ACTIVITATS

FESTA DE L'ARBRE

Comja vam anunciar en l'anterior butlletí, el dia 6
de març va tenir lloc la Festa de l'Arbre, organitzada
per la SAM amb la col.laboració de l'Ajuntament de
Tremp, els APA dels col.legis de Maria Immaculada
i de Valldeflors, el Centre de Capacitació Agrària, el
Centre de Recursos Pedagògics del Pallars Jussà, La
Casa del Sol Naixent i l'Oficina Comarcal del DARP.
Amb anterioritat a aquest acte es van repartir glans
de roure i alzina a tots els co1.1egisde Tremp i se'ls van
impartir unes xerrades explicatives, a càrrec de l'oficina
de Capacitació Agrària local, a fi d'instruir-los en la
manera de plantar-los i fer-los créixer, amb la finalitat
que a la tardor, ja poguessin veure com, aquells glans,
ja començaven a prendre forma de planta.
Dins dels actes de la mateixa festa, el dissabte dia 5
de març hi hagué una conferència a càrrec d'en Gerard
Jiménez Pérez, Biòleg de la unitat d'educació i
divulgació del Parc Nacional d'Aigües Tortes iEstany
de Sant Maurici. El títol fou' 'Els arbres de la Conca
de Tremp". Acabada la conferència, s'encetà un
col.loqui molt animat. I en acabar, la SAM obsequià
el conferenciant amb una placa commemorativa.
L'acte central de la Festa fou el diumenge dia 6 de
març. A les 10 del matí hi hagué una trobada a la plaça
de Capdevi1.la, des d'on una seixantena de persones,
entre nens i grans, començaren una cercavila,
acompanyats dels amics de La Casa del Sol Naixent,
els quals amb una xaranga animaren el recorregut. Val
a dir que la gent ja portaven aixades, galledes i tota

mena d'estris, disposats a fer una bona plantada.
En arribar al camí de Tendrui -al costat del nou
polígon industrial- ja ens esperaven prop d'un centenar d'arbres per plantar. Hi havia salzes, serveres,
ti1.lers, cirerers, etc., -cedits pel DARP- i força forats
-preparats per l'Ajuntament de Tremp- amb el seu
munt de fem i terra al costat. Posats sota la direcció
de l'Escola de Capacitació Agrària vam començar la
plantada. Tothom va poder plantar tants arbres com
va voler. Mentrestant, la gent anava arribant i s'anava
afegint a la plantada. En acabar, els bombers varen fer
un desplegament de mànegues d'aigua a fi de poderlos regar adequadament.
Feta tota la feina, tingué lloc un petit parlament
d'agraïment a tots els assistents per part del President,
qui va destacar el protagonisme
especial de
l'Ajuntament de Tremp en la cessió i condicionament
del lloc, sobretot en les persones del Batlle Víctor
Orrit i del Regidor Jaume Altisent. Des d'ací volem
agrair, un cop més, a tots els participants i a les entitats
col.laboradores el seu suport. Sense l'ajut de tots seria
impossible fer aquestes feines tant profitoses.
Un cop acabat l'acte, s'obsequià els nens assistents
amb una bossa amb jocs i fulls explicatius referents a
la natura.
Val a dir que durant tot l'any, un bon equip d'amics
i col.laboradors s'han encarregat de cuidar i vetllar
aquests arbres i avui els podem veure ben vius la
majoria.
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