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Sa Mostra
renovarà la
seva junta
directiva
M.A.C.
L’organització de Sa
Mostra Internacional Folklòrica ja treballa en la propera edició del festival i intentant tancar-se els grups
participants d’enguany.
Però mentre això arriba,
la directiva ha anunciat la
convocatòria d’una assemblea a celebrar el proper divendres dia 20 de març a
Ca’n Dulce, a les 20 h en
primera convocatòria i,
mitja hora més tard.
El motiu de l’assemblea
és presentar i aprovar els
seus nous estatuts, doncs el
festival es disposa a iniciar
una nova etapa.
A més, seguint la Llei
d’Associacions, s’ha d’escollir una nova directiva
que ha de ser aprovada per
l’assemblea.
S’hi espera la presència
dels Amics de Sa Mostra,
col·laboradors del festival i
els que hi vulguin assistir,
doncs es pensa que Sa
Mostra és de tots els sollerics sense excepció.
Com cada any, Sa Mostra tornarà a la seva cita
anual el proper mes de juliol i s’espera que en les
properes setmanes es pugui
conèixer la procedència
dels grups participants que,
com sempre, arribaran procedents de diferents continents. Totrhom està convidat a l’assemblea.

Sa Mostra tornarà el juliol
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R.S.S.
El reconegut jurista solleric
i professor de dret administratiu de la UIB, Bartomeu
Colom Pastor, acaba de veure
publicada una nova obra sobre
l’autonomia balear, un tema
del qual n’és reconegut especialista ja que sobre la carta
magna de la nostra comunitat
autònoma i sobre el procés
d’autogovern de les Balears va
versar la seva tesi doctoral.
En aquest cas es tracta
d’una obra de caire divulgatiu
publicada per l’editorial Documenta Balear dins la seva
col·lecció Quaderns d’Història
Contemporània de les Balears.
Baix el títol «Els Estatuts
d’autonomia de les Balears»,
Bartomeu Colom pretén explicar en llenguatge planer què és
l’estatut, quins són els seus antecedents, les claus polítiques
del procés autonòmic balear,
les seves reformes, etc. En
aquesta petita però interessant
obra el lector podrà conèixer
també com han anat evolucionant les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, com ha anat incre-

Bartomeu Colom publica un nou
llibre sobre l’autonomia balear
En aquest cas es tracta d’una obra divulgativa sobre l’Estatut i els seus precedents
mentant les seves competències, si el finançament és suficient o no i, en general, un balanç dels 25 anys d’autogovern
i tot allò que encara queda per
fer.
L’autor
Bartomeu Colom Pastor
(Sóller, 1951) és jurista i professor titular de dret administratiu de la Universitat de les
Illes Balears. Colom és doctor
en dret per la Universitat de
Barcelona, grau que va obtenir
l’any 1977 amb la seva tesi
«L’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears». El jurista està
especialitzat en organització
político-administrativa d’arxipèlags i ha publicat diversos
llibres i nombrosos treballs
sobre l’autogovern.

Bartomeu Colom Pastor és un reconegut especialista en el procés d’autogovern.

Església

Sóller recordà la poetessa Francisca
Alcover mentre la seva Causa
segueix el seu llarg procés a Roma
M.A.C
Dimarts passat es va complir el 55è aniversari de la mort
de la Serventa de Déu Francisca Alcover Morell i, com cada
any, Sóller la va recordar amb
les activitats organitzades per
la Comissió de la Causa de Beatificació i que es feren a la
Parròquia de Sant Bartomeu.
Per començar es va fer una
missa concelebrada presidida
pel Vicepostulador de la
Causa, Mn. Gabriel Ramis, recent arribat de Roma, i el Rector Mn. Marià Gastalver.
Acabada la celebració, en la
qual Francisca va ser present
en tot moment, es va fer un
sentit responsori a la capella on
reposen les restes de la Serventa de Deu.
Mn. Gabriel Ramis recordà

Diferents moments dels actes en record a Francisca Alcover.

la necessitat de continuar treballant amb la causa i, sobretot
d’intentar trobar un miracle fet
per Francisca, doncs això faria
que la seva Causa passàs davant de moltes altres que hi ha
en procés.

Per tancar l’acte en record a
Francisca, es va procedir, com
és costum, a la lectura d’alguns
dels seus poemes, entre els
quals hi havia Castellana, Jacintos o Recordant a Miquel
Costa i Llobera.

