
Dilluns 10 de març:
el primer judici
Ja s'acosta el gran dia!!!
Vindran a Figueres dels sindicats gironins i de la 
Catalunya Nord, el dia després de les eleccions 
estatals a les 11.45 al Jutjat Social 1 de 
Figueres.
Si bé amb el material que hi ha damunt la taula, 
i la visible mala fe de la patronal municipal, tinc 
possibilitats d'obtenir una sentència favorable i 
aconseguir l'anhelada reincorporació al meu lloc 
de treball, també es podria girar l'ase, i per 
estrany que em sembli el resultat, haver de 
recórrer aleshores la sentència a estaments 
judicials superiors, un darrera l'altre.

Vibracions 198 Vibracions 19 5

Prop d'un miler d'antifeixistes van haver d'intervenir divendres 29 de febrer a la 
plaça Tirso de Molina, on hi ha la seu de la federació local de CNT-AIT, per a 
impedir que 2 partits nacionalsocialistes fesin els seus actes electorals legalitzats.

Actualitat al Punt Òmnia CNT-AIT, Actualitat Òmnia

Malgrat l'ajuda de la policia governamental, els 
nazis no aconsegueixen portar endavant la 
seva provocació a Madrid

Només cal exposar 3 imatges de les parts implicades en els 
aldarulls electorals. Sembla que el PSC/PSOE no es pronuncia 
mai sobre la presència de nazis a l'Estat Espanyol.

Crònica completa a www.lahaine.org?p=28349

El Punt Òmnia no és accessible
Diuen que "qui paga mana", doncs això vol dir que els treballadors i treballadores 
(que som els que més o menys cobrem) no manem gens. Jo en començar ja vaig 
rebre notícies de què per l'aula d'alfabetització informàtica de l'Ajuntament de 
l'Escala (Punt Òmnia) hi havia hagut queixes sobre la poca facilitat d'accés a les 
persones que tenen dificultats de mobilitat, i la única alternativa era una porta amb 
el pany fet malbé que dóna al passadís de Can Maset.
Quan s'està fent classe o qualsevol activitat tranquil·la, tenir la porta del passadís 
oberta implica tenir tot el soroll, converses i algunes corredisses dins l'aula. 
Després d'alguna aventura amb el pany de la porta, ja només es pot tancar amb el 
pestell des de dins, així que, si algú necessita entrar a peu pla ho ha de fer trucant 
a aquella porta (com fan molts nens com a joc), i a l'espera de què se l'hagi sentit i 
se li obri.
No seria millor adaptar l'entrada principal, per a què sigui l'entrada de tothom? O 
sinó, canviar la porta per una que tingui vidre i es vegi venir la gent?

El monitor acomiadat el 2007

El major càstig per a qui no s'interessen per la política és que seran 
governats per persones que sí s'interessen (Arnold J. Toynbee)

Perdre aquesta primera comtessa judicial implicaria una campanya a molt 
més llarg termini, i potser no em reincorporaria fins d'aquí a un any i 
treballant en un altre lloc només podré venir a repartir propaganda sindical 
en cap de setmana. Que ningú no pensi, però, que la creativitat s'hagi 
acabat amb el "Vibracions", doncs hi ha més projectes preparats per a un 
futur de lluita.
"La Catalunya optimista" diuen alguns, potser per a consolar-se. L'Escala 
optimista és la meva, la que aconsegueix resultats justos a partir d'una 
lluita valenta. Què buides semblen algunes paraules quan són pervertides 
per la propaganda electoral!
Seria una passada reincorporar-me l'endemà del judici, o la setmana 
següent, però els advocats de CNT-AIT m'han dit que la sentència pot 
trigar en sortir, i els terminis que s'estableixin no tenen perquè ser 
immediats. I també, sense la pressió electoral al damunt, el govern 
municipal pot decidir esgotar els recursos judicials tot i tenint la batalla 
perduda.
Què car que els està sortint trepitjar els obrers, des del suposat partit 
obrer!
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