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Que no sigui dit que no es va fer el necessari...

Sembla que l'òrgan que institucionalment hauria de representar els i les 
treballadores, encara no es dóna per enterat que la gent de sota tenim 
problemes laborals a l'Ajuntament de l'Escala;

● El 16 de novembre del 2007 vaig entregar còpia de la carta 
d'acomiadament rebuda, a membres del Comitè d'Empresa.

● El 29 de novembre els vaig entregar còpia de l'acord que el govern 
municipal havia mantingut ocult fins aleshores, i vaig anunciar l'inici de 
les meves accions amb l'ajuda de CNT-AIT. També els vaig entregar 
còpia de l'informe de la meva gestió durant 6 mesos.

● El 12 de desembre, còpia de l'acta policial contra el repartiment de 
propaganda sindical, i còpia de la papereta de conciliació per 
acomiadament nul al Departament de Treball.

● El 14 de desembre vaig entrar una instància demanant 
explícitament al Comitè d'Empresa el recolzament a la lluita i una 
convocatòria d'assemblea.

● El 7 de gener, còpia del recurs contra l'acord de govern municipal.
● El 14 de gener, còpia de la demanda judicial per acomiadament nul.
● Al llarg de tota la campanya, còpia puntual de tots els manifestos, 

fulletons i revistes difoses.

 La resposta per escrit, el 31 de gener

● Que a l'assemblea del 14 d'octubre ja es va donar opció a parlar dels 
problemes de cada treballador.

● Que jo en aquella assemblea no vaig esmentar els problemes laborals 
per la campanya sindical actual.

● Que no m'he adreçat als delegats per actuar sobre l'acomiadament.
● Acorden: desestimar la petició.

El monitor acomiadat el 2007

 El comitè és de l'empresa
Telecentres contra el cànon digital

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, bibliografia, anarcosindicalisme

Els Telecentres, com a actors destacats en la dinamització de la 
Societat de la Informació, volem reivindicar la nostra oposició al 
cànon digital.

Llibre de Richard M. Stallman, disponible a www.traficantes.net

És la primera edició castellana autoritzada per Richard M. 
Stallman del seu llibre.

Un exhaustiu conjunt d'assajos i articles que recorren la dècada 
de 1990 i els primers anys del nou mil·leni, i que potser conformen 
la millor apologia escrita del programari lliure com a dispositiu de 
llibertat i democràcia.

Software libre para una sociedad libre

Què és l'autogestió?
L'autogestió significa autogovern, és a dir, 
independència en la gestió. Si una fàbrica, una 
persona o una població gestiona els seus propis 
assumptes sense la intervenció de cap autoritat 
econòmica o armada, aleshores es pot dir que 
manté cert grau d'autogestió.

El cànon que ja pateixen els suports digitals, i que ara es pretén estendre als 
aparells electrònics, suposa un clar impediment a l'impuls de la Societat de la 
Informació.
Des d'aquí us animem a posar aquest crespó a les webs del vostre telecentre i a 
expicar als vostres usuaris quines implicacions te aquests gravamen i qui se'n 
beneficia.

www.telecentres.info

Amb l'autogestió s'identifica l'autoproducció i l'autofinançament, com és el cas 
d'aquesta revista. Als grups autònoms i anarquistes es considera que els 
moviments socials que s'acullen a subvencions externes o remuneracions per la 
seva tasca no poden gaudir d'autonomia ni llibertat d'acció ni expressió.

El principi de l'autogestió s'enfoca en la sobirania personal, per tal d'aconseguir un 
apoderament efectiu de les associacions humanes per part de cadascun dels seus 
actors, promovent la creativitat i cooperació com a principis, i que les tasques que 
són senzilles de fer, convé que les facin les persones directament afectades.


