Cae banda de narcotraficantes con base na provincia de Pontevedra e redes en todo o Estado español.
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Tras dous anos de investigación a Garda Civil logrou desarticular unha banda de
narcotraficantes que introducía cocaína en contenedores a través do porto de Marín. Entre os
detidos atópanse empresarios e traballadores de varios oficios, todos eles novos e sen
antecedentes penais. A Organización traficaba logo en todo o Estado español.
Composta por persoas residentes nas provincias de Pontevedra, Ourense e Madrid; operaban
desde facía anos, segundo a Garda Civil. Engaden que grazas ás dispersión xeográfica
puideron pasar desapercibidos durante moito tempo.

Para as autoridades, os puntos fortes da organización centrábanse nun tecido empresarial en
América do Sur e España unido a uns altos coñecementos en comercio internacional.
Característica representada principalmente polo coordinador da organización, un novo
empresario ourensano, á vez que unha importante capacidade operativa baseada no
coñecemento en praxe policial e na coordinación e reparto de funcións dos membros para as
diferentes transaccións de estupefacientes, sinala o corpo de seguridade.
A operativa e estrutura da organización foi descuberta no seu gran parte en marzo de 2014,
cando a práctica totalidade dos seus membros déronse cita na localidade de Marín
(Pontevedra). Utilizando un importante número de vehículos algúns dos investigados tomaron a
vila pontevedresa establecendo puntos fixos de vixilancia e móbiles de contravixilancia, á vez
que outros accedían á terminal de contenedores do porto.

Segundo o relato oficial, os que accederon ao porto (vinculados laboralmente ao mesmo)
buscaron e localizaron un contenedor que chegara do Porto de Callao (Perú) con froita
enlatada no seu interior. Para iso violentaron os precintos e abriron o mesmo, para recuperar
60 quilogramos de cocaína (valorada nuns dous millóns de euros), sacalos do porto e
distribuílos en diferentes puntos do territorio nacional. Con todo non acharon a droga, esta fora
intervinda polas autoridades peruanas antes de partir o contenedor rumbo a España.
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Engaden que os negociadores da organización xestionaron o envío dun novo contenedor, pero
esta vez dende Colombia e directamente a unha empresa española.

Finalmente sinalan que a fase de explotación da investigación sáldase ata o momento coa
detención de 10 persoas (todos españois) nas provincias de Pontevedra, Ourense e Madrid,
nas cales tamén practicaron catro rexistros domiciliarios, intervíndose diñeiro en metálico,
numerosa documentación e material informático, así como outros efectos relacionados cos
ilícitos investigados (100 gramos de cocaína, sustancias de corte da droga, balanzas de
precisión, etc). Prevense novas detencións nos próximos días.

A investigación dirixida polo Xulgado de Instrución número 8 de Vigo e coordinada polo Fiscal
Antidroga de Pontevedra L.M. Uriarte, foi desenvolvida polo Equipo Contra o Crime Organizado
de Galicia (ECO Galicia), pertencente á Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil, que
contou en diferentes fases da investigación co apoio de diferentes Unidades do Corpo,
destacando o EDOA (Equipo Delincuencia Organizada e Antidroga) da Unidade Orgánica de
Policía Xudicial de Pontevedra e demais unidades da Comandancia de Pontevedra.
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