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Convocatòria per roda de premsa 
 
 AIL-MED,  es complau  en convidar-vos a assistir a la roda 
de premsa que realitzarem demà, dia: 
 

21 a les 11’30 hores 
Al Centre Internacional de Premsa 

 
A la seu del Col·legi de Periodistes de Barcelona, Rambla 

Catalunya 10 1 pis 
 
 Com ja coneixereu,  recentment, els cinc sindicats del CME 
han subscrit amb el Departament d’Interior un projecte de 
regulació de la segona activitat dels Mossos d’Esquadra i un 
acord vinculat, per al seu desplegament. 
 
 Així doncs AIL-MED, com associació d’afectats que no ha 
pogut participar en la redacció d’aquells, i que ha instat a ambdós 
a trobar una solució per a la problemàtica prèvia, vol fer públic 
el seu anàlisi particular, però objectiu. 
 
 Per tant, AIL-MED es posicionarà respecte la proposta de 
solució al conflicte i s’analitzarà el que tant l’acord sindical, com el 
projecte de decret, signifiquen. 
 
 L’abandonament en què es trobem els Mossos 
discapacitats, i les discriminacions que estem patint,  ens 
obliga a donar la nostre opinió com afectats respecte a les 
propostes signades, per tal de que l’opinió publica conegui el 
tarannà dels responsables del Departament d’Interior. 
 
 Propostes aquestes, que generen grans incògnites en els 
àmbits de la jubilació, cotització, retribucions, protecció de dades, 
normativa Internacional, discriminació, conflictes competencials 
amb l’Estat i, finalment, amb altres Departaments de la 
Generalitat, etc..................  
 
   S’establirà un ampli torn de preguntes al final de l’exposició. 
 
 Miquel Àngel Reguero 
 Mòbil 679203709  
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