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editorial
La tardor ens ha portat un seguit d'activitats a l'aire lliure per gaudir de la naturalesa i dels elements que l'home hi ha afegit responent a les seves necessitats en un
temps passat .L'home al afegir-hi aquests elements ho va fer amb molt de respecte,
cura i encert, em refereixo a l’arquitectura popular de pedra en sec.
Els passat 2 d'octubre, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, La Ruta
del Cister va voler ampliar la seva oferta monumental afegint-t'hi l'arquitectura rural,
organitzant, juntament amb l'Associació d'Amics de l'Arquitectura Popular,
caminades per diferents comarques i termes per veure, aprendre
i admirar
aquestes construccions centenàries entre les que hi trobem parets de pedra,
marges, cabanes de volta,etc. Totes aquestes construccions abans, responien a les
necessitats del treball al camp, com son formar bancals i retenir la terra, guardar les
eines, aixoplugar els animals i les persones i fins i tot pernoctar-hi durant les èpoques de la collita , ara han quedat com un llegat per entendre una mica més el
passat i permetre que la nostra generació i les que vindràn en puguin gaudir.
El mateix mes d'octubre, els dies 22 i 23, el Centre Excursionista de Catalunya va
celebrar les Terceres Trobades d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra
Seca als Països Catalans a la qual va assistir-hi una representació de la nostra
associació.
Les primeres jornades es celebraren a Manresa, les segones a Torroella de Montgrí,
on es va aprovar la Declaració de Torroella, amb un seguit de recomanacions
dirigides a l'Administració i també a la pagesia. Fora bo , fins i tot necessari, que el
nostre Consell Comarcal i els seus Ajuntaments coneguin aquest document i
prenguin consciència de la riquesa arquitectònica que té la nostra terra en
l'especialitat de la pedra en sec, aquesta és una tasca que ens hem de proposar, fent
arribar a les administracions aquests documents i treballant juntament amb ells per
posar els mitjans necessaris que garanteixin la conservació dels nostres marges i
cabanes.
Que tinguem una bona tardor, que el temps ens hi acompanyi amb les benvingudes
pluges, i tot trepitjant el territori obrim bé els ulls per admirar la naturalesa.
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GUIA
D’ACTIVITATS
A LA VALL
Del 11 al 13.11.05
ST MARTí
Festa Major de Sant Martí
informació: 973 330 111
04.12.05
BELIANES
Festa de l’oli i 2ª Fira de l’oli
Vall del Corb
informació: 973 330 139
25.12.05
GUIMERÀ
Teatre
pel
grup
local
Wigmar
informació: 973 303 038
Del 25 al 31.12.05
ST. MARTÍ
Pessebre Vivent
informació: 973 330 111

1r APLEC DE LA VALL DEL CORB
Després de l’intent fallid de fer l’aplec al mig de l’estiu (la sequera que hi havia ens
recomanava no fer foc en un espai obert), tornem a preparar el 1r Aplec de la Vall
del Corb.
L’Aplec se celebrarà el proper 22 d’abril al cubert de l’ADF de Llorac (Just al trencall
d’entrada al poble)
En què consisteix? Doncs en fer una trobada amb tota la gent que sent aquesta vall
com a seva i vol continuar seguir arrelat amb garanties de futur.
Farem un dinar on hi haurà: amanida, carn a la brasa (corder, botifarra i cansalada),
postre, begudes, cafè, etc.
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 al mail de l’associació:
www.valldelcorb.org i associacio@valldelcorb.org.
Els socis rebreu una carta on us explicarem tots els detalls.

Del 25 al 31.12.05
ROCAFORT de VALLBONA
Pessebre Vivent
informació: 973 330 111
31.12.05
ROCALLAURA
Sopar de Cap d’Any
informació: 973 500 709
Desde www.guimera.info
estàn organitzant el 1er
Concurs
de
Fotografia
Digital de la Vall del Corb. El
concurs estarà obert durant
1 any. Més informació a la
web esmentada.

XAFATOLLS
AQUESTS DE L’ASSOCIACIÓ NO VAN

FER

L’APLEC A L’ESTIU PER LA SEQUERA....

ARA EL VOLEN FER A LA PRIMAVERA

I

QUE DIRÀN... QUE BAIXA RUBINADA?

RECONTRO

les

comissions

5 anys d’aventura’t per la vall del corb
Mig centenar de nens i nenes van participar els dies 29, 30
i 31 de juliol a la cinquena edició del Camp d'Estiu que organitza l'Associació la Vall del Corb i que enguany, per primer
cop, es va concentrar en tres dies, incloent-hi les dues nits,
que vam passar a la casa de colònies del Balneari de
Rocallaura.
Si en les edicions anteriors els eixos temàtics de les colònies
havien estat qüestions com el passat històric de la vall, la
interculturalitat, l'educació per la pau, la conservació
medioambiental o el repensar el futur de la vall, aquest any,
sense oblidar tots aquest temes, els infants es van capbussar en el món i la importància de la pagesia, la d'ahir i la
d'avui. Així, durant el cap de setmana, vam realitzar activitats de recuperació de les feines agrícoles, descobertes de
l'arquitectura rural, com les cabanes de volta o els marges
de pedra, jocs relacionats amb la importància dels mercats
o la problemàtica de la sequera i fins la l'elaboració de les
tradicionals conserves.
L'objectiu principal de l'Aventura't és despertar l'interès i
curiositat pel propi entorn entre els infants dels pobles que
se situen entorn aquest petit riu a cavall entre la Conca de
Barberà i l'Urgell. De fet per aquest mateix motiu, l'associació ha estat guardonada, en els premis d'educació en el
lleure que, per primer cop, organitzava enguany la Fundació
Lluís Carulla, com deia el veredicte del jurat "pel fets que les
seues activitats 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". Precisament, aquest guardó el vam
voler compartir el passat diumenge 31 de juliol, amb els
infants i les mares i pares, amb un aperitiu a la festa final
del camp d'estiu que, alhora, va servir per celebrar aquest
quinquenni d' Aventura't per la Vall. Un cop més, gràcies a
tots per fer-ho possible.

