escopeta repetidora,
tres pistoles -una del calibre 45 amb silenciador-, un revòlver calibre 357, gran quantitat de munició
de diferents calibres, carregadors, una pistola elèctrica, armilles antibala, armes blanques i
distintius policials. A més de les armes, s'han intervingut dues bosses i un paquet amb prop d'un
quilo de diferents substàncies estupefaents.
La vigilància policial va permetre determinar que el grup va mantenir diverses trobades a
Barcelona a finals de l'any passat i com al desembre van incrementar la seva activitat, com per
exemple un viatge a Noruega per part del màxim responsable de l'organització. Mentre el cap del
grup era fora, l'activitat es va reduir fins a la matinada de l'11 de gener, quan els agents van
observar que els sospitosos podien estar preparant un enviament.
A primera hora del matí, van comprovar com e l líder de la trama i un altre membre de l'organització
manipulaven una bossa de grans dimensions i un carretó de la compra, amb la impressió de portar
objectes bastant pesats. Posteriorment, van introduir tot el material en un vehicle estacionat
davant del seu domicili i van posar rumb a Castelldefels, on van ser interceptats.L'operació es va
precipitar quan l'organització es disposava a fer un enviament
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