
A cuentu de què?
"Vibraciones" fou un butlletí publicat per la CNT-AIT en la seva 
primera època durant la revolució social a l'Alt Empordà, la 
segona època ja fou amb el títol "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-laboral:

www.actiu.info/vibracions

Des dels primers números d'aquesta III època quasi tots els 
temes de la revista giren entorn a la política antisocial i 
antiobrera d'un ajuntament presidit per un partit que es ven 
com a "social" i com a "obrer". O sigui, tant verdader com 
l'ecologia del Gas Natural.
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Accions que tu 
també pots fer
●  No permetis que el circ electoral et distregui de la política real. Que les 
teves il·lusions no morin en una papereta ja impresa.

Editorial - introducció Òmnia, agenda, accions

A la passada tardor a l'Ajuntament de l'Escala s'han 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.

 El conflicte laboral més evident de l'Escala

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.

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.

il·lustríssim senyor alcalde: PER A QUÈ TREBALLIN 
ELS TEUS NO CAL ENGEGAR ELS ALTRES.

 projecte "La Finestra" aturat
Si en una cosa coincidim amb l'alcalde Estanis Puig és en què, la 
monitora d'informàtica que amb un contracte precari va portar endavant el 
Punt Òmnia de l'Escala durant molt temps fins el 2007, ho feia molt bé. 
Entre moltes activitats, va estar amb l'engegada a la Xarxa Òmnia del 
projecte "La Finestra", consistent en una presentació interactiva per 
ordinador per tal que les persones que conèixen l'àrab aprenguin el 
català, mitjançant imatges i la gravació sonora de les paraules en les dues 
llengües.
Des de Serveis Socials se'm va animar a seguir amb el projecte, i així ho 
vaig fer, comptant amb la imprescindible ajuda de la traductora que 
col·labora amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de l'Escala. Des del 
meu acomiadament il·legal, però, aquest projecte s'ha vist aturat, tant per 
la poca atenció que sembla haver merescut des del consistori, com per la 
poca valentia tècnica en la nova gestió del Punt Òmnia.
Ja m'ho han dit: estan esperant la meva reincorporació per a completar 
l'eina d'aprenentatge i integració social.

El monitor acomiadat el 2007

Activitats que et recomanem
Encara que no ho sembli, al nostre entorn la gent fa moltes altres coses 
durant els 15 dies de campanya electoral obligatòria. Tot i això, està tot 
bastant intervingut, i fins i tot segons quines activitats polítiques són 
prohibides quan es fan en públic.
Des d'aqui et proposem que, en comptes del 9 de març, pensis en el dia 
abans (dia de la dona treballadora, jornada de silenci oficial), i en el dia 
després (judici laboral pel cas Òmnia de l'Escala).


