Exposició de pintors i escultors targarins
Amb motiu de la commemoració del centenari de l'entitat, una de les activitats proposades ha estat la realització d'una exposició col·lectiva de pintors i escultors
targarins en benefici del parc de Sant Eloi. Aquesta proposta, de manera inicial, va ser comentada a la Carmina
Castelló i a en Francesc Rufes, els quals la van trobar
molt encertada i escaient per a l'ocasió, a més d'oferirse a treballar conjuntament per fer-la possible. Amb
aquesta finalitat, el passat mes de desembre ens vam
adreçar per carta a tots els artistes locals manifestantlos el nostre propòsit, a la vegada que els adjuntàvem
les bases que haurien de regir l'exposició.
Amb una gran satisfacció, hem pogut constatar la
bona acollida que ha tingut la proposta, ja que tots els
artistes als quals ens vam adreçat han confirmat la
seva participació. A grans trets, podem dir que les bases estableixen com a tema principal de les obres el
parc de Sant Eloi, tot i que és previst que algun dels artistes participants no ho faci. Les modalitats dels treballs podran ser el dibuix, la pintura, el gravat i l'escultura. Cada artista podrà presentar com a màxim dues
obres i totes elles estaran a la venda. De cada obra venuda, l'autor rebrà el cinquanta per cent, mentre que
l'altre cinquanta per cent anirà en benefici dels Amics
de l'Arbre, un benefici que es destinarà a la rehabilitació
de la font de la Granota, actualment ben necessitada
d'una millora.
Les obres s'exposaran a la sala del Museu Comarcal
de l'Urgell del 6 al 29 de setembre. En una carta enviada el 18 de juny a tots els participants, se'ls recordava
que el lliurament de les obres s'haurà de fer entre el 23
i el 30 d'agost per tal de preparar adequadament l'exposició. Així mateix, hem de posar en relleu que el pintor
Francesc Rufes s'ha brindat a fer el cartell divulgatiu de
l'exposició, un gest que li agraïm des d'ara pel treball i
la col·laboració desinteressada.
Creiem adient també publicar el nom dels artistes
participants per a coneixement de tothom i com a mostra de gratitud envers tots ells. Són els següents: Jordi
Colilles, Glòria Coma, Carmina Castelló, Montse Fabregat, Josep Franquesa, Ramon Franquesa, Josep Garriga,
Ferran Giner, Josep Giribet, Ramon Guixé, Joan-Pere
Massana, Josep Minguell, Magí Puig, Francesc Rufes,
Eva Serés, Domènec Serra, Miquel Solé, Benjamí Tous i
Lluís Trepat, en el vessant pictòric, i Antoni Boleda, Josep Castellana, Antonio Díaz, Àngel Eroles i Xavier
Vallés, en la disciplina escultòrica.
Desitgem que l'esforç que han fet per participar en
aquesta exposició col·lectiva es pugui veure correspost
pels amants de les arts de la nostra ciutat, de la mateixa manera que pugui ser una bona ocasió per a les empreses i entitats locals d'adquirir una obra d'art amb
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una doble finalitat: ajudar els Amics de l'Arbre i gaudir
de la creació d'un pintor o escultor local reconegut.
Quotes socials
Aquests dies també s'està gestionant el cobrament
de les quotes socials, com habitualment es fa entre final del mes de juny i principi de juliol. No cal dir com és
d'important per a la vida de l'Associació el fet de poder
comptar amb el suport social i amb el compromís d'atendre el pagament de la quota anual de soci.
Recordem l'acord pres en l'assemblea general celebrada el 23 de març de 2012, en la qual es va decidir,
per unanimitat dels assembleistes, incrementar les quotes dels socis que fins a aleshores pagaven la mínima.
L'acord suposava incrementar al llarg de cinc anys aquella quota mínima de 6 euros fins a arribar als 15 euros.
El procés a seguir era que la quota de l'any 2012 s'incrementés en 1 euro, passant de 6 a 7 euros, i que les
quotes dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016 s'incrementessin cada any en 2 euros. És per aquest motiu que la
quota mínima que enguany es liquidarà als associats
serà de 9 euros, seguint d'aquesta manera l'acord pres
en el seu dia per tal d'anar actualitzant aquelles quotes
socials que amb el temps havien quedat desfasades.
Des d'aquí volem agrair la comprensió i la receptibilitat
dels socis, ja que sense el seu suport no tindria cap
sentit la continuïtat de les activitats de l'Associació d'Amics de l'Arbre.
Mural de sant Jordi
Des del passat 23 d'abril, tothom pot gaudir de la
contemplació del mural situat a la fornícula situada al
bell mig de la plaça del parc dedicada al patró de Catalunya. A totes les persones que no l'hagin vist, els suggerim que aprofitin per fer un passeig pel parc per poder-la contemplar. De ben segur que serà del seu grat i
satisfacció, tal com hem pogut copsar en moltes de les
persones que ja l'han visitat.
Per a nosaltres és bo recordar a totes aquelles persones que d'alguna manera ens han manifestat el desig
d'ajudar-nos amb un donatiu a sufragar part del cost de
realització de la placa que ara és un bon moment per fer
efectiu el seu compromís. Ens calen encara uns quants
donatius més per poder costejar la totalitat del seu
cost. Tal com hem anat manifestant en els darrers
temps, ens agradaria poder dir que la generositat dels
targarins ha fet possible l'obra d'art que avui presideix
un dels espais de més recent creació del parc, cridat a
ser en el futur un dels llocs més emblemàtics del conjunt de Sant Eloi.
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