
Entrevista Jordi M.

Jordi M. (Figueres, 1968) ha
aconseguit, després d’onze anys,
que l’ONU determini que rebut-
jar-li la segona activitat va ser una
discriminació per discapacitat.
Només es pot executar si ho diu
un jutjat, per això ha demanat a
l’Ajuntament de Figueres que ho
apliqui directament, abans d’ini-
ciar de nou un altre procediment
judicial. Està esperant resposta.

Què li va produir l’accident?
Un borratxo em va atropellar

anant amb moto, estant fora de
servei. Tinc un 65% de discapaci-
tat i mobilitat reduïda. Físicament
no puc fer la primera activitat de

patrullar o auxiliar  persones però
puc fer altres coses. Soc voluntari
d’una ONG i jo he anat a fer les xe-
rrades a la gent que perd els car-
nets de conduir o a instituts. El
que puc fer és tot el que no com-
porti unes capacitats físiques prò-
pies de policia.

Com se sent?
El dictamen ho determina molt

clar. Coincideix exactament amb
el del Síndic de Greuges de 2010.
Torna a ser una victòria amarga.
Estic malament perquè sents que
els que estaven a l’oposició en
aquell moment van aconseguir
una moció dient que se m’havia
de reparar els danys que m’havien
produït. El tècnic va fer un infor-
me negatiu i van quedar a l’expec-
tativa d’aquest dictamen  i ara que
estan al govern diuen que no. Veig
que he de tornar a les lleis oficials.

Aquest dictamen és una victòria
amarga, és frustrant, però agraei-
xo a la Victòria, l’advocada, la seva
feina. Quan tens una incapacitat,
t’haurien d’adaptar el lloc de feina
i treballar en el que es diu segona
activitat. Ara l’important és l’escrit
que surti de l’Ajuntament.

Què n’espera? Hi confia?
No, en Pere Casellas ha sortit

als mitjans dient que els funcio-
naris diuen que faran un informe
en contra, un dilluns. I l’endemà
va dir que és culpa de l’Estat, que
és qui ho ha d’arreglar.

Es veu amb forces d’assumir
el que sigui?

No me’n queda una altra. Tinc
52 anys, fa 11 que lluito. Però és
desmoralitzant, fotut… i estic re-
colzant-me en altres persones.

L’ha decebut la professió? 
Crec que com a qualsevol per-

sona, no hi ha dret que et facin el
que m’han fet. Per llei està regu-
lada la segona activitat. Per què
aprofiten que un policia té una
discapacitat per fer-lo fora? Hi ha
molts oficis que no necessiten la
segona activitat regulada perquè
no hi ha aquest perill. I en canvi,
tot i tenir-ho regulat, et foten fora.

Quins objectius té?
Tornar a treballar, tenir digni-

tat, com qualsevol persona. Si la
vida és com una taula, les potes
són la família, els amics, l’esbarjo,
i la feina, quan te’n treuen una, vas
coix i en qualsevol moment, caus.
M’han tret la feina durant 11 anys
i en qualsevol moment tinc alts i
baixos, distanciament amb els

amics, la societat... Tot això afecta.
Busco tornar a posar-me aquesta
pota per estabilitzar-me. Ells han
de veure que estan implicats en la
meva desestabilització. Tenint tan
fàcil com ho tenien que era res-
pectar la llei en el seu moment.
Han contribuït que tingui més se-
qüeles, m’han deixat molt més
desestabilitzat, m’han fet molt
més mal. Com diu la dita castella-
na, «la herida no cicatrizaba por-
que la sutura estaba hecha con
puntos suspensivos». Ara és un
procés mental, també. Tot el que
han dit no se sustenta, estic dol-
gut. Ells són els que m’han obligat
a arribar a aquest extrem i ara que
ho aconsegueixo, no fan cas.
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«Aquest dictamen és una
victòria amarga, és frustrant»

Guàrdia Urbana de Figueres jubilat forçosament. Va entrar al cos policial l’any
1993. Un accident el 2008 el deixa amb una discapacitat del 65% i l’Ajuntament de
Figueres decideix inhabilitar-lo. Inicia llavors un procés de recursos que encara dura.

