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Com ja sabra, en el programa de la Nit al Dia de Tv3 del dia 19 de
novembre de 2007, aquesta Associació va exposar amb el maxim
d'educació les seves reclamacions legitimes, avalades per dos
sentencies i per I'informe del Síndic que fins avui no s'ha contestat.

També avala la nostres peticions, el fet del tracte diferenciat que
es vol donar a les incapacitats permanents dintre de la Generalitat,
qüestió que entenem com ha discriminatoria.

El que no estem disposats és a admetre les declaracions del Sr.
Daroca a preguntes de la periodista de Tv3, les quals considerem
inqualificabl,es i fora de lIoc.

El rebuig clarament expressat en contra de l'Associació i del
que representa, és manifest, no sabem si pel fet de haver creat
l'Associació o perque som persones amb una discapacitat.

Des de l'Associació, volem manifestar la indignació, que han
provocat en molts deis nostres associats les declaracions del Sr. Daroca.

1.- Contradiu el manifestat pel Departament d'Interior, en
el Pie del Parlament de Catalunya, en relació a que l'Associacióparticipa
en les negociacions de la segona activitat, sembla que el Sr. Daroca
estigui per sobre deis alts carrecs del Departament d'Interior,
desautoritzant-Ios.

2.- Ha demostrat una falta d'etica i de menyspreu envers a
persones que han patit i esta n patint una discapacitat.
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3.- Considerem que la mentida esta instaurada en alguns
membres d'aquest Departament, si no tenen les sentencies com és que
les han recorregudes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com
pot ser que desconegui I'informe del Síndic?

4.- Utilitza la demagogia per a intentar que I'opinió pública
desacrediti a l'Associació.

5.- Dóna informacions del tot incorrectes, si no és
incompatible la incapacitat permanent total amb la segona activitat,
com és que és compatible en el cas deis Bombers de la Generalitat que
pertanyen al propi Departament d'Interior?

No I'hi sembla Sr. Conseller que ja hem patit prou, i a sobre
hem d'aguantar certes declaracions amb una manca de sensibilitat
tota I?

No Ii sembla Sr. Conseller que les paraules del Sr. Daroca no
tenen res de Justícia Social?

També Iivolem comunicar, per honradesa, que una copia d'aquest
escrit és facilitara a tots els partits amb representació al Parlament
de Catalunya, ja que un fet d'aquesta mena, els representants del poble
han de saber com es juga amb el sentiments de persones amb una
discapacitat.

Per tal motiu aquesta Associació, es veu amb la lamentable
obligació de demanar al titular del Departament d'Interior la
destitució fulminant del seu carrec al Sr. Ferran Daroca i
Esquirol, Sots-director de Recursos Humans de la Direcció
General de Policia, ja que ha demostrat clarament un clara
discriminacióenvers a persones amb discapacitat.
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