
La pressio nomes pot augmentar

Hola de nou companyes i companys,

Escric tant tard no només perquè la jornada de dimecres era de tarda, sinó també 
perquè el dijous el vaig passar sencer al sindicat de La Bisbal d'Empordà (l'únic que 
hi ha a la població, CNT-AIT) amb més gent per a organitzar les accions de pressió 
sobre l'Ajuntament de l'Escala des de la federació de sindicats, apart de 
l'assessoria jurídica.

Com ja sabeu em planto les jornades de Punt Òmnia a la porta per la campanya de 
readmissió (que també podria obtenir per la via jurídica).
Ja he esmentat diverses vegades que demano solidaritat basant-me en el 
recolzament mutu, doncs sabeu que també podeu acudir a mi per qualsevol 
consulta laboral que necessiteu fer (horari Òmnia & 670 507 578).

Bé, passo a comentar alguna cosa de com va anar dimecres, un dia humit i difícil 
per passar-lo al carrer (prometo deixar la plantada a fora si passo 10 dies seguits 
com aquest).
Els nens i nenes no han encaixat gaire bé el canvi de gestió, i una vegada digerit el 
dilluns que jo estava exclòs, el dimecres han emprès les seves particulars accions 
de solidaritat, i tant han arribat a entrar en conflicte amb el substitut provisional, 
com amb algun usuari disconforme amb la meva presència.

Haig de puntualitzar que jo en cap moment he animat els infants a fer campanya 
per mi, i la meva actitud ha estat sempre demanar-los moderació en el llenguatge, i 
consultar amb els pares abans d'entrar instàncies a l'Ajuntament.

També el dimecres ha estat un dia especial pel què fa a les visites d'altres 
treballadors de la corporació reclamant l'atenció del personal informàtic en la 
resolució de problemes que dificulten el treball.

I per acabar, esmentar les frases més repetides d'algunes persones que fan notar la 
seva disconformitat amb la campanya que protagonitzo:
        "Aquesta no és la manera de fer les coses" (etiqueta negra)
        "¡¡Noo aconseguirààs reees!!" (+repetida)
        "Com més persisteixis, pitjor"

(aquesta última, que també me l'han dit alguns simpatitzants, és especialment 
sorprenent perquè no completen la frase: pitjor que...)

Una abraçada a tota la gent solidària (aclaparadora majoria).
Dimarts tinc otorrinolaringòleg i no sé si podré venir a l'Escala (m'arreglen la oïda 
per a sentir bé la resposta de readmissió).
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Bones festes (comercials)

Hola companyes i companys,

Espero que el màxim de persones hagin gaudit d'un pont de la puríssima 
constitució, encara que n'hi ha unes quantes que treballen a més d'una 
feina i això dificulta les coses.
No és el meu cas perquè, apart de dedicar la jornada del Punt Òmnia de 
l'Escala a pencar per a recuperar el meu lloc de treball, el dijous 6 i 
divendres 7 els he dedicat per complet juntament amb 3 companys més 
del sindicat de La Bisbal (l'únic que hi ha a la població, CNT-AIT) a 
organitzar les accions de pressió sobre l'Ajuntament de l'Escala des de 
tota la federació.

12 hores explicant el cas i allò que he fet individualment, debatent 
l'estratègia a seguir, la part jurídica (també amb l'advocat al telèfon), 
redactant els tràmits legals, calendari d'accions, composició dels materials 
de protesta, comunicat de premsa, tramitació del conflicte a la resta de 
federació, etc.
(cal descomptar 1 hora de dinar, i una altra de tertúlia tabernària)

Dimarts 11 m'operen d'una perforació al timpà de l'oïda, doncs a veure si 
l'Ajuntament m'haurà readmès i sóc jo que no ho he sentit bé.

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


