
OPERACIÓ DELS MOSSOS 

Detinguts funcionaris de presons i policies de 
Badalona i Gavà per la seva presumpta 
relació amb una xarxa corrupta 
Hi ha una desena d'arrestats presumptament relacionats amb una màfia albanokosovar 

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos funcionaris de presons i diversos policies locals de Badalona i Gavà per la seva 
presumpta relació amb una banda dedicada a la prostitució i el tràfic de drogues. Segons fonts pròximes al cas, en relació amb 
aquesta trama s'ha detingut una desena de persones presumptament relacionades amb una màfia albanokosovar dedicada a 
diferents activitats delictives, com l'extorsió de prostitutes i el narcotràfic. 

Entre els detinguts hi figura un funcionari de presons del centre penitenciari Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada i un altre de la 
presó Quatre Camins de la Roca del Vallès, tots dos delegats del sindicat CSIF. 

Secret de sumari 

Segons sembla, els funcionaris de presons haurien exercit d'enllaç entre els membres de la banda empresonats i els que estan al 
carrer, que també comptarien amb el suport dels dos agents de la policia local de Badalona detinguts i altres agents municipals de 
Gavà. 

Els integrants de la banda delictiva, que es feien passar per detectius privats i a vegades per policies, es dedicaven a fer 
seguiments d'altres màfies rivals i a pressionar prostitutes amb el propòsit d'extorsionar-les, a més d'estar vinculats amb el tràfic de 
drogues. 

Al marge de la investigació judicial, els funcionaris de presons detinguts, que passaran a disposició judicial en les pròximes hores, 
hauran de fer front al corresponent expedient d'informació reservada obert per Institucions Penitenciàries. La investigació, que ha 
implicat la intervenció de converses telefòniques entre els imputats, la dirigeix el Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona, que 
manté el secret de sumari. 
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