Els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació de
marihuana en un mas de Cruïlles
Baix Empordà | 05-10-2021 | 16:37

Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 30 de setembre, dos homes de 33 i 57 anys, de nacionalitat
estona i francesa, amb domicilis a Pineda de Mar (Maresme) i Cruïlles respectivament, com a
presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.
A mitjans del mes d'agost la Unitat d'Investigació dels Mossos va tenir coneixement que en un mas
situat al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà), podria existir
una plantació de marihuana indoor.Fetes les comprovacions pertinents per part dels investigadors,
des de l'exterior de la finca es desprenia una forta olor de marihuana i es percebia l'existència del
funcionament de maquinària d'il·luminació i refrigeració, així com s'observava la manipulació del
cablejat elèctric per evitar pagar l'elevat consum d'energia.
Una inspecció conjunta amb la companyia elèctrica en aquesta finca, composta de dues naus tipus
granja i una gran extensió de terreny, va confirmar un excés de consum de llum i una manipulació
del comptador, compatible amb una plantació de marihuana.Amb tots aquests indicis el matí del
30 de setembre la Unitat d'Investigació, juntament amb l'Àrea Regional de Recursos Operatius de
Girona, van dur a terme una entrada i perquisició a l'esmentat mas.
Es van escorcollar totes les estances que integren el mas, que constava d'una planta baixa i dues
plantes superiors, així com una caseta independent.Es van localitzar 24 sacs, caixes i bosses
d'escombraries plenes de cabdells de marihuana envasats al buit, guardats també en congeladors i
armaris. En diverses habitacions hi havia sobres amb llavors, planters, 205 plantes, garrafes, pots
de vidre plens de substància vegetal, caixes de plàstic amb marihuana esmicolada, bàscules de
precisió, una màquina d'envasar al buit, així com nombrosos ventiladors, focus, transformadors,
filtres, aires condicionats i bidons de plàstic.
També es van intervenir 5 telèfons mòbils i 1.600 euros en efectiu.En una caseta al costat del mas,
emprada com a nau, es va localitzar 35 plantes, així com tot el material per procurar pel seu
cultiu.En total es van localitzar 240 plantes de marihuana.
Un forn de resina per elaborar marihuana de millor qualitat i reduir el seu volum
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En una de les habitacions els agents van localitzar motlles de paper de forn amb marihuana al seu
interior que s'estava coent dins un forn.Es tractava d'un extractor de resina semi tancat utilitzat per
acabar el producte, usant un forn de buit sec, dissenyat per purificar els extractes d'olis essencials
de la marihuana.
D'aquesta manera, depenent dels processos de temperatura i pressió de purgat que s'utilitzin,
s'aconsegueixen diferents qualitats i textures de la marihuana, millorant-ne la qualitat del producte
i el preu de venda. Amb aquest procés tecnològic, que permet processar grans quantitats de
marihuana, es redueix també el volum final del producte i se'n facilita el seu empaquetatge,
transport i distribució.
Amb l'entrada es van detenir dos homes, un d'ells el llogater de la propietat, i es van intervenir una
escopeta d'aire comprimit amb munició de balins i perdigons.
Els detinguts, ambdós amb antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia
de La Bisbal d'Empordà l'1 d'octubre, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
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