«Ara l’important és l’escrit que surti de l’Ajuntament de Figueres»
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ARXIU PERSONAL

L’exagent consulta el dictamen de l’ONU.
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QÜESTIÓ DE VOLUNTAT

Sovint, en política, que les
reivindicacions (justes)
d’un col·lectiu esdevin-
guin realitat és qüestió

de voluntat. L’exemple més clar
l’hem tingut recentment, quan al
Ple municipal del 2 de novembre
passat, l’alcaldessa, Agnès Lladó,
anunciava el conveni entre
l’Ajuntament de Figueres i el De-
partament d’Educació per al fi-
nançament de les obres de l’es-
cola Carme Guasch. Aquest no és
el final de la història; el cava (o el
suc de poma, tractant-se d’una
escola) caldrà destapar-lo quan
la mainada ocupi les aules.

Ara bé, una victòria és una vic-
tòria, sobretot després de setze
anys i dues promocions senceres
d’escolars en barracots i condi-
cions indignes. I tot plegat ha es-
tat possible amb  voluntat políti-
ca, escolta activa i una mica
d’imaginació. El coratge i la tena-
citat dels pares dels alumnes hi
ha tingut molt a veure, també,
des que aquell 2006 que ara
sembla tan llunyà van començar
a demanar un edifici per a l’esco-
la. El 2009, el llavors alcalde Santi
Vila va anunciar, pomposament,
que s’estava redactant un estudi
de viabilitat per reconvertir la

presó vella en la nova escola Car-
me Guasch, fet que va motivar
una controvèrsia que ha durat
deu anys, a més d’innombrables
reunions amb les successives
AMPA i la consegüent insatisfac-
ció d’uns i la frustració dels al-
tres. Un cop de timó important a
l’assumpte va ser la moció que el
gener del 2017 presentava el
grup municipal d’ERC (integrat
per Agnès Lladó, Maria Perpinyà
i Jordi Giró) al Ple reclamant la
urgència de l’equipament va re-
activar considerablement la
qüestió. Durant l’etapa de l’ante-
rior mandat amb Jordi Masquef
al capdavant, ja es va desestimar
definitivament l’edifici de la pre-
só. Llavors, l’AMPA va proposar
la ubicació que s’ha acabat
adoptant, tot i que no va progres-
sar perquè la Generalitat no va
incloure la construcció de l’esco-
la als pressupostos. Va caldre,
encara, esperar el relleu munici-
pal: el setembre de 2019 s’anun-
ciava la nova ubicació i, ara, amb
voluntat i imaginació, s’ha trobat
el desllorigador amb la Generali-
tat. Tindrem una escola Carme
Guasch de maons. Enhorabona
a tots els implicats i a la nostra
ciutat.

Breus

EMPORDÀ

El titular del jutjat de vigilància
penitenciària número 1 de Cata-
lunya ha desestimat la petició de
la Fiscalia de suspendre el seu re-
curs contra el tercer grau de l’ex-
consellera Dolors Bassa, la qual
compleix la condemna al Centre
Penitenciari del Puig de les Basses
de Figueres en semillibertat. Hau-
rà de ser el Tribunal Suprem qui
resolgui aquesta qüestió.

REDACCIÓ FIGUERES

JUSTÍCIA

El jutge manté 
el tercer grau 
per a Dolors Bassa 

Una xerrada sobre adolescència
es pot seguir a YouTube

La xerrada organitzada fa uns
dies pel Centre Cívic Joaquim Xi-
rau, en què  el consultor pedagò-
gic Juanjo Fernández parlava so-
bre Com tractar amb adolescents
confinats i desconfinats, s’ha pu-
blicat al canal de YouTube, a l’en-
llaç bit.ly/hWJ.


