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Tanquen per primera vegada una 
entitat cannàbica per narcotràfic 
Els Mossos clausuren per ordre judicial una associació de Ciutat Vella per vendre drogues als 
turistes. Un informe de la Taula del Tercer Sector conclou que endurir lleis no disminueix el consum 
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Mentre l’Ajuntament de Barce-
lona enllesteix una regulació de 
les associacions cannàbiques, 
les darreres setmanes s’estan 
intenficant les actuacions poli-
cials, que han culminat amb 
el tancament, per primera ve-
gada, d’una d’aquestes entitats 
en demostrar-se la seva vincu-
lació amb el narcotràfic. 

Els Mossos van informar 
ahir de la clausura per ordre ju-
dicial d’un local de Ciutat Vella, 

on han arrestat dues persones 
amb causes pendents després 
de demostrar que a l’associació 
cannàbica és produïa i es tra-
ficava amb drogues, a més de 
promocionar-ne el consum. 
De fet, es considera que era un 
negoci encobert de venda de 
substàncies estupefaents per 
a turistes que visitaven la ciutat. 

Els fets es remunten a prin-
cipis d’any, quan els investiga-
dors van observar com un ho-
me interactuava amb turistes 
i els acompanyava fins a l’asso-
ciació. Un cop allà, els feia un 

carnet de soci al moment i des-
prés els venia marihuana. Així, 
els turistes podien consumir i 
comprar droga sense limita-
cions durant les vacances. 
L’operació es repetia amb d’al-
tres turistes. Amb aquests indi-
cis, els agents van fer una entra-
da i registre en el local, on es 
va intervenir droga i una gran 
quantitat de bosses dosificado-
res. A més, a dins de la seu de 
l’associació van trobar llistes de 
preus, que denotaven que era 
un negoci, ja que aquestes en-
titats no poden treure profit de 

la seva activitat: són clubs so-
cials exclusius per als socis. 

 
Calen més controls? 
En ple debat sobre la prolifera-
ció de les associacións can-
nàbiques, la Taula del Tercer 
Sector va presentar ahir un in-
forme que conclou que l’en-
duriment de la legislació sobre 
drogues no n’ha fet disminuir 
el consum els darrers 40 anys. 
Per això, aposta per polítiques 
més flexibles de regulació del 
cannabis, com ja han fet l’Uru-
guai i Corolado (EUA). 

FLASH 
Mercabarna obtiene 
más beneficios � El 
mercado central ha ganado 
cuatro millones antes de 
impuestos en 2013, un 8,2% 
más que en 2012. Para 2014 
espera ganar un 14% más. 

Miniaturas medieva-
les � Investigadores del 
Archivo de la Corona de 
Aragón han hallado cuatro 
hojas con miniaturas 
medievales originales del 
Gran libro de los feudos. 

Brigadas exprés � 
Santa Coloma ha creado las 
Brigades d’Acció Immediata 
contratando parados para 
que realicen reparaciones 
urgentes en la vía pública. 

Protesta ferroviaria � 
Una nueva huelga de los 
trenes franceses afectará 
este jueves a los enlaces 
entre Francia y Catalunya.

El consum de psicofàrmacs ha 
passat del 5,1% el 2005 al 11,4% 
l’any 2011, convertint aquesta 
droga en la més utilitzada des-
prés del cànnabis a Catalunya, 
segons va revelar ahir un estu-
di presentat per la Taula del Ter-
cer Sector Social. També s’ob-
serva una demanda creixent de 
tractament pel cànnabis, que el 
2012 va representar el 13% dels 
inicis de tractament ambulatori.

Els psicofàrmacs 
es disparen 

LOS BOMBEROS VAN A LA HUELGA. UGT, CC OO y CATAC han convoca-
do una huelga indefinida de los Bomberos la Generalitat, a partir del 20 de junio, para protestar con-
tra el decreto del Govern que los obliga a prestar 102 horas más al año. Para denunciar la precariedad 
laboral, ayer, alzaron un castillo (foto) con las vallas que protegían el Parlament. FOTO: GERARD ALEÑA / ACN

Alfred Bosch y Oriol Amorós 
se postulan. «El motivo por el 
que no encabezaré la lista es 
porque creo que el partido ha 
desarrollado una estrategia 

muy acertada de introducir ca-
ras nuevas». Así justificó ayer 
Jordi Portabella, líder de ERC 
en Barcelona, su decisión de 
no optar a ser alcaldable en las 

próximas elecciones, cuando 
cumplirá 16 años de actividad. 

Pese a la pugna abierta en 
las primarias, que se iniciaron 
ayer, Portabella aseguró que 
nadie lo ha presionado y que 
su decisión es fruto de «una re-
flexión de dos años». Tras su re-
nuncia, buscará trabajo, «co-
mo tantas y tantas personas». 
Alfred Bosch y Oriol Amorós se 
postulan como candidatos.

Portabella renuncia a ser   
el alcaldable de ERC tras 16 
años y se abren las primarias

� CIUTAT VELLA 
El MACBA estrena un 
nou espai. El Museu d’Art 
Contemporani de Barcelo-
na inaugura avui un nou es-
pai museogràfic, El Gran 
Vidre, amb una exposició 
de Javier Codesal sobre la 
violència a Sud-amèrica. 

� SANTS-MONTJUÏC 
El Sónar, al Mies van der 
Rohe. L’artista Edwin van 
der Heiden va inaugurar 
ahir l’espai Spectral diffrac-
tions, un estudi sobre la 
fragmentació del so que es 
pot veure al pavelló Mies 
van der Rohe fins divendres. 

� EIXAMPLE 
Cobreixen els pinacles 
de la Sagrada Família. La 
Sagrada Família ha hagut 
de cobrir els pinacles de set 
de les vuit torres del tem-
ple, ja que s’hi han detectat 
problemes en el material 
que subjecta el trencadís. 

� SANT ANDREU 
La Sagrera tindrà asso-
ciació de comerciants. El 
barri de la Sagrera recupe-
rarà properament l’associa-
ció de comerciants, després 
que l’anterior deixés de fun-
cionar fa més de dos anys 
per la crisi i altres factors. 

� EIXAMPLE 
No volen el Bus Turístic 
al carrer Marina. L’Asso-
ciació de Veïns de la Sagra-
da Família vol que el Bus 
Turístic es deviï al seu pas 
per la basílica a l’altura de 
Marina. Demanen que no-
més passi per Sardenya. 

� CIUTAT VELLA 
Raimon, Premi de les 
Lletres Catalanes. Òm-
nium va lliurar ahir a Rai-
mon el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes pels 50 
anys de difusió de la llengua 
catalana, en una cerimònia 
al Palau de la Música.D
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