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Redacció

La policia espanyola ha desar-
ticulat una xarxa dedicada al 
blanqueig de diners de màfies 
d’origen rus que planejava con-
trolar sectors clau de l’econo-
mia espanyola i infiltrar-se en 
institucions de l’Estat. Segons 
informa el cos policial, per a això 
l’organització comptava amb 
advocats, funcionaris, polítics, 
empresaris i hackers informà-
tics. Dilluns passat els agents 
van detenir 23 persones –d’alta 
posició jeràrquica en el grup– en 
18 entrades i registres a Alacant, 
Madrid, Tarragona i Eivissa.
També van intervenir armes de 
foc, 300.000 euros en efectiu, 
diamants i moneders virtuals 
amb criptomonedes. És la major 
investigació contra les màfies de 
l’Europa de l’est que s’ha fet a 
l’estat espanyol els darrers deu 
anys, segons la policia.

La investigació va arrencar 

el 2013 quan els agents van de-
tectar que la màfia russa havia 
intensificat les seves activitats 
a l’estat espanyol, el qual havia 
convertit en punt d’entrada per 
al blanqueig de capitals de les 
organitzacions criminals proce-
dents de l’antiga Unió Soviètica.

Segons els investigadors, la 
xarxa invertia els diners proce-
dents d’activitats criminals ar-
reu del món en negocis a l’Estat, 
principalment en discoteques, 
restaurants i el sector immobi-
liari de la costa. A més, feien ús 
de les «ingents» quantitats eco-
nòmiques que introduïen al país 
per a corrompre i infiltrar-se en 
institucions públiques. Els inves-
tigadors van detectar diversos 
líders criminals d’origen rus que 
freqüentaven zones d’Alacant 
i Eivissa i que, a través de testa-
ferros, mantenien una activitat 
sistemàtica d’inversió de capi-
tals estrangers, amb operatives 

que revelaven un origen il·legal 
dels fons. Aquestes organitzaci-
ons, segons la policia, inclouen 
delictes d’assassinat, extorsió, 
tràfic de drogues, armes, trac-
ta d’éssers humans i mantenen 
múltiples ramificacions en tota 
Europa, així com a l’Amèrica del 
Sud i els Estats Units.

Els beneficis d’aquestes activi-
tats criminals s’invertien a Espa-
nya en negocis, principalment en 
l’oci, l’hostaleria i el sector im-
mobiliari, a través d’empresaris 
russos vinculats tant als Lladres 
en Llei com amb els Sindicats del 
Crim russos. Durant la investiga-
ció, que s’ha fet de forma conjun-
ta amb Europol sota la direcció 
de la Fiscalia Especial contra la 
Corrupció i el Crim Organitzat, 
es va constatar que l’organització 
investigada no només blanqueja-
va, sinó que perpetrava una plu-
ralitat de delictes connexos i que 
estava «profundament arrelada» 

a Espanya. Per a això feien servir 
part dels diners que introduïen 
a l’Estat per intentar corrompre 
funcionaris i polítics en sectors 
estratègics.

Xarxa clientenlar 
Els investigats havien desplegat 
una potent xarxa clientelar dins 
l’administració i havien aconse-
guit infiltrar-se a les institucions 
per fer negocis amb impunitat, 
recorrent al suborn i al tràfic 
d’influències, tant per facilitar el 
blanqueig al marge d’obstacles 
legals i amb favors administra-
tius, com per protegir-se d’in-
vestigacions policials i judicials. 

L’organització s’havia introduït 
en diverses institucions públi-
ques. Uns passaven inadvertits 
però d’altres eren actius en polí-
tica i en l’esfera pública. Mante-
nien contacte estret i fluid amb 
representants de l’administració 
de diferents perfils als quals in-
tentaven captar per a la seva xar-
xa d’influències.

 Durant els set anys d’investi-
gació s’ha acreditat que els líders 
criminals contactaven amb els 
investigats per a executar opera-
cions de blanqueig. En concret, 
mitjançant l’adquisició de ter-
renys per a promocions immobi-
liàries de luxe, restaurants, naus 

industrials, parcel·les i vaixells.
A més, també desenvolupava i 

projectava la compra d’una de les 
principals discoteques de l’illa 
d’Eivissa amb l’objectiu d’apode-
rar-se del sector de l’oci nocturn 
i la restauració, tant a la costa 
llevantina com a les Illes Balears.

L’explotació de l’operació po-
licial es va fer dilluns passat amb 
l’autorització del jutjat d’ins-
trucció número 1 de Benidorm. 
Els agents van fer 18 entrades i 
registres a les províncies d’Ala-
cant, Madrid i Tarragona, i a l’illa 
d’Eivissa. Van detenir 23 mem-
bres, entre els quals els màxims 
responsables de l’organització.
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Desarticulen un grup 
dedicat al blanqueig de 
diners de màfies russes  
La policia fa diverses entrades a Tarragona, Eivissa, Madrid i Alacant i 

deté 23 persones d’una xarxa que volia controlar sectors claus econòmics

Agents del cos policial durant un dels registres que es van dur a terme dilluns passat.
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La Guàrdia Civil ha detingut a 
Bilbao el presumpte autor de 
45 delictes d’abusos sexuals a 
menors, un home que utilitzava 
portals web dirigits a menors 
per contactar amb les víctimes 
–algunes de Tarragona–, a les 
quals posteriorment amena-

