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desembre passat a França i que va es-
quitxar les comarques gironines. 

En l’operació d’ahir, la Guàrdia 
Civil va dur a terme un total de 17 
escorcolls en explotacions ramade-
res, finques privades, clíniques ve-
terinàries i escorxadors de les pro-
víncies de València, la Corunya, To-
ledo, Àvila, Madrid, Valladolid, Sa-
ragossa, Jaén i Astúries. Als cinc 
detinguts per la Guàrdia Civil se’ls 
acusa dels delictes contra la salut 
pública, falsificació de documents i 
organització criminal. Els detin-
guts passaran a disposició del jutjat 

d’instrucció número 1 de Santa Co-
loma de Farners, que porta la ins-
trucció del cas i que ja ha decretat el 
secret de sumari. Pel que fa a la carn 
confiscada, està en mans de les au-
toritats sanitàries perquè l’analit-
zin i determinin si hi ha algun perill 
per als consumidors. “De moment 
no tenim cap dada. El procés d’in-
vestigació continua obert”, va deta-
llar ahir la consellera d’Agricultura 
de Castella-la Manxa, María Luisa 
Soriano. Toledo va ser una de les 
ciutats on es van dur a terme diver-
sos escorcolls. 

L’operació sobre el tràfic il·legal 
de carn de cavall està coordinada 
per la unitat de policia judicial de 
Catalunya de la Guàrdia Civil, jun-
tament amb agents de diferents co-
mandàncies, diversos gendarmes 
francesos i l’agència Eurojust. La 
policia manté l’operació oberta i no 
descarta noves detencions.  

Primera operació 
En l’operació del desembre passat 
es va desmantellar una gran xarxa 
de tràfic de carn de cavall fraudu-
lenta, amb ramificacions, entre al-
tres ciutats, a Girona. En aquella 
ocasió es van detenir 21 persones. 
La majoria dels arrestats eren nego-
ciants de carn, tot i que també hi ha-
via treballadors de centres farma-
cèutics on es desenvolupaven expe-
riments amb medicaments als ca-
valls, que després passaven de 
manera il·lícita a la cadena alimen-
tària. Segons la policia francesa, els 
animals havien de ser sacrificats i 
destruïts, però eren desviats a es-
corxadors del sud de França i d’Es-
panya, entre els quals el del Gironès. 
Els cavalls comprats per grups far-
macèutics procedien, entre altres 
organismes, de centres eqüestres. 
La investigació la va dirigir la Gen-
darmeria de Montpeller.e

Els detinguts estan acusats d’introduir carn il·legal de cavall a diversos 
escorxadors de l’Estat falsificant la documentació. GUÀRDIA CIVIL 

L’organització falsificava la certificació del 
producte perquè fos apte per al consum humà
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La Guàrdia Civil va detenir ahir cinc 
persones de diferents punts de l’Es-
tat per haver introduït carn il·legal de 
cavall a diversos escorxadors espa-
nyols. L’organització comprava la 
carn i la venia a escorxadors falsifi-
cant-ne la documentació amb l’ob-
jectiu que s’acredités com a apte per 
al consum humà. A alguns dels detin-
guts se’ls vincula amb una operació 
molt similar que es va dur a terme el 
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■ El turisme familiar, l’objectiu de la 
campanya de promoció de Catalunya

Enfortir el posicionament de Catalunya com a 
destinació per a les parelles amb criatures. Aquest 
és l’objectiu de la nova campanya de promoció de 
Catalunya que ahir va presentar el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. La Generalitat 
invertirà 2,4 milions d’euros a cinc mercats 
emissors: el Regne Unit, Alemanya i França, a més 
de l’estat espanyol i el territori català. “Un 60% dels 
visitants que rep Catalunya són famílies. S’ha 
convertit en un dels destins preferits de les famílies 
europees”, va apuntar ahir Puig. La iniciativa 
promocional compta amb un miler d’activitats que 
es faran entre el juny i el desembre.

enbreu

L’advocat barceloní Eudald Vendrell ha estat 
nomenat pel cardenal arquebisbe de Barcelona, 
Lluís Martínez Sistach, nou president de Justícia i 
Pau per un període de quatre anys. Vendrell 
substitueix Arcadi Oliveres, que ha presidit 
l’entitat en els últims dotze anys. Oliveres ja va 
comunicar fa uns mesos la seva voluntat de no 
repetir en el càrrec. El nou president de Justícia i 
Pau està vinculat a l’entitat des de la dècada dels 
vuitanta. Va ser membre de la junta de govern 
entre els exercicis 1988 i 1992. En els últims anys 
la seva implicació ha estat principalment a través 
de la comissió de drets humans de l’entitat.

■ L’advocat Eudald Vendrell, nou 
president de Justícia i Pau
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Cinc detinguts per tràfic 
il·legal de carn de cavall


