
  

     NOTA DE PREMSA: ELS AGENTS DE VIELHA QUE ES TROBEN SENSE SOSTRE 

HAN ESTAT AGREDITS MENTRE DORMIEN AL CARRER 
Avui ja fa 6 dies que agents del cos de mossos 
d’Esquadra destinats a la comissaria de Vielha han de 
dormir a la intempèrie, donat que ja no poden pagar 
una segona residencia a la Vall d’Aran i han hagut de 
deixar els pisos que tenien llogats, com a resultat de la 
rebaixa salarial conseqüència de les continues 
retallades econòmiques efectuades per l’actual Govern 
de la Generalitat, amb una especial incidència en el 
col•lectiu de Mossos d’esquadra.  Com  molts dels 
mossos que es troben destinats lluny dels seus 
domicilis, aquests agents ja no poden sufragar les 
despeses que comporta el desplaçament i manutenció 
en el lloc de treball i el propi domicili i les càrregues 
familiars. 
 
Aquesta passada nit, els agents que dormien sota 

el porxo de l’Ajuntament de Vielha han estat assalt ats per un grup de persones 
que els han tirat petards, els han insultat i els h an agredit mentre descansaven. 
El resultat ha estat de tres agents lesionats i una  persona detinguda. 
 
Aquest incident ha estat fruit de la passivitat que el Departament d’Interior, i 
especialment del Director General de la Policia, davant la precarietat de la situació 
personal d’aquests agents, als quals ha abandonat, deixant-los tirats al carrer, 
demostrant, una vegada més, que no l’importen les persones. Els agents ja havien 
advertit que, durant el cap de setmana de carnestol tes, podien ser víctimes 
d’alguna bretolada. 
 
Els mossos afectats, davant de l’actual situació, han demanat al mossèn titular de la 
Parròquia de Vielha que els deixi dormir a l’interior de l’església, però el mossèn ha 
manifestat que no els acollirà “perquè l’església parroquial no és per dormir, que  
dormin a la comissaria”.  Així doncs, l’església també s’ha negat a donar refugi als 
agents. 
 
Per tant, en aquest moment, tot i les gestions que s’han fet amb els diversos 
organismes i estaments, els agents es troben en la mateixa situació d’inici: 
desemparats i sense sostre on dormir, patint temperatures extremes i condicions 
climatològiques adverses i sense poder sufragar cap tipus d’allotjament. 
 
Els sindicats es personaran com a acusació particul ar contra els agressors i 
causants de les lesions als tres mossos d’esquadra,  així com també 
presentaran denúncia penal contra la persona que ha gi donat l’ordre de 
prohibició als agents de dormir a comissaria, donat  que com a conseqüència 
d’aquesta ordre els agents han estat agredits mentr e dormien al carrer. 
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