
A cuentu de què?
Reapareix la revista "Vibracions", i cada vegada amb més 
presència als carrers de l'Escala. Gent de la CNT-AIT i 
simpatitzants de l'Escala ens hem anat aplegant per a fer la III 
època de la revista "Vibracions", que paulatinament ha anat 
passant d'internet (www.actiu.info/vibracions) al paper per a 
facilitar la lectura a tothom.

"Vibraciones" fou un butlletí publicat per la CNT-AIT en la seva 
primera època a la dècada de 1930 a l'Alt Empordà, la segona 
època ja fou amb el títol en català "Vibracions" a la dècada de 
1970 entre Roses i l'Escala, i la tercera època s'ha rescatat 
des del passat desembre (2007) a l'Escala coincidint amb una 
campanya sindical. 
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Accions que tu també pots fer

●     Trucar a l'Ajuntament de l'Escala i preguntar/reclamar pel cas. Insistir i 
si no responen adequadament demanar parlar amb un superior. Dilluns a 
divendres de 9 a 13.30h: 972 774 848 

●    Utilitzar el model d'instància per a reclamar la readmissió. Ho pots 
enviar per correu postal, entregar de 9 a 13h al mateix ajuntament, o a qui 
et distribueix aquesta revista. 

●    Penjar còpies dels cartells arreu del municipi de l'Escala. 

●    Acudir al Punt Òmnia de l'Escala per a explicar els usuaris la situació. 
Demanar-li a en Manel que faciliti la readmissió. 

●    Trucar i insistir a la fundació Pere Tarrés (coordinen els punts Òmnia) i 
preguntar/reclamar pel cas. 934 301 606. 

●    Si treballes a l'Ajuntament de l'Escala o un Punt Òmnia, penjar còpies 
dels cartells al lloc de treball i accessos. 

●    Redistribuir aquest butlletí. Pots descarregar l'original de 
www.actiu.info/vibracions i imprimir-ne més exemplars. 

●    Aportar material com: paquets de fulls en blanc DIN-A4 de 80 grams 
(preferentment reciclat), toners d'impressora Epson C13S050190 / 
C13S050189. 

●    Quan tinguis un problema, demanar ajuda tu també.

com ajudar a resoldre el conflicte laboral
al Punt Òmnia de l'Escala

Editorial - introducció Petició de Solidaritat

A la passada tardor el consistori municipal de l'Escala s'ha estat traient de sobre 
molts i moltes treballadores; en alguns casos arribant a la destrucció de serveis, i 
en d'altres, com el Punt Òmnia situat a la Plaça de les Escoles, s'ha tractat de 
treure'n per a col·locar altra gent a dit, a partir de quan han esclatat els problemes.

Durant la darrera contractació sense problemes al Punt Òmnia es va treballar de 
valent per a què tothom pogués accedir a la informàtica, accedís al programari lliure 
i gratuït, i hi hagués una aula d'ordinadors sempre a punt. La gent que busca feina, 
infants, joves, adults i els més grans han tingut el seu espai d'ajuda per a entrar de 
forma agradable i assistida al món de les Noves Tecnologies, i han pogut copiar els 
programes lliures de l'aula.

Utilitzant l'engany i l'ocultació d'informació es va intentar facilitar un acomiadament 
sense soroll, i malgrat les protestes es va acabar fent la pràctica de l'endoll a 
expenses d'un nou aturat.

El conflicte laboral

1932. Impremta de 
Solidaridad Obrera, 

que aquesta tardor ha 
fet el seu centenari.

www.cnt.es/soliobrera

Aquesta és la lluita legítima per la readmissió a 
un lloc de treball que ha estat profitós per la gent 
de l'Escala, profitós per al benestar laboral del 
monitor, i profitós per a la supervivència de seva 
família.

PER A QUÈ TREBALLIN ELS TEUS NO CAL 
ENGEGAR ELS ALTRES.


