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BREUS
Parc eòlic a Conesa. El 23
d’abril passat, l’alcalde
de
Conesa va convocar i presidir
una reunió informativa sobre el
parc eòlic que es projecta en
aquest municipi.
El consistori va valorar entre
diferents propostes, considerant
que l’escollida és la que dóna
millors condicions econòmiques.
El representant de l’empresa
Capital de Catalunya, va oferir
6000
per molí durant 30-35
anys de contracte i 6
per
metre lineal de terreny afectat
pel pas. També el 2% de la
facturació / producció anual.
Dins el terme de Conesa es
plantegen 2 zones, 30 o 40
molins en un termini de 2 anys.
L’estudi d’impacte ambiental
encara no està realitzat.
L’electricitat generada es transportarà enterrada, i es planteja
que vagi a Pontils o a l’Espluga
de Francolí. Les dimensions
d’un molí son: 80m. d’alçada,
30m. d’aspa i l’espai entre
molins es de 250m.
Els afectats van manifestar la
poca informació i la manca de
temps de decisió que havien
tingut sobre el tema.
Reciclatge. Els municipis de
l’Alta Vall del Corb ja disposem
a totes les llars de recipients i
bosses tractades per llençar els
residus orgànics. No us oblideu
de fer-los servir.
Quotes dels associats. A
causa de greus problemes
d´humitat
a
la
seu
de
l’associació resolts totalment
(això d´estar damunt d’una font
és molt bucòlic , però també pot
ser problemàtic) l’ordinador va
fer figa diverses vegades, amb
els endarreriments que això
suposa, l’assemblea de socis
reunida a Albió el 26.03.05, va
decidir no fer-vos pagar la
quota del any 2004. S’accepten
donatius.
La notícia que ningú vol llegir: A
partir d’aquest any, les quotes
de soci
s’apugen, no us
preocupeu, no tant com les
mongetes! El soci 8 anuals, les
entitats culturals 20
i les
empreses 30 .

editorial

LA FI D’UNA MANERA DE VIURE

La gent que vivim, coneixem i estimem la Vall del Corb, hem conegut un sistema de vida, amb uns
pobles vius, plens de gent que vivia al territori i del territori. Amb unes famílies de tres
generacions dedicades a la defensa de l’activitat familiar. Ara tot això s’acaba, amb un camp amb
una població envellida, on gairebé no hi ha noves generacions per poder continuar amb l’activitat.
Tenim davant un panorama de pobles gairebé buits, amb una població vella, cansada i conformista.
Els canvis que s’acosten seran forts, tenim davant nostre l’amenaça de l’agricultura industrial,
sense entranyes ni arrelament, tenim davant uns pobles amb poca vida, en els millors dels casos
de segona residència, tenim davant una societat malalta que ha dimitit de les seves obligacions on
la fi de tota persona és ser funcionari sense mals de cap ni responsabilitats. Tenim davant la fi de
la societat rural, amb un horts herms, uns boscos a punt de cremar, etc.
Tan sols ens queden les muntanyes i les valls, a les que hem decidit no cuidar. Els homes tan sols
som els grangers del món, però quan el granger agonitza, abans que mori han decidit que s’ha de
treure l’últim esbufec d’aquestes terres. Cal plantar molins i amagar la merda on ja no queda gent
per defensar-se. S’han de fer més diners ràpids al preu que sigui.
Molts dels canvis socials i econòmics que ha viscut la població rural han estat per a bé o per a mal,
però aquest canvi serà el definitiu per al món rural.
Però tot i que el futur que tenim per davant sigui negre no podem abandonar la lluita, ja que
aquesta terra no s’ho mereix.

