~

"BUSTIA DE I
A continuació transcrivim íntegrament l'escrit, que
amb prec de publicació, hens ha fet arribar el Sr. Carles Felip:

Desqualificacions fora de to
Les-circumstàncies m'obliguen a escriure aquest comunicat, encara que no tinc per norma exposar públicament els meus pensaments, les meves inquietuds o les
meves preocupacions. Com tot ciutadà de Balaguer vull
viure honradament del meu treball i el meu desig és
aconseguir un Balaguer cada vegada millor on les persones i les institucions puguin viure en harmonia.
Però quan el respecte i l'educació sobrepassen les seves limitacions i un senzill ciutadà es veu involucrat en
un afer que perjudica la seva honorabilitat i la de la seva
família, amb desqualificacions que poden afectar la seva
vida professional, es veu obligat a escriure, com jo avui
ho faig.
Sempre m'havia semblat que els governants tenien
com a funció treballar per la ciutat amb respecte i consideració envers als ciutadans, i encara que coneixia que
entre els grups polítics hi havia les seves rivalitats i les
seves discussions, mai m'ha havia imaginat que aprofitarien la seva situació privilegiada per atacar els ciutadans, quan a fi i efecte són els que els voten.
El cas és, que en el proppassat Ple Municipal, celebrat el dia 22 març, un regidor de l'equip de govern, el
senyor Domènec Montoliu, em va acussar públicament

de moltes coses i d'entre aquestes va atrevir-se a dir que
-jo era un estafador de la ciutat de Balaguer. Les seves
paraules, com poden imaginar-se, van tenir el seu ressò
a la premsa i a la ràdio i van provocar en la meva família una reacció primària de disgust, irritació i preocupació. La paraula estafador, per si aquest regidor no ho
sap, segons el Diccionari General de la Llengua Catalana significa "persona que roba amb engany, males arts,
o no dóna el que hom es compromet a pagar".
És per tot això, que he esperat un temps a contestarlo amb l'única finalitat de no faltar-lo al respecte, ni perjudicar a les persones que amb la seva responsabilitat política permeten aquestes difamacions, als ciutadans.
El motiu principal de les desqualificacions del senyor Montoliu venien donades pel fet que jo, com a representant de la Societat General d'Autors d'Espanya a
Balaguer, havia fet constar que en l'actuació del senyor
Pedro Ruiz, en les darreres Festes del Sant Crist, hi havia una quantitat d'assistents superior a la xifra estimativa que donava el senyor Regidor de Festes, que tenia
l'obligació de certificar els fulls de taquilla i comunicarho al representant de la Societat d'Autors cosa que el
dia del Ple encara no havia fet.
He de fer constar que la meva estimació d'assistència s'havia utilitzat, d'una manera poc encertada, en un
conegut Full Informatiu d'un partit polític de la ciutat.
Després de molts contactes i gestions, la Societat General d'Autors d'Espanya va enviar, abans del Ple, un

A BALAGUER S'HI COMPRA BE!!
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I altres instruments

