
He conegut l'alcalde

Hola companyes i companys,

Primer de tot, agrair les mostres de simpatia rebudes fins ara de quasi tot 
el personal que ha passat per davant el Punt Òmnia. Us escric des del 
correu-e personal perquè divendres 30 fou el meu darrer dia al Punt 
Òmnia de l'Escala (de moment).

Hi ha qui fins i tot m'ha dit avui dilluns que sóc molt valent, perquè com us 
vaig comunicar amb els adjunts del darrer enviament, estic actuant per a 
recuperar el lloc de treball, i avui ha consistit en una tasca difícil: plantar-
me davant l'establiment i informar tots i totes les usuàries durant tot 
l'horari d'obertura (adjunto el pamflet públic).

Aprofito per a fer-vos saber que el personal informàtic està fent un gran 
esforç per a mantenir el Punt Òmnia en servei (es deu haver de 
compatibilitzar amb la seva ja saturada tasca tècnica), i això significa que 
està fàcilment localitzable al Punt Òmnia (de matí els dimarts, dijous i 
divendres).

Bé, i per a aclarir l'assumpte d'aquest missatge, explicar-vos que 
casualment he reconegut l'alcalde que passava per davant el Punt Òmnia 
(tot i no ser de l'Escala m'havia fixat en el seu rostre dels cartells 
electorals), i li he anat a presentar-me i entregar en mà una còpia de la 
meva tasca pública i transparent. M'ha donat a entendre que algunes 
expressions del meu primer escrit (com búnker burocràtic) no eren ben 
rebudes.

No dubteu en imprimir els meus enviaments i fer-los saber als companys 
que no tenen la sort de rebre el correu electrònic.
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A l'Escala hi ha remor

Hola companyes i companys,

Primer de tot, agrair les mostres de simpatia rebudes fins ara de diversos 
indrets de Catalunya. Us escric des del correu-e personal perquè 
divendres 30 fou el meu darrer dia al Punt Òmnia de l'Escala (de 
moment).

Divendres, apart de què m'interessava participar de la jornada 
d'Òmnia+Telecentres , vaig aprofitar per fer notar obertament la meva 
situació i també per a expressar-ho i documentar-ho personalment als 
ponents de la jornada que anaven molt ben vestits i amb un bon contracte 
laboral.

Haig de ser crític amb un punt molt concret de la presentació de la 
jornada (a banda de l'annècdota de les diapositives sobre programari 
lliure projectades amb Microsoft Windows):
En cap moment van esmentar el terme clau del projecte Òmnia: l'exclusió 
social. I és per això que vaig tornar a agafar la paraula i fer la darrera 
pregunta: com es compatibilitza un projecte contra l'exclusió social amb 
fer pagar per accedir als ordinadors?

Tot i tenir el privilegi de tenir prous coneixements de programari lliure com 
per haver integrat tot el Punt Òmnia i els cursos amb el programari lliure, 
haig de manifestar que no es pot demanar que els i les treballadores 
inverteixin grans esforços en recerca, desenvolupament i autoformació, si 
no tenen la perspectiva d'una feina de llarga durada: amb un sou digne i 
un contracte com cal.

Com us vaig comunicar amb els adjunts del darrer enviament, estic 
actuant per a recuperar el lloc de treball, i avuí ha consistit en plantar-me 
davant l'establiment de l'Escala i informar tots i totes les usuàries durant 
tot l'horari d'obertura.

als i les treballadores de l'Ajuntament als i les treballadores de la Xarxa Òmnia


