NOVA OPERACIÓ CONTRA LA VENDA IL·LEGAL A LES PLATGES
A la 1.30 h de la matinada del dia 23 de juliol, en
el pàrquing de la platja des Tancats, membres de la
Unitat Nocturna han interceptat un vehicle
sospitós. Es tractava del conegut venedor ambulant
de la platja que anava amb el seu vehicle a
practicar un altre cau o amagatall, per poder fer la
venda del dia següent. S'ha aixecat acta de
decomís de tot el material interceptat.
El presumpte responsable respon a les inicials E.E.R., natural de Vigo, de 33 anys i
resident a Ciutadella. Els materials que se li han pres són dues neveres (una de rígida i
una de flexible, amb signes evidents de ser noves); 55 botelles d'aigua congelada; 80
llaunes, entre refrescos i cerveses fredes; i 25 bosses de patates fregides. El preu estimat
de venda al públic de les mercaderies decomissades en aquesta segona operació se situa
devers els 250 €.
Fonts de la Policia Local de Ciutadella estimen que una activitat il·legal com aquesta
podria facturar, en diners negres, entre 50.000 i 75.000 € en quatre mesos de temporada
d'estiu. Aquestes pràctiques il·legals de venda ambulant, en altres llocs del país, estan
fent aparèixer petites màfies organitzades que controlen les zones de platges i de
concentració turística. Ara, no fa gaire dies, han sortit per la premsa nacional els
problemes que tenen en un municipi d'Alacant. Són els coneguts venedors de manta
(manteros). Ara per ara, en els litorals verges del municipi de Ciutadella, sols hi tenim
venda de fruita i begudes, fins allà on se sap policialment. A Cala Mitjana, en canvi, ja
hi ha tot tipus de venda: ulleres de sol, capells, bosses de dona, etc. Per la pressió
policial, no vénen cap a Ciutadella. La intenció dels responsables jeràrquics de la
Policia Local és seguir així, sense relaxar la vigilància i la constància sobre les platges.

