
Companyes i companys, estic acabant l'any amb la grip més dura que he 
viscut.

Tinc 33 anys, i des de l'adolescència que he tingut grip quasi cada any, 
però estava jo amb tan bona forma i el sistema immunitari tan preparat, 
que els símptomes em duraven només una tarda. Aquesta vegada, però, 
la intensa lluita pel meu lloc de treball i contra l'egoisme d'alguns, afegit a 
la manca d'esport ni alimentació equilibrada, m'han portat a 4 dies de 
malson al cap, a tota la musculatura i al sistema respiratori.

Ja vaig tenir un avís el dia de la primera concentració (17D), en què 
l'esforç de difussió d'última hora em va fer sentir una mica malalt per la 
tarda. Doncs ja des del dijous 27, en què vaig pretendre fer un esforç 
majúscul per a fer sentir una nova concentració de l'endemà, el físic em 
va començar a passar comptes dels meus límits. Després d'una dolorosa i 
asmàtica nit, tot divendres vaig estar a l'Escala per tal d'aguantar fins 
l'acte del vespre, però sense poder fer pràcticament res, ni tan sols avisar 
la federació de sindicats ni difondre més propaganda. Així doncs a la 
concentració van quedar més policies que manifestants, en una difícil 
convocatòria enmig de dates festives.

Un cap de setmana d'immobilitat al llit, i avui dilluns encara no m'atreveixo 
a sortir.

Haig d'esmentar, per cert, que el policia de qui vaig parlar a l'anterior 
comunicat, em va venir a veure divendres i se'm va queixar per la 
interpretació que havia fet de les seves paraules. No entro en més detalls 
per a no fer créixer la discussió sobre el tema.

Per un any natural i saludable,

Perquè els treballadors vivim tot l'any natural, amb contracte o sense, 
visibles o invisibles.
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