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Es porta quasi dos mesos dient que l'Ajuntament s'ha tret de sobre 
certa quantitat de treballadors i treballadores, i això no és una 
afirmació gratuïta. El passat dimecres 16 de gener els Serveis 
Socials de l'Ajuntament de l'Escala van haver de tancar per manca 
de personal.

Tan sols pel fet de coincidir una reunió de 4 persones al Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà amb 1 baixa per enfermetat, les 
dependències de Serveis Socials es van quedar sense ningú per 
atendre el públic (ni el telèfon), la qual cosa va fer inevitable el 
tancament de la porta al primer pis de l'edifici Can Maset de l'Escala.

La mateixa regidora del PSC que ha estat acusada públicament 
d'engany i ocultació d'informació (Núria Martí) per a la recolocació a 
dit al Punt Òmnia, està implicada en la liquidació del personal de 
l'àrea de Serveis Socials, i transformació aleshores en un servei 
municipal precari.

Un afectat sindicat.

Sense recursos a Serveis Socials
Per un boicot polític electoral el 9 de març

Tu també pots aportar la teva opinió o les teves creacions (no gaire extenses). Entrega-les 
en mà o per correu electrònic a: vibracions(@)actiu.net

Actualitat del Punt Òmnia de l'Escala Aportacions solidàries

Enfront la Segona Restauració Borbònica, les lleis antiterroristes i de partits, el TAV, 
la MAT, el duet PP i PSOE... enfront aquesta societat capitalista globalitzada de la 
guerra imperialista i el caos ecocida no ens queda cap altre alternativa 
anticapitalista autogestionària de caire social ecologista, una vegada integrat el 
sindicalisme i fracassades les opocions polítiques ecologistes, amb Esquerra Unida 
a la UCI hospitalària i ERC a remolc d'en Montilla una vegada va sortir de la 
menjadora d'en Pujol, que el boicot polític electoral de classe: no anar a votar i fer 
pujar l'abstencionisme llibertari, votar nul com a protesta per les tortures de la 
Guàrdia Civil a Euskal Herria o la imposició de la MAT a casa nostra, votar en blanc 
per denunciar el sistema de la democràcia burgesa representativa, intentar una 
revolta popular en el decurs de la contesa electoral, com la revolta contra les 
mentides del PP el 13 de març de 2004... Cal tenir en compte que el front 
revolucionari antiparlamentarista de classe és fruit de la pròpia situació de recessió 
econòmica i, a nivell casolà, també de l'emprenyament català.

Recollit el 15/01/2008 per un escalenc
Denuncien l'acomiadament d'un treballador municipal

L'Ateneu Art i Cultura de l'Escala dóna suport a les reclamacions de la CNT perquè 
es readmeti un treballador del Punt Òmnia de l'Ajuntament de l'Escala que ha estat 
acomiadat i s'ha denunciat per acomiadament improcedent. El treballador ha ocupat 
durant sis mesos el lloc de monitor informàtica al Punt Òmnia. Després de la 
denúncia, ja s'ha celebrat un acte de conciliació al departament de Treball sense 
cap acord. El treballador demana que es readmeti fins que es cobreixi una plaça 
d'oposició. La CNT i un sector de la població ja s'ha mobilitzat. 

L'acomiadament del Punt 
Òmnia al Diari de Girona

Aquella campanya rupturista anarquista que volia capgirar 
la situació enfront les eleccions de juny de 1977 cal que 
sigui transformada en un front antiparlamentari de boicot 
polític electoral de classe vers la transformació social, puix 
la monarquia parlamentària, les eleccions legislatives de 
1977 i la pròpia democràcia burgesa representativa era una 
variant de l'ordre autoritari del general Franco i les seves 
lleis dites "orgàniques" i de successió, que finalment amb 
l'operació Suárez van transformar les Corts corporatives 
franquistes en un congrés de diputats i un senat dins la 
monarquia de la Segona Restauració Borbònica.
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