DEBATEM SOBRE EL FUTUR DE LA VALL
El passat 27 de novembre tingué lloc al balneari de Vallfogona de Riucorb una jornada de
reflexió i debat sobre desenvolupament rural organitzada per l’Associació la Vall del Corb. L’objectiu
de la jornada, en la que hi participaren més d’un centenar de persones, fou el d’obrir un procés de
debat i de reflexió sobre el futur dels municipis de la Vall del Corb a partir d’un anàlisi de la situació
actual, el punt de partida sobre el qual establir i dissenyar estratègies de desenvolupament.
Tot i que el balanç fet sobre la situació de la zona, després de quatre anys de la creació de
l’associació, fou poc optimista, la jornada aportà idees i propostes diverses per encarar un futur
amb perspectives esperançadores. Com l’experiència duta a terme a la mateixa vall, amb la
iniciativa de Guimerà.info (www.guimera.info),
una associació, creada l’any 2002, que
mitjançant l’eina d’Internet dóna a conèixer Guimerà, la Vall del Corb i el seu patrimoni
històricoartístic; o la de l’empresa de serveis G3 Desenvolupament Territorial, amb seu a Omells
de Na Gaia (www.ub.es/geologia/empreses); fins a l’interessant experiència de projecte de
desenvolupament rural duta a terme per l’associació “Rancho Folclórico de Châos”
(www.chaos.planetaclix.pt) en aquesta zona rural portuguesa des de l’any 1984, que vinguts de
Portugal ens explicaren dos dels impulsors del projecte.
La jornada de debat, comptà, d’altra banda, amb la intervenció del Director General de
Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, Jordi William Carnes, que explicà el
projecte futur de la nova política agrària europea en quant a les ajudes al desenvolupament rural,
les quals posaran l’accent en l’activitat agrària, ja que “l’agricultura és l’activitat que fixa la gent,
al territori, i després vé la resta, com el turisme
rural” segons defensà William. En aquest sentit
el Director General avançà un increment
important de les ajudes europees per al
desenvolupament rural, criticant la manca de
planificació que hi ha hagut fins ara en les
ajudes comunitàries com el Proder i el Feder.
Incrementar els ponts de diàleg entre societat
civil, administració i món empresarial i
cooperatiu, i evitar els localismes, que
impedeixen que ens assentem tots per debatre
quin model de riquesa volem pel nostre territori,
fou una de les conclusions de la interessant
jornada que acabà ja al vespre amb un refrigeri
per a tots els assistents.
l’Hotel Regina va acollir l’acte
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El passat mes de desembre ens va arribar a les mans un tríptic de la
Fundació Lluís Carulla, que convocava el primer premi d’educació en
el lleure, per a projectes que treballessin el sentiment de pertinença
i el coneixement del país des d’un punt de vista lingüístic, cultural,
geogràfic i històric.
Vam creure que l’Aventura’t a la Vall, que ja feia quatre anys que
havíem estat organitzant durant la primera setmana d’agost,
encaixava força bé amb aquesta proposta i vam decidir
presentar-nos-hi.
La sorpresa ens va arribar al febrer, quan una carta a la seu i un
missatge al contestador ens informaven que el nostre projecte havia
resultat premiat.
La notícia ens va emocionar moltíssim i creiem que l’atorgament
d’aquest premi ha estat el reconeixement a la tasca feta durant
aquests anys.
El 2 de març vam anar fins al Palau Robert de Barcelona a
recollir-lo.
El resultat del veredicte del nostre projecte va ser:
Per l’activitat desenvolupada per l’Associació Vall del Corb,
amb la col·laboració de l’Esplai l’Òliba de Sant Martí de Maldà
i l’Agrupament Escolta i Guia Terra Plana de Belianes, en la
qual destaca, a més del seu excel·lent disseny i la seva
acurada presentació, el fet que les activitats realitzades
combinen molt bé la intenció de reforçar l’arrelament i el
coneixement del propi medi aprofitant els recursos que
aquest ofereix, amb el propòsit de conrear valors actualment
tan necessaris com la sostenibilitat, la pau i la
interculturalitat.

Camp d’estiu 2004. Anem empenyent.

1r aplec de la vall del corb
Atenció!!! Atenció!!!!
Estem preparant el 1r Aplec de la Vall del Corb. L’Aplec se
celebrarà el proper 17 de juliol a la Font Vella de Maldà.
En què consisteix? Doncs en fer una trobada amb tota la gent que
sent aquesta vall com a seva i vol continuar seguir-hi arrelat amb
garanties de futur.
Farem un dinar on hi haurà: amanida, carn a la brasa
(corder, botifarra i cansalada), postre, begudes, cafè, etc.
També hem previst que hi hagi una mica de ballaruca a la tarda.
Cal apuntar-s’hi! Per a més informació truqueu al telèfon de
l’associació 973 330 672, on podeu deixar un missatge; al telèfon
977 881 421; o bé la pàgina web i al mail de l’associació:
www.valldelcorb.org i associacio@valldelcorb.org.
Els socis rebreu una carta on us explicarem tots els detalls.

