-12quan ens comunlca que ja havia averiguat el desti d'aquells quatre.
milions, que ja fa alguns anys se'n van fer ressò els mitj~ls de' comunicació, com,atorgats al conjunt de Mur' i que ningú va saber-ne res
més. Pues amics no van anar massa lluny, van quedar~se a la mateixa
diòcesi, a la capella de Gualter (prop de Pònts) que es un veritable
munt de runes. No sabem el motiu perqué van ésser "desviats" i certament ens agradaria saber-ho. Ens ho pot dir algú'?
'
Després i hagué un dinar de germanor, la nostra colla n'aplegava
quaranta, que va ésser interromput per una pluja que va ésser mes espectacular que efectiva però que va fer que el centenars de vehicles
assistents emprengues in la marxa abans d'hora.
Ja que el temps no ho permetia a Mur 'el ball es celebrà a la ~laça de la Guardia de Tremp, amenitzat per l'amicCarulla. Thxrant el mateix tingué lloc una exibició d'un brau de foc que, per aquesta oeassïó
ens havia'C~dit la'prestigiosa firma PirotecIiica Oscense, per mitja de
l'Impremta arragona de Tremp.
Un dels acord pressos en aquest Aplec que cal tenir en compte,
ja que va ésser decidit pels fills del Pabordat de Mur, es la celebració de l'Aplec que, a 'partir'd'ara es farà sempre EL PRI~~R DIUMENGE DE MAIG.

..
FIRA DE PRIMEVERA
La nostra participació, enguany. a la fira de primavera, va consistir en l'instaL1aciód'un stand, amb exposició de fotografies, tendes i material esP?rtiu, així com ~a crida a la neteja de
la muntanya, de cent metres quadrats.
"

També vam tenir cura del muntatge d'un bar al pabelló
Poliesportiu, on va haver-hi projeccións de diapositives de muntanya.
Vam presentar una carrossa ( més endavant vos en parlarem més ampliament). que va assolir el primer premi.'

REVETLLA DE SANT PERE A EROLES
El dissabte,28 de:.juny ens 'aplegarem
a sopar a la plaça d'Eroles una vint-i-cinquena de'socis per tal de
celebrar la revetlla de Sant Pere.
Posteriorment, a les dotze, començà la
revetlla, aplegant-mos-hi una quarentena a saborejar la coca amb xocolata que era regalada amb un bon moscatell. Mentre els coets il.luminaven el cel, barrejant-se amb les guspires de la foguera, tot retornat a aquest racò de la conca una il.lussió i una vida que feia molt
temps que no tenia.
La cosa va durar fins a altes hores de la
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