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als i les treballadores

Vibracions 13

La repressio pren forma
Bona tarda companyes i companys.
Ja feia dies que no enviava cap comunicat, doncs fins que per nadal un
company de l'Ajuntament no em va avisar que ara si que s'obre el Punt
Òmnia de l'Escala durant aquestes dates, no m'havia tornat a plantar. Per
fi hi ha un calendari públic de quan obre i quan tanca l'establiment, tant si
és per a resoldre la confusió donada als usuaris, com si és per haver
rectificat el tema de les vacances anticipades.
Igualment, però, l'horari segueix sense arribar a la jornada laboral per la
qual s'ha contractat la persona col·locada, i tal com he vist avui segueix
plegant del lloc de treball abans de l'hora publicitada a la porta.
El tema de la repressió: des del meu darrer dia de contracte (30N) que el
consistori va fer prendre acta a la policia que jo havia penjat un comunicat
al meu lloc de treball, i pel què sembla ho han anat fent cada vegada que
he entregat fulletons en mà, enganxat en algun panell o fanal, etc. Avui se
m'ha acostat un policia (de cara rodona i amb una mica de barba) i m'ha
dit "encara anem així?" mentre jo enganxava un dels fulletons damunt un
cartell de "porno-stars" de l'estiu passat.
Dins la discussió sobre la seva persecució, quan jo li he dit "a mi no se
m'acudiria mai fer això a un company de feina", m'ha respost que és una
qüestió de professionalitat, i en això no se la juga per un company ni per
tot Riells (la gran barriada de l'Escala).
Haig de dir que jo sí faig moltes coses pels meus companys, entre les
quals el video de la concentració a Frape-Behr de la passada vigilia de
nadal (uns altres que els del PSC volen acomiadar amb un ERE):
http://en.sevenload.com/videos/wkP08vA/
Jo també estic al carrer, i em va tocar celebrar una "nochebuena"
reivindicativa.
Salut i feina.
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