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El ministeri fiscal sol-licita 107 anys per ais acusats per distribuir cocaína i heroína 

'Judic i a la band a de Pexpolici a del 
cas Snoop y per tráfi c de drogue s 

Pepa Masó 
BARCELON A 

Onze membres d'una xarxa de 
traficants de drogues van ser 
jutjats ahir a la secció cinque-
na de l'Audiéncia de Barcelo
na. Entre els integrants de la 
banda hi ha dos exagents de la 
policía, José Ramón Fernán
dez, conegut amb el sobrenom 
de JR, i José Gilart, l'agent im-

| plicat en les dues morts del cas 
Snoopy. Gilart, pero, no va ser 
jutjat. Des del maig de l'any 
passat es troba en estat vege-
tatiu després que un delin-
qüent li dispares un tret al cap 
i el deixés tetraplégic. 

Entre els onze membres de la 
xarxa hi ha un áltre exagent 

Tot i no seure a la banqueta 
deis acusats, Gilart va ser gai-
rebé protagonista del judici. 
Bona part deis acusats es van 
declarar innocents i van apro-
fitar-se de l'abséncia de GUart 
per descarregar-hi les respon-
sabilitat deis fets que es jurja-
ven. L'exagent Fernández va 
arribar a qualificar-lo de "psi
cópata i mala persona", de la 
qual es deia que havia mort i 
esquarterat dues persones. 

El fiscal va demanar en les 

seves conclusions provisionals 
un total de 107 anys de presó i 
multes que superen els 600 
milions de pessetes per ais on
ze acusats com a integrants 
d'una xarxa que es dedicava al 
tráfic de cocaína i heroína a 
l'área de Barcelona. L'exagent 
Fernández, a mes a mes, está 
acusat de tinenca d'armes 
prohibides i de dipósit de mu-
nicions. 

La banda va ser desarticula
da el 4 de maig de 1996, quan 

un deis seus integrants va ser 
detingut mentre transportava 
una important quantitat d'he-
roina amagada al cotxe. El cap 
de la banda, Abel Romeu, en 
saber que havien estat desco-
berts, va ordenar ais membres 
de la xarxa que retiressin la 
droga que tenien amagades en 
vehicles i domicilis particulars. 

La policía, pero, els va trobar 
mes de tres quilos d'heroina, 
valorada en mes de 53 milions 
de pessetes. A Fernández, que 
el 1997 va ser condemnat a 
deu anys de presó per un altre 
afer de drogues, li van interve
nir diverses pistóles i gran 
quantitat de munició. 


