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CARTA TRAMES SA A LIEXM. AJUNTA1JIEliI'I
DE TREIV;r-'
Tremp, 10 d'agost 1980
11m. Sr. Victor Laforga i Saurina
TREMP
Ilm. Sr.
Davrult la greu situació en que es comença a troba~ la nostra
comarca, que veu com la seva ECOLOGIA va degradant-se progresl 'rament:
els rius estan contaminat-se dia a dia, els peixos afloren morts ~ la
superficie, els racons tí~ics son destrossats, i aquest bell jardí ~le
és el nostre PALLARS es va cobrint, massa de pressa, de deixalles; la."
nostra Entitat, com a excursionistes catalans amants de la natura, ens
veiem en l'obligació moral de fer una crida a totes les persones responsables dels PALLARS. Aital efecte hem editat uns carte~ls per tal
de intentar mentalitzar al pallarés que cal aturar aquesta plaga, que
pot destruïr,per sempre, una de les poques comarques que encara resten pures al nostre Pais.
Aquestos cartells, mostra del qual vos adjuntem, han estat
tramessos a tots els Ajuntaments dels dos Pallars, a fi i efecte, de
que els col.loquin en els llocs que, ells, creguin més adients.
Al ser Tremp cap de comarca, creiem que es precissament a
Tremp, a qui correspon actuar més efectivament envers la protecció de
la NOSTRA ECOLOGIA. Es per aital motiu que ens permetem la llibertat{};'
de sol. lici tar de V. I., passi en cone i.xemez.tde TOTS ELS REGIDORS, de~
la nostra ciutat, del contingut d'aquesta carta, per tal de que sigU~S
precissament el nostre Ajuntament el qui prengui la iniciativa d' asiti:""
lir les messures necessaries per aturar aquesta marxa, desmesurada, .
de contaminació de la NOSTRA ECOLOGIA PALLARESA.
No ens resta més que oferir la nostra modesta col.laboració,
en la salvació ecológica de la nostra comarca.
Rebi una forta encaixada

...

El President
Secció Amics Muntanya
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N.R. -Pel moment no hem rebut resposta a la mateixa, ni tenim·coneixement de que s'hagi pres cap classe de messura.
,l
-En quant als Ajuntaments dels Pallars, hem pogut comprobar que
la inmensa majoria han col.locat els cartells; encara que es
trist comprobar que els que més ho necessitaven no s'en donguin
per enterats i els tinguin qui sap a on.
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La cosa creiem que es ,dés greu que el que sembla a primera 'vis':'
ta. Però creiem, +ambè , que no es a nosaltres a qui corresP,orr.(z'
actuar, sinó als representants electes de tots els por<t!3.;"""dels
f.
Pallars. Així doncs, a ells correspon la darrera paraula. L'E-::,/'
COLO~::;"DE LES NOSTRES COMARQUES ESTA EN LES SE'ilESMANS!
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