
Honorable Senyor Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Benvolgut Conseller,

Us  volem  expressar  i  fer-vos  coneixedor  de  la  nostra  indignació 
davant  els  fets  puntuals,  però  no  insòlits  a  la  nostra  comarca 
pallaresa, de l’actitud que van mantenir amb nosaltres una patrulla 
dels Mossos d’Esquadra de trànsit de la comissaria de Tremp.

El  dia  4 de març  de 2014,  el  col·lectiu  de pares  i  mares del  Baix 
Pallars ens reuniem a les 9:00h per tal de fer el trasllat de la carrossa 
de carnaval des de Baro fins a Sort, donat que participem a la rua que 
es fa a les 16:30 del mateix dia.

Està  nevant  i  decidim  esperar  que  el  temps  millori  per  tal  de 
minimitzar  els  riscos  a  la  carretera  (C-13).  El  recorregut  són  8 
quilòmetres. Hem valorat prèviament l’opció d’avisar als mossos de 
Sort,  tal i  com vam fer l’any passat per tal que ens escortin, però 
donat  que la  resposta de l’any anterior  va ser  que ho podíem fer 
nosaltres amb dos vehicles al davant i al darrera, com ho fan totes les 
carrosses, desestimem la trucada.

A les 11:00h decidim traslladar-la i, un cop estiguem a lloc, arreglar 
els  desperfectes  que ha  ocasionat  la  neu un cop  estiguem a lloc. 
Verifiquem abans de partir que portem les matrícules corresponents i 
que els enclatges elèctrics funcionen. El propietari del remolc es troba 
col·laborant  amb la resta del  grup i  s’ha d’unir  a continuació amb 
nosaltres.

Un cop iniciat el trajecte, ens adonem que el vent ha desprès una 
mica part de les lones. Ens aturem en una entrada de la carretera per 
lligar-la i un vehicle dels Mossos d’Esquadra que venia darrere, passa 
pel  costat  i  continua  la  seva  ruta  normal  (tot  i  que  pensem que 
s’aturarà a ajudar-nos, no ho fa)

Decidim treure la lona per tal d’evitar riscos a altres vehicles. Els dos 
companys que havien baixat, no es posen els cinturons dels darrera 
per tal d’estar en una posició que permeti estar més pendents per 
vigilar que tot vagi correcte.

En  el  moment  d’arribar  al  trencall  de  Tornafort  (no  arriba  a  un 
quilòmetre d’on ens  havíem aturat),  els mateixos Mossos que ens 
havien avançat ens fan senyals per a que aturem el vehicle.

Així ho fem. Creiem que es tractarà d’una inspecció rutinària, fins i tot 
pensem que ens han parat per donar-nos suport en el desplaçament 
cap a la gran desfilada de Carnestoltes, la part més complicada per a 
totes les carroses de la comarca que baixen dels seus pobles cap a 
Sort. Però, la nostra sorpresa és quan ens diu l’agent 11915 que en la 



primera  aturada hem canviat  la  placa  de la  matrícula  del  remolc, 
pressuposant mala fe per la nostra part! Davant la resposta unànime 
sorpresiva  de  tots  nosaltres,  canvia  d’actitud  i  diu,  assenyalant 
amenaçadorament:  tu  i  tu  no  porteu  cinturó… Sense  temps  per 
explicar  res,  es  dirigeix  al  vehicle  oficial  i  comença a  redactar  les 
denúncies pertinents. Els companys al·ludits s’intenten explicar, però 
l’esmentat agent es tanca al seu vehicle i no admet cap explicació.

L’altre agent ens demana la documentació del vehicle i la verifica. 
Llavors ens demana la del remolc. La té el titular que ve seguidament. 
En  aquell  moment  tenim  l’oportunitat,  tot  just,  d’explicar  que  es 
tracta d’una comparsa de carnaval que volem desfilar a la rua de Sort 
i que anem amb el temps just, ja que la neu ha endarrerit els últims 
preparatius. 

