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Els espais de fumadors de cànnabis, en el punt de mira per una instrucció de Fiscalia
Les detencions relacionades amb la producció, distribució i
venda de productes cannàbics han augmentat més del doble
en el darrer any, arran d'una instrucció de la Fiscalia que
facilita la investigació a espais de fumadors de cànnabis. És el
cas del Club Kali, objecte d'una investigació per un presumpte
delicte contra la salut pública del qual estan imputats quatre
membres de l'associació.

Segons els Mossos d'Esquadra, les detencions vinculades amb la producció, distribució i venda de productes
cannàbics s'han incrementat de les prop de 200 el 2012 a prop de mig miler el 2013. Enguany, ja s'han
clausurat tres clubs cannàbics i un altre està precintat, el Club Kali, amb seu a Sant Cugat.
L'intendent i cap de la comissaria general de Relacions Institucionals dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent,
ha concretat en una entrevista a Catalunya Ràdio que les xifres responen a una instrucció de la Fiscalia que
aclareix l'actuació policial i permet investigar algunes activitats que s'aprofiten de l'ombra jurídica. Els Mossos
d'Esquadra porten 147 investigacions en aquest àmbit.
El president del Club Kali, Àngel Benito, ha explicat a Cugat.cat que la seva associació era coneixedora de la
circular de la Fiscalia, una instrucció que inicialment van rebre amb 'alegria' perquè podia posar ordre al sector
i fer front a les males pràctiques.
Àngel Benito: Ho vam celebrar perquè era posar ordre en el sector. No esperàvem que vinguessin
d'aquesta manera al Club Kali, que és dels que més està lluitant per la regulació.
Tot i així, Benito ha lamentat que finalment les instruccions de la Fiscalia hagin acabat amb un operatiu contra
el Club Kali, que els Mossos justifiquen per les queixes veïnals.
Àngel Benito: No entenc com els Mossos d'Esquadra diuen que és arran de les queixes de veïns.
L'operació és perquè van trobar tres persones consumint al parc, que no eren socis, i van dir que algú
del club els hi va subministrar.
De fet, Benito ha assegurat que les úniques queixes veïnals que han rebut van ser ara fa un any i estaven
vinculades a sorolls i males olors. L'associació va fer obres de condicionament per evitar les molèsties dels
veïns.
El Club Kali està obert a Sant Cugat des de fa dos anys i mig.
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