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Els Mossos d'Esquadra detenen
dos homes per cultivar marihuana a
la Bisbal
Una patrulla va localitzar prop de 2.000 plantes de marihuana en dos hivernacles
habilitats enmig d'una finca d'oliveres

La plantació de la Bisbal | CME

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Vendrell, van
detenir els dies 26 i 27 d'agost a la Bisbal del Penedès dos homes de 34 i 30 anys
respectivament, de nacionalitat bosniana i sense domicili conegut, com a presumptes autors d'un
delicte de tràfic de drogues.
L'operatiu es va iniciar la tarda del dia 26 d'agost arran del requeriment d'un pagès de la zona, el
qual va observar diversos moviments estranys en una finca d'oliveres. La patrulla de la Unitat de
Seguretat Ciutadana que va atendre aquest ciutadà, va dirigir-se immediatament al lloc i va poder
comprovar l'existència de dos hivernacles de confecció casolana enmig d'un camp d'oliveres. Des
de l'exterior van poder veure centenars de plantes de marihuana.
Pocs instants després van localitzar una furgoneta amb un matalàs dins on hi pernoctava un jove
que disposava de claus del lloc, el qual va acabar sent detingut.
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En el marc de la investigació, la qual es va obrir de manera simultània, el dia 27 es va accedir dins
dels hivernacles amb la corresponent autorització judicial. A l'interior es va localitzar un total de
1.798 plantes de marihuana i tot tipus de productes per afavorir-ne el seu cultiu i creixement.
Unes hores abans, una patrulla va localitzar i detenir el segon sospitós, al qual durant l'escorcoll
se li va trobar una mena de manual per al cultiu d'aquest tipus de plantacions i un altre joc de
claus per accedir als hivernacles.

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/33713/mossos-esquadra-detenen-dos-homes-cultivar-marihuana-bisbal
Pagina 2 de 2

