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 9BTal com us vam comunicar recentment continuem amb la saga de capítols 
d'AILMED FILMS. Us convidem a veure el 2on capítol d'uns vídeos que van néixer amb un 
esperit irònic i alhora de denuncia cap a uns polítics que fan de la mentida i la manipulació la 
seva bandera. És realment patètic veure'ls allà dalt, al ple del Parlament, prometent coses que a 
l'hora de la veritat són paper mullat, són fum. Volem recordar moltes coses que es van dir, i ho 
fem en to d'humor, perquè això és el que ens provoca veure aquelles imatges: la rialla. 
  
 10BCom es pot tenir la cara tan dura? Com es pot jugar amb tanta sang freda amb el pa 
nostre i dels nostres fills i alhora parlar allà dalt de justícia? Quina justícia? És justícia burlar-
se de persones amb discapacitats i deixar-les abandonades a casa seva quan la seva obligació 
és obeir la voluntat del Parlament i aplicar la moció que instava a aplicar mesures transitòries? 
On són aquestes mesures? Portem més d'un any esperant-les!  
 
 11BFa tres mesos que es va signar un acord amb els sindicats, però on està el decret? 
Quants mesos o anys més trigaran en signar-lo? No hi ha ni decret ni mesures transitòries i 
mentrestant nosaltres discriminats a casa. Què està passant? És vergonyós. És de riure per no 
plorar els polítics que tenim, d'una alçada moral que s'ha de mirar amb microscopi, però, en 
canvi, mirant de rentar la seva imatge fent veure que defensen la no discriminació al cos per 
motius diferents dels nostres balafiant un munt de diners en propaganda. I els discapacitats? 
No ens mereixem igualtat també? On està el seu suport?  
 
 12BFa poc, l'11 de juliol, companys de la 1ª promoció van ser convidats a Tàrrega pel 
seu ajuntament amb motiu del 25 aniversari del cos. Quan el sergent Domènec Puig ens va dir 
uns dies abans que l'havien convidat amb una freda trucada del departament d'Interior estava 
clar que havia estat, no per la seva “humanitat”, sinó per la insistència de l'ajuntament amfitrió 
de l'esdeveniment. El sergent porta més de dos anys oblidat, discriminat i repudiat pel 
departament per la seva discapacitat, malgrat que continua en actiu. Una discapacitat que 
prové del seu malmès cor, un cor que, a més, a dures penes, ha hagut de patir l'aflicció del 
menyspreu, l'apatia i el desinterès d'un departament que, per contra, hauria d'haver estat el 
seu màxim garant.  
 
 13BVa anar a l'esdeveniment de Tàrrega de paisà perquè no tenia ni uniforme. El Sr. Saura, 
que va acudir amb els alts càrrecs del departament, no va tenir més remei que mirar-li a la cara 
en entregar-li una condecoració, però al nostre conseller no se li va caure la cara de vergonya 
veient com la dona i la filla petita del sergent estaven entre el públic, segurament pensant en la 
seva poca decència política i com a persona. Com deu sentir-se aquesta família? És humiliant. 
És lamentable.  
 
 14BUs agrairíem que aquest escrit el poguéssiu penjar als vostres serveis i que 
l’envieu per correu a les vostres companys, és important que arribi a totes les 
comissaries. 
 
 15BUs continuarem informant i aviat gaudireu de més capítols.  
 16BGràcies pel vostre suport. 
 
 17BÀngel Gómez-Quintero Mora  
 18BPresident AIL-MED.  
 19BAdvocat. 
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