
NOVA ETAPA DEL BUTLLETÍ 

Com veis, el butlletí surt amb la ma 
teixa cara però amb més còs i cada vega 
da que surti volem que en tengui més i= 
més. (A veuré' si entre tots, de tant plè 
el fem rebentar.) 

Tot d'una després de l'elecció de la 
nova executiva i del repartiment de les 
secretaries, es va veure la importància 
de que el butlletí es reestructurés de= 
bell nou i el fesim, (entre tots) un 
butlletí veritablement informatiu. 

Però, el butlletí i la mateixa secre 
taria d'informació no pot informar si -
no està BEN informada. Per a tenir noti 
cies passadetes per aigua ja en tenim -
prou amb alguns mitjans de desinforma -
ció. No, les informacions que surtin al 
butlletí tenen que ésser molt objecti -
ves. EL BUTLLETÍ TE QUE ÉSSER INFORMA -
TIU I FIADOR. Aix"o no vol dir que les 
opinions particulars de cadascú no fen
guin un lloc .també dins el butlletí, -
per~o les trobareu a les pagines no-in-
fromatives, com allò que són, opinions, 
("que,como las lentejas...") L'editorial 
segueix igual, és l'opinió del Plenari. 
Això e's una convidada, (poc formal, ho -
sé) perqué sapigueu que aquesta secreta 
ria està oberta a totes les informacions 
i opinions que ens vulgueu enviar (firma 
des, "please") 

Per a fer-lo rebentar necessitam, com 
tota estructura informativa, de redac -
tors i correctors (que treballant en 
equip es responsabilitzin del butlletí) 
i també de corresponsals i col.labora -
dors que ens enviin les parides i noti
cies que pugin arreplegar de les zones= 
o illes. 

Si algú, abans de començar a lleigir 
aquest rotllo esperava una definició 
ideològica dels responsables del butlle_ 
tí, ja veu que ha anat de caire. Em sap 
greu, però és que ideológicamente NO HI 
HA MES CENSURA QUE LA POR DE CADASCÚ. 

ESTADO DE CUENTAS 

GASTOS 

LOCAL (limpieza,agua,telf,etc) 46. .373,50, 
MDEBLES 133, .357,-
PROPAGANDA (prensa,pegatinas..) 51. ,662,-
VIAJES 57 .138,-
LOCAL(Alquiler,contrato,) 65 .200,-
PERSONAL 73 .220,-
BOLETINES (1) 180 .699,-
LIBROS Y PUBLICACIOBNES 12 .006,-
VARIOS 1 .700,-
OFICINA 58 .375,-
MAQUINA ESCRIBIR (2) 90 .000,-
INT. PRÉSTAMO 16 .109,50 

785838,-

INGRESOS 

PRÉSTAMO CAJA AHORROS 9% 300 .000,-
PRESTAMOS PERSONALES PRIVADA 27 .000,-
SALDO ALTERNATIVA PRIVADA 16 ,232,-
CUOTAS PRIVADA Set,oct,nov,dic . 126 .000,-
CUOTAS ESTATALES Set,oct,novdi c 61 .900,-
PROPAGANDA BOLETINES 103 .000,-
INGRESOS PEGATINAS 5 .248,-

639 .380,-

Int Banco año 1977 73,-
En Caja Sm INT 22 .627,-

662 .070,-

Total Gastos 785.838,-
Total Ingresos 662.070,-

Deficit 123.768,-

(1) De los tres primeros números se tira -
ron en total 9.000 ejemplares gue fueron -
repartidos gratuitamente a todas las escue 
las y trabajadores de la enseñanza de las 
islas. 
(2) La máquina de escribir nos sirve t>am -
bien para la composición de los boletines= 
con lo que nos ahorramos lo que las impren_ 
taa cobran por composición 
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Josep Lluis. 




