ACTIVITATS

motius de salut, tot i que ens va enviar unes lletres molt
emotives que van ser llegides per en Jordi Mir, un dels
principals
artífexs
i
impulsor de 1'entitat en
els seus orígens i que mai.
ha deixat de col.laborarhi en la mesura de les
seves possibilitats.
Presidint l'acte hi havia
t'actual
president de
l'entitat
Sr. Antoni
Subirà, el batlle de Tremp
Sr. Víctor Orrit, el
PresidentdelaFEEC
Sr.
Fc. Sanahuja, en Jordi
Mir, com a representant
de
l'ex-president
Francesc
Martínez
Massó i en nom propi
com a un dels primers
impulsors de la nostra
entitat, i els ex-presidents
de 1'entitat, Srs. Enric Castan i Joan Pericon.
El sopar va ser molt distès, ple de records i d'emocions
viscudes, com pertoca a una entitat amb 30 anys de pes
específic a les nostres contrades.
A l'hora de les postres vingueren els parlaments.
Primer parlà el President Sr. Subirà, qui va agrair la

presència de tots els assistents, i que amb els seus" 100
kg de president" va invitar tothom a sortir d'excursió

I·~.

cada diumenge. Aquest va passar la paraula al Sr.
Sanahuja, president delaFEEC qui amb molta senzillesa
va agrair la invitació, va animar l'entitat a seguir
endavant i ens va obrir una vegada més les portes de
la FEEC. Acte seguit, prengué la paraula en Jordi Mir,
qui en primer lloc va llegir unes paraules molt emotives
escrites a l'efecte per en
Francesc
Martínez
Massó i després va fer
una ressenya
dels
primers
temps
de
l'entitat
visiblement
emocionat. Finalment,
agafà el micròfon el
batlle de Tremp, Víctor
Orrit qui va dir que li
hauria agradat més estar
assegut entre el públic,
com a soci -que és el que
sent- i des del seu lloc
d'alcalde
va animar
l'entitat
a seguir
endavant.
Acabat el torn de
parlaments oficials, i
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