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 Benvolguts companys de l’Associació: 
 

Barcelona 26 de gener de 2008  
 
 PRIMER.- Us volem comunicar que el dia 23 de gener de 2008 a les 9 del 
mati, els membres de l’Associació  vam fer una concentració davant del 
Parlament de Catalunya aprofitant que hi havia Ple. 
 
 Es va donar un comunicat als Diputats, Consellers i al President, explicant com 
està el tema de la segona activitat i posant de manifest els incompliments del Sr. 
Saura. 
 
 Vam tenir canvis d’impressions amb bastants diputats, i estem pendents de 
mantenir reunions amb alguns dels Consellers. 
 
 També es va donar l’escrit al Sr. Saura i a diputats d’Iniciativa, constatant que 
no era del seu grat. 
 
 Vam tenir, ja dintre del Parlament, reunions amb la Diputada Sra. Elena Ribera 
i amb el Diputat Sr. Oriol Pujol, així com un canvi d’impressions amb el President de 
CIU Sr. Artur Mas. 
 
 Aquest contactes també van tenir lloc amb la Diputada Sra. Montserrat Nebrera 
i amb el President del PPC Sr. Daniel Sirera.         
 
 Respecte aquesta concentració a la pàgina web podeu veure l’escrit donat i 
unes fotos. 
 
 SEGON.- En relació a la Denuncia a la Comissió de la Unió Europea, 
comunicar que ja se’ns ha notificat quin número  li correspon i l’òrgan que la 
tramitarà, que és la Direcció General  de Treball, Assumptes Socials i Igualtat 
d’Oportunitats,  que depèn directament del Comissari Sr. Vladimír Spidla. A la pàgina 
web de la Unió Europea es pot veure quines són les competències d’aquest Comissari. 
 
 A partir d’ara tenir el número de denuncia ens permet comunicar i amplia la 
denuncia per incompliment de la normativa comunitària. 
 
 TERCER.-  Us comuniquem que la compareixença de l’Associació davant 
de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana serà el dia 31 de gener de 
2008 a les 10 hores. Es podrà veure en directa a través de la web del Parlament de 
Catalunya.   
 
 Us agrairíem que reenviéssiu aquest correu a tots els vostres 
companys i que el poguéssiu penjar als vostres serveis. 
 
 Atentament,  

  
  Àngel Gómez-Quintero Mora 
 President AIL-MED. 
 Advocat. 
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