
Bona nit, bon dia (ho escric de nit, però serà llegit de dia?).

Ja m'han dit que el passat dilluns des de la sala de plens de l'Ajuntament 
de l'Escala se sentien tots els crits corejats al carrer, i que el que més clar 
s'entenia durant el ple fou "READMISSIÓ!".

Avui hi ha hagut un altre capítol d'activisme d'iniciativa infantil. Sabent 
(suposo que pel soroll) que el dilluns s'havia produït una concentració, 
diversos nens i nenes han corejat aquesta tarda un "volem en Narcís!", i 
aquesta vegada amb molt més civisme cap a la persona de dins.
Recordo que la meva actitud amb els infants en cap moment és de 
promoure ni animar a la protesta, però sí de respondre a totes les 
preguntes directes que fan, amb la qual cosa ja els he dit que m'han fet 
fora a mi per a posar-ne un altre.

L'advocat que porta el meu cas ja em va dir dilluns que, de cares al judici, 
la prova de què han contractat algú altre per a continuar el servei facilita 
les coses per a demostrar que el meu contracte "per obra o servei" era 
fraudulent des del punt en què no s'extingeix el servei.

Avui mateix, en confirmar-me la resta de treballadors de l'Ajuntament 
quina és la vinculació del nou empleat del Punt Òmnia de l'Escala amb la
corporació, he anat a parlar amb el seu parent, aquell que ja estava dins 
l'Ajuntament.
Hem parlat amb molta cordialitat (ja ens coneixíem) i, entre d'altres coses, 
m'ha confirmat el seu parentiu, que el nou empleat ja sabia del conflicte, i 
m'ha dit que faig molt bé de lluitar i que tiri endavant (així ho faig doncs). 
Jo li he ben explicat que ha agafat un lloc de treball que no li correspon, i 
l'he advertit que en cas d'obtenir judicialment l'acomiadament nul jo 
automàticament em reincorporaria i de forma indefinida.

Bé, fins demà que ve un altre dia.
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