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El general a la reserva Manuel Fuentes Cabrera, que
va declarar com a testimoni, ahir, al jutjat. Foto:
JOSEP GARCIA
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13.45  DECISIÓ DEL CONSELL DE MINISTRES

El rebut de la llum es congelarà fins al 2012
per a 5 milions de famílies
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- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?

EINES

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.
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 TRIBUNALS

L'examo d'un prostíbul va cobrir la fiança d'un guàrdia civil
imputat

• El tinent coronel López Rubio està acusat en un cas de narcotràfic
• Un general admet que el 1999 ja hi havia sospites sobre uns agents

J. G. ALBALAT
MARTORELL

La fiança de 12.000 euros que la jutge de Martorell (Baix
Llobregat) va fixar perquè el tinent coronel de la Guàrdia
Civil Alfonso López Rubio no entrés a la presó per la seva
presumpta vinculació amb una xarxa de narcotraficants va
ser dipositada pel propietari d'un conegut prostíbul de
Tarragona, segons fonts pròximes a la investigació. La
persona que hi figura és Balbino García Caruel, soci
fundador d'ANELA (Associació Nacional d'Empresaris de
Locals de Contactes) i que almenys des del setembre del
2007 estava al capdavant del club de cites a Estel, ubicat al
Vendrell (Baix Penedès).
L'ordre de presó --que va eludir al pagar la fiança-- del
tinent coronel de la Guàrdia Civil Alfonso López Rubio va ser
dictada el mes de febrer passat i va reactivar els últims

moviments d'una complexa instrucció que va començar el gener del 2005 amb el robatori de 400 quilos
de cocaïna d'un contenidor del port de Barcelona. Fa dos anys, l'impuls que van donar al cas dos fiscals
anticorrupció va derivar en una investigació que va permetre desarticular una banda liderada per un
delin- qüent que des de finals dels anys 90 presumptament va tenir la col.laboració de guàrdies civils,
expolicies nacionals i advocats per traficar amb droga i robar a altres narcos.
Quan va declarar, López Rubio estava destinat a la comandància de la Travessera de Gràcia de
Barcelona, en el servei d'intervenció d'armes. El tinent coronel és l'oficial de més graduació implicat en
aquesta trama de presumpta corrupció. Segons fonts judicials, se li imputen uns presumptes delictes
que els investigadors situen entre finals dels anys 90 i el 2005, quan era cap de la comandància de
Manresa (Bages). També se li atribueix una estranya relació amb confidents policials. Fins i tot, en la
seva declaració se li va preguntar sobre dos bitllets d'avió que va comprar un confident perquè els seus
fills viatgessin a Londres. El tinent coronel ho va admetre, però va aclarir que va ser un encàrrec i que
després els va pagar.

LA TRAMA
El procés judicial sobre aquesta trama es va reactivar ahir amb la declaració de dos testimonis
proposats per la defensa de López Rubio i d'un altre imputat. El general a la reserva i fins al maig del
2003 responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya Manuel Fuentes Cabrera i el coronel Miguel Gómez
Alar- cón van comparèixer davant la jutge i van reconèixer que van tenir coneixement el 1999 d'uns
informes confidencials on dos agents relataven l'existència d'una presumpta trama d'agents corruptes
relacionats amb narcotraficants. En un es detallen les sospites que llavors hi havia sobre el guàrdia civil
Antonio Sáenz Martínez, anomenat Tete, que actualment està empresonat.
El lletrat de López Rubio va aportar al febrer al jutjat aquests informes oficials interns redactats entre el
febrer i el març de 1999 i que van arribar a les mans, segons alguna versió, del que llavors era coronel
en cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, Manuel Fuentes Cabrera, que els va
remetre al cap de la zona de Catalunya. Aquest va dubtar de la seva credibilitat perquè hi havia dades
inexactes.
Però la sorpresa sobre aquests informes va sorgir ahir, quan el coronel Miguel Gómez Alarcón, que ha
coordinat la investigació sobre la trama de Martorell, va declarar que un dels documents estava
incomplet i hi faltaven folis. Arran d'aquesta revelació, els fiscals del cas van indicar una possible
ampliació de les imputacions contra López Rubio, ja que podria haver comès un presumpte delicte
d'infidelitat en la custòdia de documents perquè els informes no haurien d'estar en poder seu. La
fiscalia podria reclamar oficialment aquests documents.
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