ACTIVITATS

FESTA DE LA SOLIDARITAT
El passat 30 d'abril es celebrà laF esta de la Solidaritat
a Tremp. La SAM hi col.laborà, juntament amb altres
institucions locals. L'organització fou de la nova ONG
(Organització no Governamental) "Entrepobles
Pallars Solidari" de la qual parlarem en un altre
article i a la qualla SAM s'ha adherit. .:
Els actes consistiren en un dinar solidari al menjador
del col.legi Valldeflors, en el qual es va menjar' 'frijoles" i pollastre rostit, una xerrada a càrrec de Gabriela
.Serra de rONG ENTREPOBLES, i un ball de nit al
poli-esportiu del Casal. A més a més, durant tota la
setmana hi hagué una exposició sota el lema
SOLIDARITAT NORD-SUD, muntada a la Sala
d'Exposicions de "la Caixa" i que visitaren tots els
alumnes dels col.legis de Tremp.
En total es recolliren, després de pagar les despeses,
226.515 PTA.

ACAMPADA SOCIAL A BERANUI
Aquest any sí ! L'any passat no vam poder fer
l'acampada, però aquest any sí. I per cert que hi érem
força colla!. Una dotzena de tendes vam parar en un
prat, sota mateix del poble de Beranui (Vall Fosca).
El temps?, aquest sí que no va ser tan bo, dos dels
dies, -o millor dit, de les nits- vam tenir aigua, però
aigua, aigua. De totes maneres, la Mercè i el Ramon,
. que ens havien ceditla casa per tal de fer el menjar, van
ser tan amables de deixar-nos passar-hi també la nit, i
ja ens veieu a tots estesos per les cambres, els
passadissos, el menjador i fins i tot la cuina. Sort que
on hi ha bona harmonia i bons amics no hi ha mai
problemes:
De totes maneres, com que durant el dia no plovia
vam poder fer gairebé totes les activitats que teníem
previstes: excursions, jocs, cucanyes, concurs de dibuix,
etc. etc. etc., fins i tot alguns van tenirtemps per posarse malalts i tot.
En resum, diversió, molta gresca i força gent.
I no podem acomiadar-nos sense agrair de tot cor la
seva hospitalitat a la Mercè Gallart i al Ramon Roy.
Sense ells ens hauria estat molt difícil, per no dir
impossible de poder-ne sortir ben parats. Un altre cop
moltes gràcies en nom de tots.

11 TRUITADA SOCIAL
COL.LECTIVA
Aquest any, també per la revetlla de Sant Pere, hem
tornat a organitzar la truitada. Resultat: més truites,
més gent, més petards (i el vi calent). No en volem
explicar res més, qui ho vulgui saber que hi vingui l'any
que ve.
Molt positiu gràcies a tots els participants. Només us
direm que de truita no en va quedar ni una engruna.

REVETLLA DE L'ENTITAT
La nit del 30 de juliol, i donat que aquest anyera el
XXX Aniversari de l'entitat, la Junta va decidir fer una
festa per a celebrar-ho i recaptar fons per a un llibre
sobre la història de 1'entitat que estem preparant.
Vam llogar dos conjunts, un de local, -per allò de no
perdre les arrels- i un altre de Lleida i vam fer gresca
fins tard ..
Malgrat tot, el que no ens va sortir tan bé, va ser allò
de recaptar diners. Les festes majors i els problemes
amb la llum van fer que l'entrada no fos tot el bona que
s'esperava. Amb tot, la revetlla es va fer i els que hi vam
anar ens ho vam passar molt bé.
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