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_ Recentment hem rebut el Butlletí de la Societat Amics de la Muntanya de Tremp publicat el passat mes de
Juliol. La seva acurada presentació i contingut evidencien
una represa de l'activitat amb molta empenta després d'un període de greu crisi en que es va plantejar serios~ent la
dissolució de la S.A.M. a causa d'una manca de dirigents res_o
r.esponsables, curiosamenc en una entitat d'economia sanejada.
Els qui els anys seixanta varem Crear l'Jlgrupació Excursionista de Balaguer recordarem sempre la positiva col.laboració establerta amb els amics trempolins, que ben
be podria repetir-se ara amb inte~i
d'excursions, exposicions i demes actes en ·benefici mutu.
Tornant,a l'esmentat Butlletí, -de 16 pag1nes
i amb fotografies-, despres de la salutació del President
Sr. Joan Pericon i Bardella, i de la composici6 de la Junta
Oirectiva, es pUblica un conte xinès basat en fets reals amb
el títol de "El Retaule del Buda" i que constitueix el dret'
al "Pantaleo" envers l'expoli del retaule d"Abella de la Conca.
Segueix la descripció d'una estada a la marmolada als Alps Dolomítics, excursions a Eroles i PUigcerc6s, unes notes sobre
la muntanya hivernal, i finalitzant amb la cr-òní.ce d'una ascensió al masóís alpí del Monte Rosa realitzada també per membres de la S.A.M.
Celebrem aquest recull d'activitats que ens
parlen d'una revitalització que desitgem es vagi refermant cada vegada més, i tarotde bo es pogués tornar a reviscolar aquell bon caliu d'amistat i germanor antany eaistent entre els
excursionistes de Tremp i Balaguer.
J. Pla Blanch
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