ACTIVITATS

Donada la importància que trobem que tenen els dos següents temes reproduïm les cartes que hem fet arribar al Governador Civil i al President del
Consell Comarcal. Creiem que és important que els socis sàpiguin com pensa
l'actual Junta en tot moment, a fi d'obrir, si fos necessari una via de diàleg
entre tots.
TANCAMENT

DE LA CARRETERA

DE COLLEGATS

Tremp, 14 de setembre de 1995.

NOVA LLEI DE MUNTANYA
Tremp, 14 de setembre de 1995.

Sr.: Jordi Carbonell
Governador Civil de
LLEIDA

Sr.: Josep Soldevila i Tartera
President del Consell Comarcal
del Pallars Jussà
TREMP

Benvolgut senyor:
Com ja sabreu, la Societat Amics de la Muntanya, és una
entitat excursionista arrelada al Pallars des de fa més de 3 I
anys (va ser fundada el 14 de febrer de J 964). Durant
aquests anys la seva trajectòria sempre ha estat d'un profund
respecte i estimació per l'entorn que ens envolta, donant a
conèixer els seus indrets, els costums i d'altres monuments,
convençuts de la importància d'allò que diu el poeta que "ningú estima el que no coneix".
Ens adrecem a vostè a rel del tancament d'alguns trams de
l'antiga carretera, avui variant del congost de Collegats.
Ens ha sorprès molt tant la rapidesa amb que ha estat feta,
com la manca de sensibilitat a l'hora de col-locar uns cartells, que segons la nostra modesta opinió, fan més mal a la
vista que una altra cosa.
En uns moments en què des d'''Ara Lleida", estem potenciant i donant a conèixer tots els indrets turistics de les
nostres comarques, ens sembla poc encertat el voler suprimir la visita a un paratge natural de la vellesa que té l' Argenteria, font d'Inspiració, segons diuen, d'en Gaudí a la porta
del naixement del temple de la Sagrada Família de Barcelona.
També us volem fer referent que davant mateix de l'Argenteria hi ha un monument dedicat a Mossèn Cinto Verdaguer,
en record del seu pas per aquest lloc, bastit per la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya i la nostra entitat.
Estem convençuts que una senzilla limitació de velocitat
seria més que suficient per protegir la fauna de la possible
pols o el soroll que podés ocasionar la visita esporàdica de
qui volgués gaudir d'aquest paisatge natural únic. I si no fos
demanar massa, suggeririem uns cartells en el sentit contrari, és a dir, no prohibint, sinó invitant a contemplar aquest
paratge.
Ens atrevim a fer aquest suggeriment convençuts que sabreu entendre les nostres motivacions, que no són d'altres
que les de continuar fent país, dins d'un clima de respecte a
la natura i de convivència amb pau i harmonia amb tots els
seus veïns.
Restem cordialment a la vostra disposició.
EL PRESIDENT
Signat: Antoni Subirà i Olsina.

Benvolgut President:
Com ja sabreu, la Societat Amics de la Muntanya, és una
entitat excursionista arrelada a la nostra comarca des de fa
més de 31 anys (va ser fundada el 14 de febrer de 196-1).
Durant aquests anys, la seva trajectòria sempre ha estat d'un
profund respecte i estimació per l'entorn que ens envolta,
donant a conèixer els seus indrets, els costums i d'altres monuments, convençuts de la importància d'allò que diu el poeta que "ningú estima el que no coneix".
. Prova d'això són les actuacions que s'han dut a terme al
llarg d'aquest anys, com per exemple: la campanya "Salvem
els monuments de la conca de Tremp", demanant la restauració de Mur i Covet. Concurs de fotografia de denúncia. Concurs de fotografia de muntanya. Jornades de neteja de Mur.
Cursets d'Iniciació a la Muntanya. Excursions botàniques al
Montsec. Descobertes de natura. Excursions a observar la
fauna del llac de Cellers. I totes les excursions que se celebren cada diumenge a fi de conèixer i donar conèixer tota la
nostra comarca, entre d'altres.
A rel del Decret aparegut recentment per tal de regular el
trànsit pels camins de muntanya i donat que, segons s 'hi contempla, seran els Consells Comarcals els qui vetllaran per la
seva aplicació, ens adrecem respectuosament a vostè com a
President del Consell Comarcal del Pallars Jussà a fi de demanar-vos que sigueu sensibles a les necessitats reals de la
nostra comarca.. intentant evitar en el possible, enfrontaments
entre els costums d'ús ancestral i l'aplicació massa estricta
de la llei.
Ens atrevim a fer aquest suggeriment convençuts que sabreu entendre les nostres motivacions, que no són d'altres
que les de continuar fent país, dins d'un clima de respecte a
la natura i de convivència amb pau i harmonia amb tots els
seus veïns.
Restem cordialment a la vostra disposició
EL PRESIDENT
Signat: Antoni Subirà i Olsina.
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