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     mics de la Fundació Gadeso, no volem
ser alarmistes, per si de cas es confirma
aquest terratrèmol electoral, acudim a
vosaltres cercant comprensió i ajuda.

Si us recordeu, fa aproximadament dos
anys, vam posar en marxa un
Crowfunding (aportacions econòmiques
individualitzades) per poder mantenir
vives les activitats de la Fundació  i l'edició
de les nostres publicacions, la qual cosa
va ser un èxit. Ara la nostra petició  es
fonamenta amb la possible necessitat urgent
d'haver d'arreplegar els mobles i "exiliar-
nos", com altres, a alguna destinació  més
comprensiva amb els que com nosaltres,
no ens agrada estirar massa el braç dret.

Ja hem contactat amb distintes
ambaixades, companys i amics, i fins i
tot amb l'Estació Espacial Internacional,
per veure si ens poden acollir.

Estem esperant les respostes. Us
mantindrem informats.

No som el CIS però "quasi". Tenim els
fogons apagats i per això els resultats
us els servim crus. Qui ho diria, en
Jaume Font, mira per on, és el candidat
més afavorit per a ser el nou President
del Govern Balear. Just al darrera,
esperant una derrapada del primer hi
ha "Su señoría" Juan Pedro Yllanes
(almanco tindrem un govern "just").

Que els déus de cadascun ens
agafin confessats!!!.

A les pròximes pàgines veurem amb
qui es pot formar govern i quines són
les bondats i virtuts de cada un (o una)
dels candidats o de les candidates.

A l'Ajuntament ens farem un fart de
veure desfilades al ritme de marxa
militar. El General Fulgencio Coll, de
bona família i millor comandar a més
d'home prudent, confessa que no és
d'extrema dreta. En canvi mereix les
lloances del seu amic Mateu Isern.
Faran equip Coll i Isern, "tanto monta,
monta tanto"?

És per a llogar-hi cadiretes!!!

Dit lo dit, mantenim els nostres marges
d'errors propis, els quals poden ser,
fins i tot, majors que els del CIS.
Ho veurem el 26 de maig.

A
S.O.S.!!! TERRATRÈMOL ELECTORAL
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*Els/les candidats/es que apareixen entre parèntesi encara no estan confirmats/des oficialment. En el cas de J.P. Yllanes encara que no confirmat, és el candidat més probable
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Serà veritat que es rifa el govern de la comunitat el pròxim 26 de maig?. Serà veritat que Actúa-Vox pot ser
el partit més votat i podrà formar govern malgrat que sigui en coalició?. Un altre cop, que els nostres i els
vostres respectius déus ens agafin a tots i a totes confessats.

Segons els resultats del nostre bromàmetre, Actúa-Vox pot
ser el partit més votat a la nostra comunitat, si el seu
candidat, Jorge Campos, no ens ha denunciat, abans, a
tots i a totes.

S'hauran acabat els problemes de finançament i de règims
especials. S'han acabat els Parlaments, els Consells,
Síndics de Greuges...Les dones hauran de demanar permís
per sortir de casa seva. Mai més problemes amb la llengua.
A Juan Ramon li donarà "algo", ja no farà falta el seu estimat
TIL.

Les Illes tornaran a ser una província habitada per homus
et donus balearicus, baixets, rabassuts i morenos, i homus
et donus germanicus alts com a pins i rossos que enlluerna.
Tot els altres fora.

Però mira tu per on, l'alternativa sembla ser l'extrem contrari,
per la qual cosa us recomenem que agafeu el que acabem
de dir sobre Actúa-Vox i li doneu la volta.

Donat que cap partit sembla tenir els suports necessaris
per a governar en solitari, caldrà articular coalicions
per aconseguir majories parlamentaries suficients per a
governar.

En principi la coalició que sembla ser més probable és la
formada per Actúa-Vox, el PP i Ciutadans. Qui serà
president, Campos o Company, tot i que el candidat popular
 va ser president d'Asaja (la patronal del camp i per aquesta
regla de tres,,,) igual que Andalusia. Això vol dir que la
nòmina del president i dels consellers des del mes de juny
serà molt més elevada que ara, a imatge i semblança dels
seus companys andalusos. Tot i que en el cas de C's no
està decidit qui serà el seu candidat o candidata.

