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Descobert un arsenal de 242 armes
amagat per un veí del Vendrell
El detingut tenia grans quantitats de munició. Foto: Guillem Sanchez.

Un veí d'El Vendrell (el Baix Penedès) amagava en una doble paret de la seva furgoneta i en un
sostre fals de casa seva un autèntic arsenal de 242 armes d'"incalculable valor històric". La policia
estatal ha recuperat 23 pistoles, 16 revòlvers, 20 fusells, 4 escopetes, 1 rifle, 15 espases, 73
baionetes, 14 espasetes, 7 sables, 43 navalles i 19 matxets. Les portava il·legalment de Suïssa i
les venia en fires d'antiquaris per preus que oscil·laven entre els 800 i els 2.000 euros. Operava
sense cap tipus de llicència ni tenia cap control que hagi permès seguir el rastre de les armes
adquirides pels seus compradors.
La policia estatal ha detingut el traficant i dues dones que l'acompanyaven en els seus
desplaçaments. La policia estatal ha intervingut un arsenal d'armes de foc i armes blanques que
un veí d'El Vendrell, en col·laboració amb la seva parella sentimental i una altra dona, portava
il·legalment des de Suïssa. No es tracta de cap col·leccionista sinó d'un traficant d'armes
d'"incalculable valor històric", ha matisat el portaveu de la policia estatal, Antonio Navarro.
L'arsenal el formen 23 pistoles, 16 revòlvers, 20 fusells, 4 escopetes, 1 rifle, 15 espases, 73
baionetes, 14 espasetes, 7 sables, 43 navalles i 19 matxets. Hi ha armes tan curioses com
pistoles de reduïdes dimensions que les prostitutes amagaven antigament als lligacames per
protegir-se de clients agressius.
També un cano-trampa que podia deixar-se amb el gallet a punt per ser activat amb un cordill
que, per exemple, tibava "algú que no havia d'entrar a l'habitació del capità", aventura un dels
policies que ha participat en la intervenció. O un subfusell en perfecte estat que al mercat pot
arribar a costar més de 4.000 euros.
El traficant es desplaçava personalment amb la seva furgoneta a les fires d'antiquaris que se
celebraven per tot l'Estat i oferia els seus productes a possibles compradors. Si es mostraven
interessats, el duia fins a la furgoneta, on tenia les armes amagades en panels laterals adequats
pel seu transport ocult.
Sis granades de mà
Al seu domicili també havia preparat sostres falsos on amagava les armes. Es tracta d'un
emmagatzematge temerari ja que el gran potencial detonador de tot aquest material posava en
risc tant la seva seguretat com la dels veïns. Els agents, per exemple, van trobar també 6
granades llestes per explotar. Els equips TEDAX del cos policialles van fer esclatar
preventivament pel risc que suposaven.
La investigació va començar-se el passat mes de novembre i ha estat realitzada per la Brigada
Local de la Policia Judicial de la Comissaria de Mataró en col·laboració amb la Brigada Local de la
Policia Judicial de la Comissaria de Tortosa.

Una de les pistoles de reduides dimensions que les prostitutes amagaven al lligacama. Foto: Guillem
Sanchez.

https://www.naciodigital.cat/noticia/50030/descobert-arsenal-242-armes-amagat-vei-vendrell
Pagina 1 de 1

