
Hola a tothom,

Cada dia una aventurilla, doncs avui no podia ser una excepció.

Tot i la línia creixent pel programari lliure a la XTC+Omnia duta a 
terme el 2007, i que al Punt Òmnia de l'Escala es va produir 
espontàniament una integració completa amb programari lliure, dia 
rera dia he vist que, malgrat la petició dels mateixos usuaris al Punt 
Òmnia de l'Escala s'està fent una regressió cap al programari privatiu 
i de pagament.

És per això que des d'aquest dijous m'he posat a repartir CD-ROMs 
gratuïts amb una bona dotació de programari lliure i en català per a 
tothom qui vulgui poder practicar a casa allò que aprèn:

- Live-CD amb la ja coneguda "Omnibuntu", sistema operatiu complet 
amb tots els programes d'aprenentatge i ús corrent (basat en Ubuntu 
GNU/Linux).
- CD-ROM amb programes i una guia per als qui s'ho vulguin 
instal·lar en un MS Windows: Abiword, Audacity, eMule, GIMP, 
Inkscape, IZArc, M.Firefox, OpenOffice, PDFCreator, Pidgin/GAIM, 
VLC.
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El tema del dinar: resulta que com és tradicional el consistori ha 
volgut convocar un dinar/sopar d'empresa on hi serien presents els 
càrrecs polítics, però sembla ser que degut al mal tracte donat a 
bona part de la plantilla, quasi ningú no se'ls va apuntar. A la vegada, 
els i les treballadores de forma autònoma s'han organitzat un dinar 
que s'ha fet aquest dijous, i jo hi he assistit amb molt de gust 
(excel·lent restaurant, i no menys la companyia).

Addicionalment, comentar que he escoltat l'informatiu radiofònic on 
esparlava del Ple del dilluns 17 i la concentració que vam fer al 
carrer. A preguntes de l'oposició sobre el meu cas, l'alcalde va 
respondre al Ple donant a entendre que el meu perfil no era 
l'adequat, i que ha quedat demostrat ara amb l'enrenou que he 
muntat (és a dir, perquè protesto).
Haig de puntualitzar que jo no em vaig queixar en els 6 mesos que 
vaig treballar al Punt Òmnia fins el dia 28 de novembre, quan vaig 
descobrir l'engany de falsa renovació, per escrit.

I per últim, desitjar bones vacances a qui les comença aquest cap de 
setmana, entre els quals tinc entès que hi ha 'el nou' del Punt Òmnia 
de l'Escala. ¡Quina manera més guay de començar una feina!

PD1: Qui vulgui els CD-ROMs, no té més que demanar-m'ho.