Li comentem de manera educada, que volem participar a la rua, tal 
com hem promés als nostres fills, que no tenim res a amagar, ans el 
contrari, que es quedin els nostres carnets i ens permetin circular pels 
dos quilòmetres que ens separen de Sort per poder acabar els tràmits 
allà, mentre altres reparen els desperfectes. L’agent que es troba dins 
del cotxe, a uns 15 metres, crida des de dins que ells, els Mossos, no 
estan per fer favors a la gent. A continuació l’altre ens respon que els 
Mossos tenen altres prioritats que escortar i comença a redactar una 
altra  denúncia  per  a  la  documentació  del  remolc,  que  després 
estriparà a l’arribar el company amb la documentació demanada (45 
minuts més tard)

Un cop fetes les denúncies, l’agent es mostra més receptiu al diàleg. 
Li  podem  explicar  el  que  pretenem.  Truca  pel  mòbil  i  finalment 
decideixen escortar-nos fins a Sort.

El resultat de tot això és que la carrossa de Baix Pallars surt 30 minuts 
tard a la rua, que estem decebuts i indignats, nosaltres i els altres 
membres de carrosses participants, que tenim unes denúncies que 
pagant abans de la data fixada pugen 200 euros i que els nostres fills 
estan desorientats, sense entendre res i amb por davant la figura dels 
Mossos  d’Esquadra,  uns  personatges  molt  llunyans  al  ciutadà  que 
s’han convertit en l’antic home del sac…

El col·lectiu de pares i mares del Baix Pallars som un grup de gent 
amb diferents inquietuds, alguns treballem a l’administració, d’altres 
tenim els nostres propis oficis, però ens uneix la motivació de donar 
als nostres fills l’oportunitat de participar en aquesta festa, perquè 
malgrat els 18 quilòmetres que ens separen de Sort, no ens volíem 
perdre aquesta tradició.

Cap de nosaltres entén les respostes del  Mossos,  que tenen altres 
prioritats, que no estan per fer favors a la gent… Entenem que el cos 
de Mossos d’Esquadra ha de fer prevaldre en els seus protocols la 
seguretat col·lectiva davant de la individual. Escortar un vehicle lent 



en  una  carretera  ha  de  ser  la  prioritat  davant  la  verificació  dels 
cinturons de seguretat o de la documentació.

En tot cas no s’entén que davant aquesta situació, ens puguin retenir 
45 minuts, i en canvi posin traves per escortar un vehicle.

La  respota  de  l’agent  “nosaltres  no  estem  per  fer  favors”,  és 
totalment  certa,  estan  per  assitir  als  ciutadans.  En  cap  moment 
nosaltres no vam confondre el terme. Sembla que els nervis si que el 
van confondre a ell… Com també hem comprovat en la redacció de la 
denúncia, on a més a més, es va equivocar en les dates.

Sabem que els fets són ponibles i en cap moment ho neguem. Dos 
companys estaven pendents del remolc pensant en la seguretat dels 
altres i es van oblidar de la seva. Es una qüestió de prioritats. És un 
oblit provocat pel neguit de que tot evolucioni bé.

El resultat és el que és… Hi ha una dita que diu que no es pot matar 
tot el que és gras. En aquest cas, s’ha matat el que és gras i també el 
que és prim,  i  Sort  es  quedarà sense carrossa de Baix  Pallars  per 
Carnaval, si l’any vinent  l’actitud dels Mossos ha de ser la mateixa 
davant  un  trasllat  que  tothom  de  la  comarca  efectúa.  Potser  no 
sembla molt important, però les respostes a les preguntes que fan els 
nostres  fills  seran les  que aquí  fem constar.  Entendran el  que les 
seves  capacitats  els  permetin,  però  de  ben  segur  que  aquesta 
actuació no la podran comprendre ni ells ni nosaltres i ens serà molt 
complicat intentar fer-la entendre.

Viure  al  Pallars  implica  aquestes  coses.  A  més  del  coneixement 
exhaustiu  de totes les normes,  has  de tenir  molta SORT,  valgui  la 
redundància.

Pares, mares i infants del Baix Pallars

Març 2014
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