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Una família ocupa una casa del
Catllar per plantar-hi marihuana
Els Mossos ja els investigaven però un incendi en la instal·lació elèctrica precipita
la intervenció policial

La plantació de marihuana al Catllar | ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre membres d'una mateixa família que havien ocupat
una casa al Catllar (Tarragonès) per cultivar-hi marihuana. La policia catalana va engegar la
investigació al maig, però el cas es va precipitar dimarts arran d'un incendi a l'interior de l'immoble.
El foc es van iniciar pel mal estat de l'escomesa il·legal del fluid elèctric, segons la policia.
Els serveis d'emergències van poder controlar l'incendi i van atendre les quatre persones per
inhalació de fum. Una vegada van comprovar que es trobaven bé de salut, però, els Mossos els
van detenir per suposats delictes contra la salut pública, usurpació d'immoble i defraudació de fluid
elèctric.

Dimarts a la tarda la policia va fer una entrada i registre al domicili en la qual va confiscar 400
esqueixos de marihuana, quatre quilograms de cabdells secs, 20 làmpades, 20 transformadors,
dos aparells d'aire condicionat, diversos ventiladors i filtres, una arma de foc curta semiautomàtica
presumptament detonadora, una pistola elèctrica i diversa documentació. El clan familiar tot just
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havia fet la collita de la droga i la producció es trobava ara en una fase inicial amb una nova
plantació a base d'esqueixos.
Els quatre arrestats són tres homes i una dona, d'entre 24 i 36 anys i veïns de Tarragona
(Tarragonès), però la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Tots quatre
han quedat en llibertat amb càrrecs aquest dijous després de passar a disposició del jutjat de
guàrdia de Tarragona.
Un altre incendi posa al descobert una plantació en un habitatge ocupat de Torredembarra
D'altra banda, dimecres la Policia Local de Torredembarra (Tarragonès) va localitzar 300 plantes
de marihuana a l'interior d'un habitatge ocupat il·legalment al barri de Clarà. Els agents van rebre
l'avís d'un possible incendi al voltant de les onze del matí, ja que sortia fum per una finestra. Quan
van arribar-hi, van desallotjar els veïns de l'entorn de l'immoble afectat de forma preventiva.
Un cop extingit el foc, van trobar la plantació i van comprovar que les connexions al
subministrament de llum i aigua eren fraudulentes. Segons el cos policial, tot apunta que l'origen
de l'incendi és un curtcircuit en la instal·lació elèctrica. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets
i busquen les persones que havien ocupat el domicili, que pertany a una empresa.
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