SALUTACiÓ

El proppassat 15 de desembre, en assemblea extraordinària de socis, vaig ser elegit nou president de la SAM.
Els motius que hem van impulsar a presentar-m'hi

són molts i variats.

Fa més de trenta anys, juntament amb d'altres companys, amb els quals compartia inquietuds
per la muntanya i per les activitats culturals, vam formar els inicis del que més tard seria la
SAM.
Els anys que vaig treballar a l'entitat, van representar una de les èpoques més enriquidores
de la meva joventut. Allí vaig aprendre a treballar en grup, a compartir ideals, a gaudir de l'amistat, i a practicar unes normes de conducta social i detuncionarnent democràtic, que fora
de l'entitat no ~ren gens corrents, arribant a ser Vice-president l'any 67.
Enguany, i apetició d'un grup de socis que continuaven fent excursions de manera no oficials,
vaig acceptar la proposta de presidir l'entitat, i donat que no va ser presentada cap altra candidatura, vaig ser elegit president de la SAM.
Això representa per a mi un honor i un motiu d'orgull, però també, alhora, una gran responsabilitat; responsabilitat per mantenir una trajectòria i per aconseguir els dos punts bàsics que
vaig exposar a l'Assemblea: En primer lloc fomentar l'excursionisme tant infantil, com juvenil,
com de la tercera edat. I en segon lloc mantenir viva l'entitat organitzant-la en forma de
Seccions autònomes, relacionades entre elles per mitjà d'una Secretaria.
Dit això, tant sols em resta encoratjar-vos, a la Junta en primer lloc, als socis, i a tots aquells
que creuen en la validesa de l'obra que fa l'entitat, perquè amb la vostra col.laboració puguem
. fertot allò que a més de prestigiar a la SAM, contribueixi, ni que sigui modestament a la tasca
comuna de conèixer i fer conèixer la nostra terra.
Us necessitem

a tots!!!.

Ben cordialment,

Antoni Subirà i Olsina.

Butlletf de la SAM,
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