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Desarticulada una de les bandes de
tràfic d’heroïna més grans d’Espanya
L’organització feia dècades que estava establerta a Dos Hermanas (Sevilla)

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Un negoci que s’havia convertit
en familiar. La Policia Nacional
ha detingut al barri de Cerro
Blanco, ubicat a Dos Hermanas
(Sevilla), nou persones, fills i fa
miliars d’històrics narcos que
formaven una de les organitza
cions més importants de tràfic
d’heroïna a Espanya. Els agents
han confiscat deu quilos d’a
questa substància, tres de cocaï
na (d’una gran puresa), trenta
quilos de substància per a l’adul
teració, set armes llargues de
calibre divers (dues de les quals
dotades de mira telescòpica),
cinc armes curtes, 600 cartutxos
de diferents calibres, una armilla
antibales, un carnet fals de
Guàrdia Civil i 218.000 euros en
metàl∙lic.
La Policia Nacional, que va
procedir fer les detencions la set
mana passada al barri de Cerro
Blanco, destaca el fet que els de
tinguts són membres joves de fa
mílies dedicades des de temps
immemorial al tràfic d’aquesta
substància al sud d’Espanya. No
ves generacions de delinqüents
que substitueixen els líders his
tòrics de les xarxes que van inun
dar Andalusia d’aquesta droga
durant els primers anys de la
transició política. Una època ja
superada que pel que sembla les
màfies intenten reeditar en be
nefici propi.
Fa quaranta anys l’heroïna va
constituir un gravíssim proble
ma, amb centenars i fins i tot mi
lers de joves enganxats al cavall,
l’avanç imparable de la sida i se
riosos problemes de convivència
i seguretat. Els carrers d’algunes
ciutats, entre elles especialment
les de Sevilla, van arribar a con
vertirse en molt inhòspites.
L’heroïna i cocaïna confisca
des provenien de Turquia i
encara conservaven el paper de
diaris turcs com a embolcall
quan van els agents les van tro
bar. Els funcionaris policials van
escorcollar quatre domicilis. Els

dos líders del clan són a la presó
sense fiança i la resta, avis i dones
dels detinguts, de moment estan
en llibertat provisional amb càr
recs.
Els agents van identificar
aquesta nova generació de nar
cotraficants localitzant els dos lí
ders del grup criminal i la seva
persona de confiança, i situant
diversos immobles que utilitza
ven com a habitatges de segure
tat per amagar la droga i prepa
rarla per distribuirla posterior
ment.
El barri de Cerro Blanco és un
dels punts més actius del tràfic
d’heroïna a Espanya. L’estiu pas
sat va ser escenari d’un dels suc
cessos més brutals que han pas
sat en la història recent de Sevi
lla: l’assassinat d’un ciutadà turc,
Mehmet Demir, la seva compa
nya Sandra Capitán i la filla
d’aquesta, Lucía Begines Capi

tán, de només sis anys. Un dels
traficants del barri, Ricardo Gar
cía, àlies el Pollino, els va matar a
tots tres a causa d’un deute impa
gat de 30.000 euros per tràfic
d’heroïna.
L’assassí va amagar els tres
cossos en un pou i els va cobrir

La Policia Nacional
constata que la xarxa
de traficants ha
experimentat un
relleu generacional
de sosa càustica, amb la inten
ció que no es poguessin trobar
mai, però una delació a la Poli
cia va permetre de localitzar
los. Per aquest triple assassi
nat hi ha tres persones més a

El president de Federació de Per
sones Sordes de Catalunya (Feso
ca) ha reclamat que s’afegeixi una
casella en la preinscripció escolar
per demanar l’escolarització en
llengua de signes catalana, i ha
reivindicat aquesta llengua com a
garant de la “inclusió plena en la
societat” del col∙lectiu de persones
sordes. Martínez va afirmar que
aquesta llengua és, després del
català i el castellà, la més parla
da, amb 25.000 usuaris, per sobre
dels 6.000 de l’aranès, que sí que és
oficial.
La Fesoca, l’Associació de Pa
res de Nens Sords de Catalunya

Creix la recollida
de residus per la
millora econòmica
MEDI AMBIENT wEls espa
nyols van recollir 19,9 milions
de tones de residus el 2017,
entre restes metàl∙liques, de
paper i cartró, fusta, vidre i
plàstic, cosa que suposa un
increment del 4,2% respecte
al 2016, segons l’informe
Reciclatge de residus publicat
per l’observatori sectorial
DBK d’Informa, que valora
l’import de la seva venda en
2.400 milions d’euros. Segons
la consultora, l’augment de la
recollida es deu al bon com
portament registrat per
l’economia durant els últims
anys. / Europa press