çava per aconseguir material. 
Segons ha informat la Guàrdia 
Civil, s’han localitzat 12 víctimes 
d’edats compreses entre els 13 
i 15 anys, residents en els tres 
territoris del País Basc, a més de 
les Balears, Sevilla, Tarragona, 
Saragossa, Navarra i Barcelona. 
Al detingut se’l considera autor 

de 12 delictes d’abusos sexuals 
a menors; 9 delictes d’agressió 
sexual a menors de 16 anys, ja 
que es considera provat que va 
sotmetre les víctimes a una inti-
midació greu; 12 delictes de cor-
rupció de menors, en exigir-los 
fer determinats actes sexuals ex-
plícits; i 12 delictes de difusió de 

pornografia entre menors, ja que 
també es va poder acreditar que 
els arxius que rebia dels menors 
eren al seu torn distribuïts entre 
altres menors, per tal d’obtenir 
nou material. La Guàrdia Civil 
va iniciar les investigacions grà-
cies a una denúncia presentada 
davant la seva oficina de Navarra 

per una menor d’edat que estava 
sent amenaçada per un home a 
qui ja havia enviat diverses fotos 
i un vídeo nua, i que amenaçava 
amb denunciar-la si no li envi-
ava més imatges. Els investiga-
dors van aconseguir identificar 
el detingut, el qual havia contac-
tat amb la víctima en una pàgina 
web destinada a xatejar en di-
recte amb desconeguts de forma 
aleatòria i anònima a partir de 13 
anys. Aquest portal acostuma a 
ser emprat per menors d’edat. 
En aquest primer contacte el 
detingut es va fer passar per un 
jove de 15 anys, que, després de 
mantenir una breu conversa, va 
sol·licitar el número de telèfon 

a la víctima per poder seguir 
parlant per una aplicació de 
missatgeria telefònica, ja que 
quan tanqués el xat no tindrien 
forma de tornar a comunicar-se 
per ser anònim. La víctima li va 
facilitar el seu telèfon mòbil i va 
començar a rebre missatges del 
detingut, amb el qual va seguir 
conversant amb normalitat fins 
que li va demanar que li enviés 
una foto nua, amenaçant-la si no 
accedia a l’enviament de la foto-
grafia. Després d’accedir la me-
nor i enviar-li la primera foto-
grafia, el detingut li va sol·licitar 
més material gràfic, ampliant les 
amenaces amb pujar la fotogra-
fia rebuda a xarxes socials. 

Detingut a Bilbao per 45 delictes d’abús 
sexual a menors a través d’Internet
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Contactava amb les víctimes a través de ‘xats’ i els demanava imatges i les amenaçava

El Seprona rescata vuit cadells 
i una gossa d’una finca

ROQUETES

Agents de Servei de Protecció 
de la Natura i voluntaris de la 
protectora d’animals ARCA, 
han rescatat vuit cadells i una 
gossa adulta que es trobaven 
amb símptomes de desnutrició 
i insalubritat en una finca par-
ticular de la partida Bandejats 
de Roquetes. Voluntaris de la 
protectora d’animals ARCA 
van posar en coneixement del 
Seprona la pèrdua d’una gos-
sa femella de raça gos coniller, 
la qual podria haver tingut les 

seves cries en alguna finca 
particular del terme municipal 
de Roquetes. Es van establir 
dispositius conjunts de recer-
ca de l’animal. Els efectius van 
trobar al cànid en una finca que 
disposava de tanca perimetral. 
Es van posar en contacte amb 
el propietari de la finca, el qual 
va permetre el seu accés. Allà 
van localitzar una caseta d’ani-
mals destruïda, el podenc i vuit 
cadells. Els animals han estat 
traslladats a ARCA. 
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El Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya, presidit pel degà 
Ramon Aiguadé, i el software 
valencià TIMP han renovat per 
cinquè any consecutiu el conve-
ni de col·laboració per fomentar 
l’accessibilitat dels centres de fi-
sioterapeutes catalans. El plena 
pandèmia, Sanitat va prendre 

la decisió de tancar tots els cen-
tres i unitats de fisioteràpia de 
Catalunya, ja que la fisioteràpia 
és una professió que es realitza 
en un 90% en centres privats 
i els tractaments suposen un 
contacte directe amb el paci-
ent en un espai tancat. Segons 
el Col·legi de Fisioterapeutes, 
després del confinament i l’alt 

percentatge de sedentarisme 
produït pel teletreball «ha pro-
vocat un augment de patologies 
musculoesquelètiques causades 
per la inactivitat física. A causa 
d’aquesta situació, les dues en-
titats han unit forces per apro-
par a la població el tractament i 
l’assistència dels professionals 
fisioterapeutes a través de la tec-

nologia». Després de signar el 
conveni, l’empresa posarà a dis-
posició dels més de 12.000 col-
legiats seu programari i la seva 
aplicació mòbil, la qual acumula 
més de 368.240 reserves a Ca-
talunya i 4.449.152 a tot el país. 
L’aplicació TIMP permet que 
sigui el pacient el que reservi la 
seva cita de forma autònoma i 
els manté informats a través de 
notificacions i recordatoris. A 
més, l’eina ha desenvolupat la 
possibilitat d’efectuar consultes 
en línia i a domicili. Les consul-
tes en línia  s’ha establert com 
un nou servei que continua con-
vivint amb la consulta presenci-
al, segons els fisioterapeutes.

Els fisioterapeutes garanteixen 
l’accés dels clients a les clíniques

PROFESSIONALS

El col·legi professional del sector renova el conveni amb TIMP


