
Modificació dels estatuts socials
El dia 11 de juliol vàrem rebre, de part dels Serveis Terri-

torials a Lleida del Departament de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya, la resolució favorable a la sol·licitud d'ins-
cripció de la modificació dels estatuts que l'entitat va
aprovar en junta general extraordinària el dia 22 de març
de 2013.

Cal recordar que la modificació va ser deguda, en la
seva major part, a l'adaptació dels estatuts a la Llei
4/2008, de 24 abril, del llibre tercer del Codi civil de Cata-
lunya, pel que fa a entitats jurídiques.

Volem deixar constància del bon treball realitzat per a
aquesta modificació de la nostra secretària, M. Pilar Ribalta
i Vilalta, i del suport rebut del secretari municipal de l'Ajun-
tament, Ramon Morell i Gassó. El nostre agraïment a amb-
dues persones per la tasca efectuada.

Properament, els estatuts vigents es podran consultar al
web www.amicsarbre.cat, per a tothom que tingui interès a
consultar-los i conèixer-los.

Corral de les aus
El dies 28 i 29 de juny es varen incorporar al corral de

les aus sis exemplars de gallines de la raça empordanesa i
quatre oques de la mateixa raça. Amb aquestes incorpora-
cions d'aus noves es dóna per acabada la renovació efec-
tuada al corral de les aus, a l'espera, però, d'alguna altra
introducció d'aus amb denominació d'origen, com podria
ser algun exemplar d'indiot mallorquí.

En aquesta ocasió, hem de fer esment del president de
l'Associació de Criadors de Gallines de Raça Empordanesa,
Joan Pou, el qual va tenir la deferència d'obsequiar-nos
amb les sis aus d'aquesta raça, en saber que la seva ubi-
cació seria el corral del nostre parc. Des d'aquí volem
agrair la seva generositat i consideració amb els Amics de
l'Arbre.

També cal dir que ja és present a les instal·lacions del
corral el rètol que demana als visitants que no llencin tria-
dures o altres aliments a les aus per a una millor qualitat
alimentària d'aquestes. Recomanem a tothom que vulgui
atendre les indicacions d'aquest rètol.

Es fa convenient, també, que els infants i alguns adults
no llencin pedres sobre les aus amb la finalitat d'espantar-
les o bé com a simple distracció. Aquesta actitud és total-
ment incívica i cal eradicar-la del nostre comportament.
Les aus són mereixedores de respecte.

Instal·lació de la xarxa de reg
Dies enrere parlàvem de la instal·lació d'un sistema de

reg gota a gota en una de les zones del parc, en concret, a
la zona denominada Espai Germà Gonçal Crespo, situada
al final del parc, a la falda de la solana.

Avui podem comentar que una altra gran zona del parc,
la denominada Espai Vedruna, a tocar de l'esmentada an-
teriorment, ja gaudeix de reg pel sistema gota a gota.

Amb aquestes millores està garantit el reg dels arbres
plantats en aquell indret amb motiu de la Festa de l'Arbre
dels anys 2011 i 2012, que suposen un total de més de

tres-cents arbres. Estem segurs que el suport d'aigua que
rebran els ha de permetre una millor creixença i ufanor, de
manera que podrem gaudir dels seus efectes en els pro-
pers anys.

Hem de fer constar que aquesta millora allibera els cui-
dadors del parc de moltes hores dedicades al reg efectuat
a través de mànegues, sobretot en els mesos de ple es-
tiu. Aquest fet proporcionarà l'alliberament d'hores de reg
en benefici d'altres tasques d'atenció al parc.

Una vegada més, hem de dir que la instal·lació ha anat
a càrrec del jardiner del parc, Jordi Cabirol, i dels joves de
la secció de jardineria de l'Associació Alba, els quals, mit-
jançant un conveni de col·laboració establert amb l'Ajunta-
ment, donen suport a les tasques de manteniment del
parc de Sant Eloi.

Plaça de Sant Jordi
El dia 5 de juliol es varen iniciar les obres de la segona

fase de la plaça de Sant Jordi, consistents en la pavimen-
tació d'uns 300 metres quadrats de sòl, una part en for-
migó i una altra a base de llambordes rústegues, d'acord
amb el projecte redactat per l'arquitecte targarí Jaume Ga-
bernet de la Puente, membre de la Junta Directiva de l'en-
titat.

Aquesta obra ha estat possible gràcies a l'ajut rebut de
la Diputació de Lleida i de l'Obra Social "la Caixa", ja que,
mitjançant el conveni que ambdues institucions tenen es-
tablert en qüestions mediambientals, varen acollir el pro-
jecte presentat per l'Associació en l'anualitat de 2012. La
Diputació de Lleida va adjudicar la realització d'aquesta
obra al CIRE i la seva execució ha estat ràpida i solvent,
fins a donar-se per acabada el dia 19 de juliol. Algunes de
les persones que ja han vist l'obra ens han fet arribar els
seus elogis per l'execució d'aquesta millora.

Volem fer avinent que és previst fer la inauguració del
conjunt de la plaça de Sant Jordi el proper diumenge 1 de
setembre, a les sis de la tarda. Més endavant donarem
una més àmplia informació sobre l'acte que se celebrarà.

Majòlica de sant Magí
A mesura que es va acostant la celebració festiva d'a-

quest sant, podem dir que en els propers dies es farà la
substitució de la majòlica actual, víctima dels despropò-
sits d'alguns brètols, per una de nova elaborada pels cera-
mistes Vilà-Clarà de la Bisbal d'Empordà. La substitució ha
estat sufragada pels Magins targarins, en un clar gest de
col·laboració amb la nostra entitat.

És per aquest motiu que enguany és previst celebrar la
festa a la placeta dedicada a sant Magí, amb motiu de
l'estrena de la nova majòlica. La missa serà a les nou del
matí i, un cop acabada aquesta, es podrà fer el traguet
d'aigua beneïda portada des del santuari de la Brufagan-
ya. Convidem tots els assistents a compartir l'esmorzar i a
fer petar la xerrada dins l'agradable oratge matinal que
ens proporciona el parc en els calorosos dies d'agost.
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