El Congrés demana
protegir els linxs
dels atropellaments
MEDI AMBIENT wLa comissió
de Mobilitat Sostenible del
Congrés va acordar ahir instar
el Govern espanyol a fer un
estudi per identificar els
punts negres per als atropella
ments de linx ibèric i instal∙lar
passos de fauna per evitarlos,
després del pitjor any per a
aquesta espècie amenaçada,
amb 31 atropellaments regis
trats el 2017. La iniciativa,
d’EquoPodem, va tenir el
suport de tots els grup tret del
PP, que es va abstenir. / Efe

Nou sistema de
control al quiròfan
de Vall d’Hebron

Els paquets de droga, procedents de Turquia, estaven embolicats amb paper de diaris turcs

Famílies d’alumnes sords demanen
intèrprets de signes a les aules
BARCELONA Europa Press

la presó, a més del Pollino.
Fa unes setmanes una patrulla
de la Policia va ser atacada a Cer
ro Blanco per desenes de veïns
del barri quan intentava detenir
un sospitós. La patrulla va haver
de sol∙licitar reforços per poder
escapar del setge a què es van
veure sotmesos.
El barri de Dos Hermanas on
han estat detinguts els capitostos
de la banda va créixer al voltant
del carrer Cerro Blanco, que va
acabar donant nom a tota la zo
na. Amb la de Los Potros s’ha
anat convertint en un dels llocs
marcadament marginals de la
població. Igual com passa a la
ciutat de Sevilla amb El Vacie o
Las Tres Mil, són zones que s’es
tructuren entorn d’habitatges
d’una única planta, de construc
ció molt dèbil i habitades per
famílies sense recursos eco
nòmics.c
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(Apansce) i la plataforma Volem
Signar i Escoltar s’han unit en una
reclamació administrativa prèvia a
la via contenciosa per exigir a la
Generalitat que abandoni la “pas
sivitat” actual i compleixi la legis
lació garantint intèrprets de llen
gua de signes a les aules.
Les entitats fa dos anys que te
nen més de 50 reclamacions indi
viduals i aborden aquesta mesura
com a últim recurs abans d’anar als
jutjats, ja que asseguren que de
2.000 nens sords, només 178 tenen
educació bilingüe –amb llengua de
signescomavehicular–vaexplicar
ahir l’advocada Leire López.
Les associacions demanen més
hores d’intèrprets per als alumnes

que ho sol∙licitin –en vista de la “in
suficiència” actual– i la creació de
tres centres nous bilingües a les
províncies de Tarragona, Lleida i
Girona, perquè asseguren que ac
tualment només hi ha una escola i
un institut a Barcelona amb llen
gua de signes catalana com a ve
hicular.

La Fesoca reclama
una casella al full de
preinscripció escolar
per atendre els 2.000
nens en la seva llengua
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La portaveu de Volem Signar,
Marian González, va explicar que
no veuen garantida aquesta pos
sibilitat d’escollir de les famílies
quepreveulallei,ihacriticatquela
Generalitat assegura que hi ha 21
centres bilingües però no ho són
completament, i que justifica faltes
d’hores d’intèrpret amb criteris
pedagògics quan consideren que
són “criteris econòmics”.
González lamenta que els nens i
joves sords tinguin problemes en
“totes les etapes” de l’educació,
partint de la base que no hi ha una
atenció primerenca amb llengua
de signes i això implica perdre un
temps clau per al desenvolupa
ment del nen. Així mateix, ha la
mentat que als centres de recursos
educatius per a deficients auditius
(Creda) es dona a les famílies una
informació centrada en els audiò
fons i els implants coclears amb
un enfocament molt “medicalit
zat”, en lloc d’educatiu.c

SALUT wL’hospital de Vall
d’Hebron ha posat en marxa
un nou sistema que millora
la seguretat dels pacients
quan són operats al bloc
quirúrgic, gràcies a un bra
çalet que els identifica i que
permet accedir al seu histo
rial. L’empresa Telefónica
ha desenvolupat un sistema
de traçabilitat de pacients
a mida per al bloc quirúrgic
de l’àrea general de l’hospital
de la Vall d’Hebron, el pri
mer a Espanya, amb una
inversió aproximada de
60.000 euros. / Efe

Multa de 224 € al
pare del nen de la
maleta de Ceuta
CIUTADANS wL’Audiència
de Cadis ha condemnat a
pagar una multa de 224
euros, com a autor crimi
nalment responsable d’un
delicte contra els drets dels
estrangers amb atenuant
“molt qualificat” de paren
tiu, el pare del nen que van
trobar en una maleta quan
una jove pretenia introduir
lo irregularment a Espanya
des del Marroc. Com que
el pare va passar aleshores
un mes en presó preventiva,
només haurà de desembor
sar 92 euros. / EP

