
 

 

57 anys i a peu de carretera 
 

El passat diumenge 14 d’Agost per la tarda, va tenir lloc un atropellament greu a un company de 
trànsit a l’autopista AP-7, terme de Gelida. Els companys actuants estaven realitzant una de les 
tasques que no agraden massa als caps ja què no inflen les seves estadístiques, però que donen 
molta raó de ser a l’especialitat de trànsit, assistien a un vehicle avariat. 
 
El resultat inicial era greu ja que va patir un traumatisme craneoencefàlic amb pèrdua de 
consciència, a part d’altres lesions, el que va propiciar el seu trasllat a l’Hospital de Bellvitge. 
Ahir, un cop estabilitzat va ser traslladat a l'Hospital Asepeyo on continua ingressat  amb un colze 
i dues costelles trencades, múltiples fissures maxil·lofacials  i reconstrucció del dit polze, però el 
més important és que el traumatisme al cap ha evolucionat favorablement. 
 
El company atropellat, és en Jordi Costa,  integrant de l’especialitat de Trànsit des de l’any 2000, i 
mosso de la 3a promoció, compagina les seves tasques professionals a la carretera amb la seva 
tasca sindical al capdavant del nostre sindicat com a Secretari  General del CAT.  
 
Ser sindicalista i estar al peu del canó, a peu de carretera malgrat tenir 57 anys li ha servit, moltes 
vegades, per a poder refutar amb arguments contundents a qualsevol reunió les respostes 
totalment errònies i llunyanes de la realitat de persones que han de decidir coses que no 
pateixen o que ja no recorden (fred, pluja, manca de material, formació… o potser la més 
important hores d’ara, la falta de personal). 
 
Algú, en algun despatx, ja seria hora que es comencés a prendre seriosament la demanda 
històrica de la segona activitat, entre moltes altres, les quals van afectant dia a dia al cos de 
Mossos d'Esquadra. 
 
Amb aquestes línies, volem agrair totes les mostres d’afecte rebudes des del primer moment, les 
quals traspassem, alhora que volem encoratjar a tots els components del seu escamot i molt 
especialment  al Guillem, company que va tenir que socórrer  en primera instància a en  Jordi 
com a component de la patrulla. Tràngol que ningú hauria de passar, però que malauradament 
és present a la nostra tasca diària. 
 
 

A tots i totes, gràcies. Força Jordi! 
 
 
 
Catalunya a 17 d'agost de 2016 


