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● «Tots estem exposats
que algun dia ens passi una
desgràcia i tinguem pro-
blemes per treballar. Algú
pot pensar que a ell no li
passarà mai, però tots ho
podem patir.» Aquestes
paraules, d’Àngel Gómez-
Quintero, president de
l’Associació per la Inte-
gració Laboral-Mossos
d’Esquadra amb discapa-
citat (Ail-med), resumei-
xen la filosofia d’aquesta
entitat, que actualment té
mil afiliats. «La gent es
pensa que només s’ha
d’associar amb nosaltres si
té alguna discapacitat, pe-
rò no és així. La nostra en-
titat està oberta a tothom»,
exposa Gómez-Quintero.
Però ara Ail-med té altres
fronts oberts, concreta-
ment la regulació de la se-
gona activitat, que per als
no iniciats en el tema pot
arribar a ser un galimaties
legal. La llei dels Mossos
ja preveu que hi hagi la se-
gona activitat, però falta
un reglament perquè es
pugui aplicar. En aquest
sentit, al mes d’abril el sin-
dicat de Mossos i Interior
van arribar a un acord, que
ha de ser el preàmbul per-
què el govern redacti el de-
cret, que hauria d’estar en-
llestit aviat. L’acord pre-
veu que els mossos inca-
pacitats de manera perma-
nent podran continuar ex-
ercint tasques dins la di-
recció general de la Poli-
cia, tot i que no seran poli-
cials, sinó més aviat admi-
nistratives. Ail-med consi-
dera que aquest punt s’ha
de concretar molt més. As-
seguren que realment sí
que tindran una feina, però
que els faran signar un do-
cument per renunciar a la

seva condició de mosso:
«Perdrem la nostra plaça
de policia», diu Gómez-
Quintero. L’associació
també es queixa que en to-
tes aquestes negociacions
no se’ls ha donat ni veu ni
vot. És per això que han
impugnat l’acord al Tribu-
nal Superior de Justícia de
Catalunya i estan a l’ex-
pectativa quan surti el de-
cret del govern. «Si s’aca-
ba aplicant, es podria in-
córrer en un delicte contra
els treballadors», manté
Gómez-Quintero.

L’associació també ha
presentat una demanda a la
Comunitat Europea.

Perdre la condició de policia
L’associació de mossos amb discapacitats continua la seva lluita contra l’acord que regula la segona activitat.

Consideren que se’ls farà signar un document, se’ls donarà una feina, però Interior els expulsarà del cos. «Perdrem
tot el nostre estatus policial», asseguren. De moment, ja han impugnat aquest acord al TSJC

MARC BATALLER

● Dimecres el problema
dels mossos discapacitats
es va tractar al Parlament.
Elena Ribera, diputada de
CiU, va retreure al conse-
ller d’Interior Joan Saura
en una pregunta al ple que
«el desplegament dels
Mossos no ha estat un èxit
total, perquè tenim la taca
negra dels Mossos amb
discapacitat, que no poden
treballar, i als quals el con-
seller Saura ha girat l’es-
quena». Ribera va afegir:
«Li reclamem una solució
humana i justa (...)
Aquests agents han de po-
der treballar en una feina
que estigui adaptada a les
circumstàncies actuals i
que pugui ser útil al cos i a
Catalunya, però la respos-
ta del departament ha estat
negativa.» En aquest sen-
tit, Interior sempre ha re-
cordat que el decret sobre
aquesta qüestió està a punt
d’enllestir-se. Ribera tam-
bé va posar com a exemple
d’aquest problema el cas
d’un mosso que va tenir
una embòlia lleu. Es va
quedar sense feina i no va
poder suportar la pressió
econòmica i es va treure la
vida. En una carta, Gó-
mez-Quintero, portaveu
de la família, recorda que
Interior l’hauria d’haver
reubicat i que l’any 2007
es va aprovar una moció al
Parlament, segons la qual
s’aplicarien mesures tran-
sitòries mentre es redacta-
va el decret de segona acti-
vitat, i això no s’ha com-
plert.

● El conseller d’Interior, Joan Saura, ha enviat una
carta al president del Congrés dels Diputats, José
Bono, en què sol·licita comparèixer de manera ur-
gent davant la Comissió no permanent de segui-
ment i avaluació dels acords del pacte de Toledo,
per explicar la necessitat de modificar la legislació
actual per poder equiparar l’edat de jubilació dels
Mossos d’Esquadra amb la resta dels cossos poli-
cials de l’Estat.

En un comunicat de premsa, Interior recorda que
aquest 22 d’abril, el departament va signar un acord
amb els sindicats dels Mossos per regular aquesta
segona activitat. El text preveu que els mossos pas-
sin a la segona activitat de manera voluntària als 57
anys, conservant les mateixes retribucions. També
recorda el tema dels policies incapacitats perma-
nents, que tanta polèmica aixeca dins Ail-med.

