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Els Mossos d’Esquadra
han reforçat la vigilància
policial al perímetre de la
presó de Tarragona, situada al centre de la ciutat,
per tal de lluitar contra el
llançament de paquets
des de l’exterior, majoritàriament amb drogues,
per fer-los arribar als reclusos. Mentre que Interior defensa que amb
l’augment de la presència
policial a l’entorn de la
presó s’han reduït aquest
tipus d’incidents, els sindicats majoritaris al cen-

tre (UGT, CCOO, CATAC i
CSIF) reclamen més mesures de seguretat, com
per exemple la instal·lació de xarxes als patis que
evitin l’arribada d’aquest
tipus de paquets.
Segons han denunciat
els sindicats, un intern
que va ser traslladat amb
urgència a una altra presó
estava preparant la seva
fugida i tenia previst que
algú des de l’exterior li
llancés un paquet amb
una arma, un pla que va
quedar frustrat perquè va
ser delatat per un company. El departament, però, nega aquest extrem. ■
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