-2-

ADEU - SIAU

Durant vuit anys he tingut la sort i la satisfacció de puguer compartir la tasca de treballar per la S.A.M. des de la seva Junta Directiva. Han discorrit molts dies des d'aquell en que l'amic Albert Tarr~
gona em possava a dins, sense adonar-me'n. Vaig iniciar-me com a vocal
éssent President en Josep Pericón, per passar un any després a ocupar
el càrrec de secretari fins al març del 1976, en que vaig presentar la
meva dimissió. A l'agost del mateix any, en nomenar-se President a Josep Romero, em demanaren que ocupés la sots-presidencia, per tal d'or~
entar a la nova Junta, càrrec que vaig acceptar i que actualment conti
nuo desenvolupant.
En aquest llarc periòde, quassi la mitat de la vida de la S.A.M.,
he tingut la satisfacció de puguer viure hores bones i no tan bones, com tots,suposo. He conegut molta gent, i he aprés,i he escarmentat de
la seva actuació. També he tingut la sor-tide puguer viure, des d'un
lloc priveligiat moment transcendentals de l'excursionisme català i de
la vida de la S.A.M.
No se si la meva actuació, durant tot aquest temps, ha estat bona
o dolenta. No soc jo qui ha de jutjar-ho, sinò vosaltres amics socis.
Però el que si podeu tenir la certesa, es que tota ella ha estat encaminada a aconseguir aquelles coses que creia més importants per la nostra
~.M.
;
Potsffr a l'arribar aquí, vos preguntareu que vull dir amb les me ves paraules. Rés més senzill, vull acomiadar-me de tots vosaltres, so
eis i amics. Enguany es clou el periode de govern de la Junta Directi=
va actual, i crec que ha arribat l'hora de cedir el meu càrrec a d'al~
tres persones que, n'estic segur, ho faran millor que jo, i aconseguiran aplegar entorn seu un veritable equip de treball que, de la mateixa manera que ho han fet els que ens han precedit, i nosaltres matei-xos, treballaran il.lusionats per una S.A~M. que ja forma part de la
història de la nostra ciutat.
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Abans d'acabar voldria fer un prec a tots aque~ls companys de Junta
i col.laboradors que, sense desfallir, hem anat fent pitrada fins avui
per la S.A.M. i a aquells que, per les circumstancies que siguin, s'han
quedat pel camí. Voldria demanar-vos que em perdones iu si durant aquest
llarc periode de temps, la meva actuació, com a membre de la Junta Directiva a pogut molestar u ofendre a algú en particular. No ha estat,
en cap moment, la meva intenció fer-ho. Però, tots sabeu, que per fer
anar endavant l'Entitat cal, de vegades, assolrr-:decissions que no agraden a ningú, fins i tot ni al que les pren.
Aixl doncs, amics, una vegada més gracies per la vostra col.laboració i ADEU SIAU.
El ao't s+pr-eei.derrt
Jaume Figuera i FilIat
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