� Buscar-se la vida com a escriptor.
Eduard Pascual, que viu a Llers, va exer-
cir en la unitat d’investigació de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra de Figue-
res, fins que, el 2005, la Generalitat el va
retirar del servei per culpa d’una malaltia
que li afecta l’oïda. Pascual forma part
d’Ail-med i lluita en els tribunals per tenir
un accés digne a la segona activitat. De

mica en mica s’ha obert camí en el món de
l’escriptura, i entre el març i l’abril sortirà
publicada la seva novel·la, Códex 10, un
recopilatori de deu relats policials de fic-
ció inspirats en casos reals investigats a
Figueres. En un moment del llibre, també
apareixen les vicissituds d’un mosso que
ha perdut el braç i els problemes amb la
segona activitat. / FOTO: TURA SOLER

Un cas
dramàtic
exposat al
Parlament

Saura, al Congrés

Un nen i els seus
pares, ferits per
una deflagració
quan feien una
«fondue», a Berga
● Berga. Un nen de 7
anys i els seus pares, de
41 anys, van resultar fe-
rits dissabte a casa seva,
a Berga, quan feien una
fondue i l’ampolla d’al-
cohol de cremar que
s’utilitza per fer aquest
plat va explotar. Arran
de la petita deflagració,
el nen va resultar ferit
greument amb crema-
des de segon grau a les
mans i a la cara, la mare
va patir cremades de se-
gon grau a les mans i el
pare es va fer ferides
lleus. Tots tres van ser
traslladats a l’hospital
de la Vall d’Hebron de
Barcelona, segons van
informar els Bombers.
La deflagració no va
afectar l’habitatge, al
número 112 del carrer
Serra Casampons de
Berga. / N.P.

Quatre motoristes
ferits, dos dels
quals greument,
en un xoc a Sant
Feliu de Buixalleu
● Sant Feliu de Buixalleu.
Quatre motoristes van
quedar ferits, dos dels
quals de gravetat, ahir
al matí en un xoc en què
van estar implicades
quatre motos i un cotxe,
a Sant Feliu de Buixa-
lleu. Segons fonts dels
Bombers de la Genera-
litat, l’accident va ser a
dos quarts d’onze del
matí al punt quilomè-
tric 11 de la GI-552.
Una de les persones fe-
rides greument és un
dels conductors de les
motos i l’altra, una do-
na que anava d’acom-
panyant en una altra de
les motos. Tots dos van
ser traslladats amb heli-
còpter del 061 a l’hos-
pital. Els ferits lleus
conduïen dues de les
motos, i els van dur a un
centre sanitari amb am-
bulància. / C.S.

Expedienten una
policia de Lleida
que prenia cocaïna
comissada
● Lleida. La Guàrdia Ur-
bana de Lleida ha obert
un expedient discipli-
nari a una agent del cos
que va ser enxampada
consumint cocaïna in-
tervinguda en depen-
dències policials. / A.G.

● Un home que duia un
casc de motorista posat va
entrar dissabte al vespre en
una fleca de Sant Antoni
de Calonge, va amenaçar-
ne la dependenta amb un
bat de beisbol i es va endur
uns 80 euros de la caixa
enregistradora.

Els fets van passar pels
volts de les set de la tarda,
a la Fleca de l’Empordà,

que és al número 27 del
carrer Sant Antoni. La de-
pendenta estava sola a
l’establiment, darrere del
taulell. De sobte, va entrar
a la botiga un home, que
duia posat un casc de mo-
torista. Es va adreçar a la
noia, li va agafar la mà i li
va exigir que li donés els
diners. «No m’havia pas-
sat mai una cosa així i vaig
pensar que era un joc. Li
vaig preguntar: quins di-

ners? Si jo no tinc di-
ners!», explica la treballa-
dora. Tot seguit, l’home va
prémer la mà de la dona
encara més fort, es va treu-
re un bat de beisbol petit
que duia amagat i, amena-
çant la dependenta amb
l’arma, li va exigir els di-
ners de la caixa enregistra-
dora. «Vaig obrir-li la cai-
xa i li vaig dir que agafés
els que volgués. Vaig in-
tentar fer veure que no es-

tava espantada», diu la
noia. L’assaltant va arre-
plegar de pressa els bitllets
que hi va trobar –entre 70 i
90 euros– i va fugir. Al cap
de poc, la dependenta va
sentir el brogit del motor
d’una moto, però no en va
arribar a veure el model.
Se sospita, però, que es
tracta d’un ciclomotor.

La Fleca de l’Empordà
té una càmera de seguretat,
que va gravar l’atracador

d’esquenes. L’home duia
una jaqueta carbassa, un
casc de tons vermellosos i
guants. Com que duia el
casc posat, la víctima no el
va sentir parlar amb gaire
claredat, però el poc que
va dir ho va fer en castellà.
La policia local de Ca-
longe i els Mossos d’Es-
quadra treballen per iden-
tificar el lladre. Ahir, no
havien detingut cap sospi-
tós.

Entra en una fleca de Sant Antoni, n’amenaça la
dependenta amb un bat de beisbol i s’endú 80 euros

CARMINA SOLANO 
Sant Antoni de Calonge
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