ACTIVITATS
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l, ASSEMBLEA
NACIONAL ORDINÀRIA DE LA
F.E.E.C. - Tremp-Cellers
27-11-94.
Coincidint amb el XXX aniversari de la fundació de la nostra entitat. vam sol, licitar a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya el poder ser els amfitrions a l' Assemblea Anual d'aquesta Federació.
Comja recordareu, al sopar d'aniversari d'aquell any 94
vam poder comptar amb la presència del Sr. Sanahuja. President de la FEEC, a la qual pertany la nostra entitat i d'alguns
membres de la seva Junta Directiva. Fruit d'aquesta bona relació, se'ns va concedir aquest honor i la vam programar per
al dia 27 de novembre ..
El lloc escollit va ser l'Hostal del Llac de Cellers, a qui
des d'aqui, un cop més tornem a agrair la seva bona acollida
i predisposició, de sempre, envers l' entitat.
No cal dir-vos que va ser un gran èxit, tant de públic (un
centenar llarg de participants), com d'entitats representades
(una quarantena).
També us volem fer esment que el Batlle de la nostra Ciutat Sr. Víctor Onit, va donar la benvinguda a tots els assistents, que hi va haver un intercanvi d'obsequis (reproducció
de l'església de Tremp - Placa commemorativa), i que en els
parlaments, va invitar tots els presents a un vermut en acabar la reunió, cosa que òbviament. va ser aplaudida per tot el
públic.
Els temes tractats van ser molts i variats i l'acte va acabar
passada la una del migdia.
Creiem que com a entitat amfitriona vam quedar la mar de
bé en tots els sentits: el marc era adient (a la vora del llac de
Cellers), el local reunia molt bones condicions (megafonia
inclosa) i l'obsequiar els assistents amb un vermut va donar
una prova més de l'hospitalitat de la gent del Pallars. Malgrat tot, alguns regidors de l'Ajuntament de la nostra ciutat

no han sabut entendre-ho i ens ha tocat. a l'entitat, rascarnos la butxaca per pagar aquest vermut. No hi fa res. la nostra
idea com a entitat ha estat sempre sumar i unir. mai restar ni
dividir. La conclusió és que davant de representants de força
comarques del nostre país vam quedar. com el que som. com
uns senyors.
\ACTES D'ANIVERSARI
DE LA FUNDACIÓ DE
L'ENTITAT.
- Projecció de diapositives "Recorregut pels Parcs N aturals dels EE.UU.", a càrrec d'en Josep Miñambres i
Montse Solé.
- Sopar d'Aniversari:
A I'Hotel Segle XX. amb força socis i els discursos habituals. El soci Meliton Vilaspasa. com
cada any. ens va fer un parell de reflexions interessants. L 'una
referent que finalment ja teniem un museu de geologia a
Tremp (al menys l'edifici), i una altra referent que el rellotge del campanar funcionava via satèl·lit (hora exacta). Com
ja és de costum. l'entitat va obsequiar tots els assitents amb
un record de l'acte.
- Ofrena floral i plantació d'una alzina a Claret en memòria de tots els socis de l'entitat que avui ja no són
entre nosaltres. Volem agrair a en Jaume Altisent el fet que
ens regalés l'alzina, que és autòctona d'aquell lloc. i que ocuparà el lloc del roure que vam plantar l'any passat, i malgrat
ser regat i cuidat durant tot l'estiu. no va passar I'hivern. També hem d'agrair a l'Ajuntament i a la seva brigada, la cura que
van tenir al plantar-la.
- In Concurs de Fotografia de Muntanya "Jaume Figuera" Un any més va tenir lloc aquest concurs que sembla
que ja comença a arrelar. En un altre apartat d'aquest butlletí
trobareu una relació de les fotografies guanyadores i els noms
dels autors premiats.
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