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Recolliren aquests arbres perqué Boscós Verds i leona els replantin

Sarria inverteix en un mil per
cent en la cavalcada de Reis

La campanya deis escoltes
salvará la vida a cinquanta avets

Tres novescarrosses... (Foto DANI DUCH).
G.V.
Sarria de Ter.— L'Ajuntairient
de Sarria de Ter es mostra molt
satisfet del resultat de la primera cavalcada unitaria celebrada
dimarts passat, sota l'organització del Patronat de Pares de
Familia i el Centre Parroquial.
Tant és així que pensa repetir
rexperléncia l'any vinent, i
augmentará en el possible la
caravana de vehlcles i personatges. L'any passat tingué
lloc rúltima cavalcada, on s'inclo'ía també un recorregut peí
carrer del Pont Major. «El problema és que quan passávem
per allá ja era molt tard», explica Francesc Castro,, tinent
d'alcalde de Cultura.
«Ha estat tot un éxit, tant
d'organització com de gent
—continuava—. El poblé ha
respost, i aixd s'ha pogut
comprovar mlrant com eren
de plens els carrers I sobretot
la recepció que es felá a l'església parroquial».
Per a aquesta primera cavalcada unitaria s'estrenaven tres
carrosses, i tota la decorado i
vestuari eren nous també. «Els
altres anys les carrosses es
feien amb cotxes particulars,
mentra que aquest ha estat
amb tractors», indicava l'encarregat de l'área de Cultura.
Així mateix, es comptá amb la
participació musical deis Xics,
que instrumentaren l'acte amb
tambors. «En total hi havia
unes quaranta persones entre patges, reis I músics».

Ja feia temps que l'Ajuntament es plantejava celebrar
una cavalcada unitaria, «la
idea segueix la nostra línia, ja
que considerem que la participació ciutadana no s'ha de
reduir a anar ais plens a dir la
seva, sino que passa també
per aquest tipus d'actes», indica Castro. «Fa dos mesos
que ens hi várem posar de
pie, discutint sobre la manera de fer-la i el que costaría».
Fins aleshores la cavalcada
havia estat a nivell de carrer i
se'n feia carree el Patronat de
Pares de Familia. «Mes que
res, era per Sarria de baix i es
feia conjuntament amb el
Pont Major».

Els joves de la unitat «Truc» deis escoltes muntaren la parada a la plapa deis Peixos. (Foto DAVID
QUINTANA).
Cinquanta avets amb arrel fou el total d'arbres recollits
pels membres de l'agrupament escolta Sant Cugat de Sait,
que hi dedicaren tota la jornada d'ahir en la seva campanya
de salvament ecológic. Comen9aren de bon matí, plantant
la «parada» a la placa deis Peixos, confeccionant pancartes
i rétols°i albora realitzant un recorregut pertot el poblé per
anunciar la recollida. A m b una clara voluntat de donar les
máximes facilitats, els escoltes recollien també els arbres a
domicili i tenien a dísposició del públic el seu teléfon. Tot
plegat ha estat un intent de conscienciar la població que
no deixin morir uns arbres que molts només entenen en la
seva funció d'adornament pels dies de Nadal.

L'AJuntament augmenta
la subvenció en un mil
per cent
Com a mostra de bona voluntat, l'Ajuntament subvenciona l'acte amb tres centes mil
pessetes. «El nostre suport
queda patent si pensem que
altres anys donávem trentacinc mil pessetes. S'ha de teñir en compte que es tracta
d'un augment d'un mil per
gent. A part d'haver de fer
les carrosses, s'ha comprat
material i s'han ampliat les
teies i caramels perqué el recorregut és mes gros i llarg».
L'itinerari passava per la carretera de Sarria de Dait, Sant Ferriol. Pía de l'Horta, Pía de Vinyers, la Rasa, les Lloses i carrer
IVIajor.

Salt.— «Intentem conscienciar
la gent que aquest avets, que
han servit d'adornament durant
els dies de festa, teñen vida i per
tant els hem de tornar al seu
habitat natural». L'agrupament
escolta Sant Cugat de-Salt explica
amb aqüestes paraules la seva pretensió en celebrar durant tot el dia
d'ahir una campanya de recollida
d'avets amb arrel. «Últimament
per festes de Nadal es venen
molts avets amb arrel i la gent
els compra pero el problema és
que viuen en pisos i un cop
complerta la seva funció se'ls
moren».

tat de truc de l'Agrupament escolta de Sant Cugat de Salt, acompanyats de dos monitors, foren ejs
encarregats de portar a terme la
recollida. A les nou del mati, un
grup d'aquests joves s'instal.laren
a la placa deis Peixos plantant-h'i la
parada i delimitant una zona per
ais avets. Allá penjaren pancartes i
rétols anunciant la recollida ais
transeünts i veíns de la zona. Una
altra comissió d'escoltes s'encarregá de recorrer el poblé amb vehicles dotats d'altaveus, per tal
que ningú no pogués queixar-se
de manca d'informació. A mes a
mes, per facilitar el Iliurament, els
mateixos organitzadors es comprometien a desplagar-se fins al
domicili del donant.

Dotze joves —de setze a divuit
anys d'edat— pertanyents a la uni-

Tots els avets recollits, una totalitat de cinquanta, serán Iliurats a

GEMMAVILA

T

l'entitat Soscos Verds de Barcelona, que juntament amb leona
s'encarregafan de replantar-los en
una zona adequada. Aquesta és la
primera vegada que l'agrupament
escolta realitza una campanya d'aquest tipus «i creiem que la primera vegada que es recullen
avets amb arre! a Salt», informen.
Segon expliquen els mateixos
escoltes, gairebé la meitat deis
avets recollits van haver d'anar-se
a cercar ais domicilis. «Per aixd,
disposávem de la furgoneta del
pare d'un escolta i un Zuzulii».
Així mateix, i també com a curiositat de la jornada, parlen del fort
increment experimentat en el Iliurament particular d'avets a partir
de les quatre de la tarda, i fins a
les set del vespre.

Bona*part
deis avets es
recolliren a
domicili

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

REMEDIOS LUQUE
PRIETO

quien falleció el día 8 de enero de 1988 a la edad de 25 años.

-

E. P. D.

-

Sus afligidos: esposo, Juan Antonio Falcó Benítez; hijo, Jonathan; madre,
Concepción; padres políticos, Juan y Antonia; hermanos, José, Francisco,
Manuel, Rafael, Antonio, Elena y Miguel; cuñados, tíos, sobrinos y demás familia ruegan la tengáis presente en vuestras oraciones. La misa exequial en sufragio
de su alma se celebrará hoy domingo día 10, a las 11 de la mañana, en la parroquial iglesia de St. Cuc.ufate de Salt.
i mes gent que mai. (Foto DANI DUCH).
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