A Garda Civil detén a un veciño de O Rosal por un delito contra a saúde pública e cultivo de marihuana.
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A Garda Civil foi alertada por veciños da finca de O Rosal que manifestaron o forte cheiro a
marihuana que proviña do inmoble. Axentes do posto de A Guarda trasladáronse á zona e
atoparon 5,7 quilos de cogollos e 32 plantas de marihuana de pequeno tamaño cuxo
propietario entregou voluntariamente. Trátase do terceiro operativo en menos dun mes que a
Garda Civil desenvolve na zona no marco dun operativo de “erradicación do cultivo e venda de
sustancias estupefacientes”. Os operativos levan incautadas plantacións en
Nigrán, Baiona
, Tui e O Rosal ata de agora.

A actuación tivo lugar onte, día 30 de setembro, por compoñentes do posto da Garda Civil da
Guarda. No mesmo procederon á incautación de varios cogollos de marihuana, uns xa secos e
outros a secar, así como varias ramas da mesma sustancia, arroxando todo iso un peso de
5,700 gramos ademais de 32 plantas de marihuana de pequeno tamaño plantadas en macetas
e á detención da súa coidador e propietario, S.F.G., de 30 anos de idade, como suposto autor
dun delito contra a saúde pública.

Debido ás queixas dos veciños dun barrio de O Rosal, polo forte cheiro, posiblemente a
marihuana, que saía dunha das vivendas do mesmo, compoñentes do referido posto da Garda
Civil trasladáronse ao lugar comprobando o motivo da queixa, polo que postos en contacto coa
propietaria de devandito inmoble, esta afirmou que a utiliza un fillo seu para gardar ferramentas
e autoriza, voluntariamente, á realización dun rexistro no seu interior.
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Xa na entrada da vivenda os axentes entrevístanse co fillo da titular, quen recoñece que ten
marihuana no seu interior, colaborando en todo momento no rexistro e facendo entrega da
droga, segundo o parte da Garda Civil.

No rexistro efectuado lévase a cabo a incautación dos efectos anteriormente citado que se
atopaban en distintas habitacións da casa e as 32 macetas no baixo. Por todo iso procédese á
súa detención e instrución das correspondentes dilixencias. O detido quedou en liberdade coa
obrigación de presentarse ante o Xulgado de Instrución número tres de Tui cando para iso sexa
requirido.
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