la recepta de la padrina
BACALLÀ DE SEGADOR
INGREDIENTS (4p)
700 gr. de bacallà remullat
1 tomàquet madur
2 grans d’all
1 trocet de bitxo
1 cullerada de postre de
pebre vermell dolç
1 rajolí de vinagre
1/2 vas d’oli
1 grapat d’olives negres

ENVIA LA TEVA RECEPTA:

PREPARACIÓ
Fem una picada amb els alls, el
bitxo i el tomàquet pelat i sense
llavors. Hi afegim el pebre
vermell, l’oli i el vinagre.
Es barreja tot amb el bacallà
escorregut. Posem les olives pel
damunt. Es pot acompanyar
amb escarola o amb pa amb
tomàquet.

associacio@valldelcorb.org

Estrenem secretària i ordinador a la seu. També estrenem
nous horaris per tal que us poseu en contacte amb nosaltres
per qualsevol tema relacionat amb la Vall que tant ens
estimem. Els horaris són: els divendres al matí i el segon i el
quart dimarts de cada mes a les 20.30h.
Ja sabeu, al Carrer Sant Cosme s/n de Rocafort de Vallbona,
damunt del manantial. Us hi esperem

territori
Suport al Manifest de Vallbona
redefinir el Segarra-Garrigues

per

Les demandes del
manifest
de
Vallbona per tal que
el canal SegarraGarrigues
es
converteixi en una
veritable eina de
v e r t e b r a c i ó
territorial van rebre
el suport d'una
vintena d'entitats de Ponent en l'última de les jornades de
debat organitzades pels impulsors del manifest que tingué lloc
el passat dissabte dia 30 d'abril a la Universitat de Lleida.
Entre les entitats firmants es troben organitzacions agràries
com l'Assemblea Pagesa o JARC, sindicats com UGT o CCOO,
i entitats diverses com el grup ecologista IPCENA, o les
cambres de Comerç de Tàrrega i Lleida. Per la seua banda,
l'associació de la Vall del Corb s'ha implicat des de l'inici en
aquesta iniciativa i algun dels seus membres es troba entre
els impulsors del manifest.
Les jornades que s'iniciaren el passat 22 de gener a les Borges
Blanques, i que continuaren a Tàrrega, Agramunt, i Artesa de
Lleida, han debatut sobre diferents aspectes relatius al
Segarra-Garrigues com les expectatives de productes agraris
que ofereix el futur regadiu, l'aprofitament i gestió de l'aigua,
la viabilitat del regadiu en les empreses familiars,
la
preservació del paisatge, sense oblidar la qüestió de les ZEPA,
o la contribució del canal en el desenvolupament de les Terres
de Ponent, en el cas de l'última de les jornades que reuní més
de cinc-centes persones a Lleida. L'endemà mateix d'aquesta
última jornada, les demandes per un "altre SegarraGarrigues" també foren presents a la manifestació de l'1 de
maig a Lleida.
El Manifest de Vallbona fou firmat per un col·lectiu molt divers
de persones vinculades amb el territori el passat 29 de maig
del 2004 a la cooperativa l'Olivera de Vallbona de les Monges,
com a lloc emblemàtic de la voluntat de la gent de la Vall del
Corb d'un model de món rural diferent i amb voluntat de futur.
El manifest demana obrir un debat sobre el canal, partint de
la premissa que no pot ser concebut com una obra
estrictament agrària, sinó com una eina que contribueixi al
desenvolupament integral del territori aplicant criteris de la
sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Del que es tracta
és que el canals serveixi per fixar la gent al territori, és a dir,
que no serveixi només per fer augmentar el valor de la terra
i beneficiar així a les grans empreses agroalimentàries. Per
això, el manifest defensa entre altres coses, que el
finançament de l'obra no sigui assumit exclusivament pel
pagès, i que l'obra vagi acompanyada d'unes polítiques
agràries que vetllin per les empreses familiars, el sistema
cooperativista, l'accés dels joves a la terra, sense oblidar la
qüestió medioambiental, aplicant els criteris de la nova cultura
de l'aigua.

fes-te soci/a
associacio@valldelcorb.org

la vall et
necessita

