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(Ecologia i civisme, continuació)
-HèlÍlaii.omenat
com a- é:XimpleSels- 'quat r'e-llocs més
visitats, i en onseqüe:riciamésbrúts.~., -però ci aqúès'tos -hi -podriem anar afegint tots aquells que no per ésser menys visi ta-hs
son més nets.
-Nosaltres com a Entitat ens donariem per satisfèts
si aquesta crida tingués ressó entre vosaltres - socis i ami.es .;
Sabem que molts diran"gue ho netegin els amos o els qui ho han embrutat" Veritablement tindria- que ésser així, però, ens posarem nosaltres a la; seva altura? Nojser
més noble i exemplar netejar aQuell racó que unes persones, mancades d~l més petit civisme i
amb un esperit de convivencia totalment negatiu, han embrutat i
no han tingut cura de netejar?
Sabem que hi hauran els"llestos,"
els que sempreilpassen de totu• Però n'estern segurs de <iue-a la nos
tra Conoa en hi ha més-dels que estimem la nostra terra, el nostrecamp, els nostres rius, les nostres fonts, en una paraula-els que
veritablement estimem la nostra benvolguda Conca de Tremp.
à

A ells, a aquestos homes i a aquestes dones volem
adreçar-nos:
AJUDEU - MOS

A

EVITAR QUE S'EMBRUTI MES LA CONCA !!!

l res més, vull acomiadar-me
del nostre decàlec m~~tanyenc:

amb l'article quart

NO EMBRUTEM LA MUNTANYA; LES FONTS l ELS PRA~S
AMB PAPERS; AMPOLLES; PIASTICS; LLAUNES ; • • • LA NOSTRA TERRA
ES UN BELL JARDI QUE CAL QUE CONSERVEM.
Josep Romero i Toló

" l vv58,1-~re;:j
,:jo~s.~nc tingueu por, sigueu ardits, estimeu
la nostra terra, ressegid:o--lasovint en les vostres excursi
ans? àssaboriu-ne la bellesa, admireu la varietat de les -'"
nostres. comarques i sobretot apreneu a ser bons companys
.
a conVlure amb els altres per tal de que en el futur pugüeu fer de Catalunya un poble veritablement lliure en la
justicia i en la pau'"

,

Missatje de Dom Cassià M~ Just - Abat de Montserrat - als
joves excursionistes participants, enguany, a la renovació
de la F'Larnade la Llengua Catalana.
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