LA
Nadal triomfa a ,
Prades del
Conveni:
PRADES*
DEL
CONVENT.L'Alcalde
de Girona, Quirriet Nadal,
va ser durament insultat a
Prades del Convent mentre pronunciava una conferència titulada «Mi jaca
galopa y corta el viento
caminito de Pedret». Els
insults provinents del sector espanyolista de l'ala
radical dels nacionalistes
escindits del sector dur i
del contraespionatge britànic del TNT, foren els
següents:
«Quimeta»,
«Llom», «Traicionero»,
«Torero», «Usurpador de
pàrquings»,. «Conductor
imprudent», «Rocío Jurado», «Quim el pilós»,
«eriçó», «gallina», «Khomeini», «Rèagan gironí»,
«Gorbàtxov .sense taca»^
«Monstre de l'Onyar»,
«Cridaner, escarransit»,
«Pervertidor dé regidors»,
«Hernandez Mancha» i
«botifler». En Quimet rVianifestà t o t seguit que se
sentia elogiat per les mostres d'afecte del públic i
que l'any vinent hi tornarà. Tot seguit va fer un
gest obscè que va ser llargament aplaudit pel personal.

Inauguren un
panteó d'homes
il·lustres
pensant-se que
era un puti-club
PELACULS D'EMPOPÀ.Un error protocolari la naturalesa del qual encara
no ha estat esbrinada,
desvià ahir al matí la comitiva oficial que es dirigia a
l'Armèntidera per inaugurar el puti-club El Kiwi cap
a la petita localitat de Pelaculs, on no fa gaire la
Cheneralité erigí un panteó d'homes il.lustresamb
la cua d'un pressupost
que li penjava. Eh arribar
al noble recinte, el primer
que feren els capitostos
en baixar del cotxe fou demanar xampany per a tofhom, i el Director General
d'Obres i Manobres- preguntà per la Lòli, davant la
natural sorpresa dels parents de les glòries allà enterrades, que esperaven
més seriositat en un acte
d'aquella mena. Quan
s'aclarí el malentès ja era *
massa tard, perquè tothom anava borratxo.

SETMANA

L'Ajuntament de Girona toma
els diners als conductors pàmfíls
Eren tan innocents
que pagaven per aparcar
. a la plaça de Catalunya

En detectar l'estafa
decidiren segrestar
el regidor d'urbanisme

Amb la Bolera i la Copa
se li ha vist el llautó
a Mifas Nadal

SIRONA
Xevl Bolas.
L'ajuntament de Sirona
tornarà fots els calés que va
cobrar en els pàrquings de la
Copa i la Bolera de la plaça
Catalunya quan aquests encara estaven oberts. La decisió s'ha hagut de prendre a la
força després que tres mtl
ciutadans assetjaren la casa
de la vila i s'emportaren el t i néht alcalde d'Urbanisme,
Joan Glaçada, IHgat amb una
corda. «M'han explicat
— deia el mateix Glaçada ja
en llibertat— que se sentien
collonats per tots els dies
que varen pagar i a'parcar a la
Copa i a la Bolera. Al final
hem arribat a un acord: els^
tornarem fins a l'última pesseta». Després d'aquest escàndol s'ha pogut saber també que l'Ajuntament havia
projectat construir una macrobolera a la plaça de
Catalunya, aprofitant les boles dè ferro que hi havia apilonades. T o t e s aquestes
idees de «bomberu», primer
la del pàrquing i ara la de la
bolera, no tenen cap més f i nalitat que omplir més i més
les arques municipals per po-

El senyor Glaçada va intentar defensar-se a cops de bola, sense èxit
der fer després moltes places
i carrers que deixin enlluernat
et ciutadà. «Una mica el que
passa amb la Loto» —afirma
sense vergonya el senyor
Glaçada. El tinent d'alcalde
d'Urbanisrne està desolat.
«L'acord municipal deia que
els diners dels aparcaments
serien per a mi, descomptant
les despeses de construcció i

quan li expliquem que en un
any hem fet 4 8 0 hores a la
ciutat. Com que no sap que
fen 2 4 0 nyaps i 2 4 0 enderrocaments dels nyaps, ens
tornen a votar». Les associacions de veïns han demanat
que es canviï la llei, a fi que
es pugui votar un alcalde i
després.destituir-lo al.legant
«raons dé nyap».

manteniment. Ara, tornant
els calés, resulta que s'han
perdut deu milions, i l'alcalde
me'ls descomptarà del sou».
L'alcalde, Mifas Nadal,
manifestava que aquesta
tàctica de fer un pas endavant i dos enrera és molt útil
per al partit socialista: «El
ciutadà no s'hi fixa gaire, i
queda la mar de content

Sarriona inventa una
xemeneia que no fuma
Solegueral, candidat al Nobel

El sistema inventat per l'alcalde és efectiu, però s'ha de vigilar que el
tap no pesi més del compte. Foto: Jordi Paloma.
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SARRIONA DE T E R . - El
batlle d'aquesta simpàtica localitat propera a Xirona, Jordi Solegueral, es va tancar fa
uns quinze dies al laboratori
secret que té darrera la caseta del gds de la Cocacola, per
inventar un objecte revolucionari: la xemeneia que no
treu f u m . Com és lògic, durant el temps de la rumiada,
es féu càrrec de l'alcaldia e l '
primer tinent, Ricardus Cas- '
tanyer.
De fonts informades
així així, LA COMA ha pogut
saber que els moros de la
costa est del Tet, que ja són
amos de la Torres Sostén,
estan interessadíssims en
l'artefacte. Preguntant el

senyor Solergueral sobre les
característiques de la xemeneia, ha respost: «De moment l'he tapat per dalt, però
p e n s e u que un i n v e n t
d'aquesta índole sempre és
susceptible de perfeccionaments posteriors». La població de Sarriona espera amb
candeletes el resultat de les
proves que es duran a terme
abans d'acabar l'estiu. Els
que no estan massa satisfets
amb la mesura són els treballadors de la paperera. Un petàveu del comitè ens ha dit
tot indignat: «Resar de cares
a la Meca és una cosa, però a
més a més haver de portar un
vel a la boca per protegir-nos
del f u m ja és massa».
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