El Pi substituiria a PODEM en la segona coalició més
probable, segons el parer de les persones enquestades

No perdem l'esperança, diuen que tot té remei menys la
mort, encara que el remei tardi 40 anys a fer efecte.

EL GOVERN DE LA COMUNITAT: UNA RIFA
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Encara que comprenem que investigar sobre les hipotètiques bondats dels candidats i candidates, hem fet l'exercici de
saber que s'opina sobre la seva honradesa, la capacitat de gestió, la seva facilitat de comunicació i la proximitat a la
ciutadania. Vists els resultats ens temem que part de les respostes siguin inspirades per la "guasa" pròpia de les festes
del Nadal, semprequew el cunyat no hagi vingut al sopar. Llegiu i comproveu-ho per vosaltres mateixos/es.

*Els/les candidats/es que apareixen entre parèntesi encara no estan confirmats/des oficialment.
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GOVERN DE PALMA: UNA TÓMBOLA
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I si el que ocorre amb el Govern de la nostra comunitat es trasllada també al govern de la capital de les
nostres illes?. I si ara resulta que Actúa-VOX forma govern amb PP i C's però com a força més votada?. I
postats a si, filant encara més prim, resulta que entra al govern amb MÉS i PODEM?. Qui ho diria.
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LES BONDATS DELS/LES CANDIDATS/ES A BATLE/SA
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Doncs sí, amics i amigues de la Fundació Gadeso. Sembla
que l'efecte VOX també s'ha traslladat a la nostra comunitat
i la seva marca balear, Actúa-VOX, és, segons el parer de
les persones enquestades, el partit que té més possibilitats
de ser el més votat a Palma.

Penseu una cosa, amb Fulgencio Coll de Batle, Palma
esdevindria la ciutat més disciplinada, militarment parlant,
de tot l'Estat. El primer que la faci, au, dos dies d'arrest.
La Policia Local no patrullarà, farà "imaginàries". Ja no
caldran els despertadors, ens despertarem a "toc de diana"
i anirem a dormir a "toc de retreta". I que no seria guapo
això?.

I si resulta que guanya PODEM?. Els informatius de Palma
s'omplirien de vídeos repassant els assoliments del dia.
Els tertulians dels debats nocturns sobre política i economia
traurien foc pels queixals i les patronals de la ciutat clamarien
anunciant la fi del món i l'enfonsament de l'economia de
la capital.

La dispersió de vot, faria que cap partit no tindria capacitat
per a formar govern per ell mateix. Caldrà pactar i fer
coalicions de govern. Així la que té més possibilitats seria
la formada pels partits de dreta, sense el PI, és a dir Actúa-
Vox, PP i C's. Palma serà més liberal que Nova York,
econòmicament parlant, ens sobrarà feina de tant pocs
immigrants que hi haurà. El parc de la Riera es convertirà
en un macro-complex residencial de luxe. Hi haurà un hotel
urbà a cada cantonada de la nostra ciutat, un pis de lloguer
turístic a cada edifici, i tot això amb una sensació de
seguretat i marcialitat que riu-te tu de Pionyang.

Suposem que l'esperit nadalenc ha inspirat a aquelles
persones que s'han decantat per la segona opció i s'han
deixat emportar pel "cachondeo general". En política no
són estranys els pactes a la grega, però una coalició de
MÉS, Actúa-VOX i PODEM, és més propera a un acudit
del Casta que a la realitat. Sigui com sigui, el pròxim mes
de maig en sortirem de dubtes. Qui sap, potser ens agrada
i tot.

Tornem a insistir en el fet que investigar les "bondats i virtuts" dels candidats pot donar peu a grans dosis d'ironia per
part de les persones consultades. Però que voleu que us diguem?. Pensem que Fulgencio Coll de comunicar en sap
molt, encara que sigui en forma d'ordres d'obligat compliment. Us recomanem que aneu practicant això de quadrar-vos
i contestar amb un "a la orden mi general". Només esperem que el "rancho" sigui millor que el que serveixen a les
casernes de l'exèrcit.
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QUE CONTINUI LA FESTA
Encara que no ho tinguem molt clar, es diu que la innocència és una virtut. Si és així, continuem sent
innocents. De tota manera esperem que el que esdevingui durant el 2019 no sigui una innocentada que ens
deixi bocabadats mentre els "altres" fan el seu agost. Que mai ens falti el sentit de l'humor.
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