secretaria
La Carme es la nova secretària. Amb ella donem un nou
impuls a tots els assumptes de despatx. Els horaris són: els
dimarts i dijous al matí i el segon i el quart dimarts de cada
mes a les 20.30h. al carrer Sant Cosme s/n de Rocafort de
Vallbona, damunt del manantial.

61.406

Es el nº de loteria de nadal de l’associació que em triat
aquest any per intentar fer possible els nostres desitjos i per
aquest motiu em fet participacions a 3 on hi juguem 2,40
d’aquesta bonica xifra. El podeu adquirir en els llocs de
venda habituals. Aquest any SI. Estatut i Loteria.

la recepta de la padrina
PATATES REMOLINADES AMB FREDOLICS
INGREDIENTS (4p)
800 gr. de patates
2 alvastes de fredolics
(800 gr. aprox.)
5 grans d’all
1/2 vas d’oli d’oliva
4 fulles de julivert
1 polssim de pebre negre

PREPARACIÓ
Es bullen les patates. S’escorren
i es xafen amb el batidor de varilles. Els fredolics es fan arrancar
al bull. Amb una cassola de fang
s’hi possa l’oli, els alls i quan
trenquen de color s’hi afegeix el
julivert i els fredolics, es sofregeix
i es tiren les patates.Es remena
tot. S’ acompanya amb botifarra
o cansalada.

MONTSERRAT SANTACANA (SAVALLÀ del COMPTAT)
ENVIA LA TEVA RECEPTA: associacio@valldelcorb.org

parcs eòlics
Extracte del Recurs d’Alçada presentat pel grup
ecologista IPCENA al Conseller de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya. Setembre del 2005.
IPCENA és una entitat ecologista que actua en l'àmbit de les comarques lleidatanes, dedicada a la conservació del medi natural i aposta pel desenvolupament sostenible del territori.
Atenent la Resolució d'autorització administrativa i
declaració d'utilitat pública del parc eòlic Serra del
Tallat, en els termes municipals de Vallbona de les
Monges i Passanant, exp. 1187/2003,
El Recurs consta de set punts on posem aqui els
enunciats:
PRIMER: Sobre l'adequació d'implantar energies
renovables i l'error de plantejament d'alguns parcs
eòlics.
SEGON: Sobre l'impacte paisatgístic que suposa
aquest parc i els altres que estan planejats a les
seves immediacions, parc de la Serra de Vilobí i el
parc de Coma Bertran.
TERCER: Sobre l'impacte en el turisme i la Ruta del
Císter.
QUART: Sobre l'impacte en l'avifauna.
CINQUÈ: Sobre l'estudi acústic i la contaminació
acústica del Parc.
SISÈ: Sobre la Declaració Ambiental i els seus condicionants.
SETÈ: Sobre el desmuntatge del Parc.
DEMANEM:
1. Que s'anul·li l'autorització ambiental del Parc Eòlic
Serra del Tallat degut a la multiplicació de parcs
eòlics projectats al sud de les Garrigues i nord de la
província de Tarragona, creant una saturació d'instal·lacions en una zona que no necessita aquesta
producció d'energia.
2. Que, en cas que no s'anul·li l'autorització, s'inclogui en el projecte l'estudi d'impacte ambiental
corresponent:
a. Una disminució del nombre d'aerogeneradors per
tal d'alleugerir la pressió sobre el medi natural i
l'impacte paisatgístic i acústic que generen. Els parcs
eòlics petits es troben més integrats en el medi,
generen menys rebuig social, l'impacte que generen
sobre el turisme és molt menor i es troben més
integrats en l'entorn.
b. Augmentar la distància entre els aerogeneradors
de manera que es faciliti el pas d'avifauna i
disminueixi l'impacte paisatgístic.
c. Elaboració d'un nou estudi d'impacte ambiental
més complert i que inclogui un estudi real de l’avifauna que podria veure's afectada per la instal·lació
del Parc i que inclogui un estudi d'impacte acústic
ajustat a les característiques tècniques del Parc.
d. Establiment d'una garantia que el promotor es
farà càrrec del desmuntatge en qualsevol moment
de la vida del Parc.
e. Establiment de mesures correctores durant la
seva construcció i vida útil per disminuir al mínim
l'impacte que generarà la instal·lació sobre el medi,
ja sigui per a sobrefreqüentació de camins, soroll,
construcció de noves pistes,...
En tot cas, atenent que aquest projecte pot tenir
incidències ambientals, emparats en la llei 30/92,
demanem que ens tingueu com a part interessada i
compareguda i demanar alhora ser informats de
manera motivada de qualsevol resolució que prenguin al respecte sobre aquest expedient.
Secretaria General d'IPCENA
El text íntegre el podeu trobar a la nostra web:
www.valldelcorb.org

