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Integrol de lo Voll del Corb
Lo Tolf és uno publicocióde l'Associoctípr ol Desenvolupoment

Edilorlal
El Corb ho estct sernpneun riu ridícul per als ulb dels qtr hi ho possoto
p-p, d" possdo- Un'ridfcul' pels qui mai hi ho jr.rgofo lo roro- Aqwlls qrr
no s'hor bonyct o les pei><er.es,
cls que moi l'honnemuntoten pbno riuodo.
Els qui rn hi ho descobentuno illo i mai slrsr fet un voixell piruto per, o
¿sco:¡sos
dos metres, osgoltor l'oltro ribo.
lAirat per on es wlgui, el nostre riu es senzill:pocaoiguoquonnlri ho, pc
prcfurd. poc cóolós, poc erÉrgic... poc en yrcral. Perr ess¿ni senzill,no
crribo o ser moi simple. Iguol que m, son simples cls rnorgcsterrosos, ni
¿ls or.brcs,ni les orocionsde relatiu.
Per ols pupu'tsés un lloc per <u¿ror
o fer un trcgr¡et. Uno rrico d'oiguoper o
qw jo enfilen coll
€mpossor-semillor quotre cucg de lo processionürio
avoll. No sap ningúel &scons que li ha quedoto aqtrll pi qw, grocieso uns
quonis puputs més, ja pot rcposor de tont estrts: cuc cop o4uí cuc ccp
olld. 5i no posso l{s tornord o necupenorel wrd i l'asplerdor humil qw
hcvio tingut per donor ombrq o lo perdiu, lo guirru, el prc se,t:glar,el
corb, lesporver i o oquell gue Espompdlo virryoo lo wro dels bosc...Un
bosc que cridord lo plujo, que rzgord lo vinyo, lbrdi i les teulodesqLre
omplinonles cisternes.Que plourdpelscominsque porten l'oiguool riu per
o queel puputpuguifer un oltre troguet entre cuc i cuc.
I de ton poc simple que és tot ph4dt, qrc sigui ton facil d'ente¡Áre,oi?
Semblomentiddgue encoros'hi posi foc, qrn encoroslri llencinompolles,
que encoro s'otoquintont el riu com els boscos.Semblomentidoque es
foci com oquell que rn fa res. Semblomentida,peni és wnitot.
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ossocioció
So¡'t C¡,sme,s/n
25344 ROCAFORT
DE VALLBONA

rel/fox 973 33O67?

6UTES T ADRECESD'TNTERES

Tot seguit us focilitem olgunes odreces
vinculodeso lo Voll on trobor informqció
que pot ser del rostrc interis:

www.salvern-el-tollat.org

hiry!!
TAULA AAULTICRITTTN - CENTRALEOLICA DELTALLAT
Universitqts de diferents poTsos
pcrticipenen un projecte fimngot per lo CornissióEuropeo,un dels objectius del
qtrol és owlunr els impcctesde lo introduccióde fonts denergiorenovr¡blesfenint en cornpteos?ectes idcnics,
ornbientols,sociols,econdmicsi energéticsoplicotso tres cososeuropeus,sent un d'ells lc cenirul eólico del Tollot.
de lo informocióecondmicoi ecológico,sense
Els rndtodesrnult¡-cr¡teritenen cor¡ q finolitot focilitor l'orgronitzoció
reduir tots els volorsnomá a l'ospecternonetur¡o errrgétic, ojudonto descobrir guinsson tofs els criteris o tenir
en cornpte,facilitont el procésdo'¿qlr.nció
i l'obtenciódocordsentre tots els grrps ofectois guetenen percepcions,
interessosi desitjos diferents. Aqr.estprocésha de coptorles diversesperspect¡vesi els seusirnpoctes,omlitzontfes des de rnolts punts de visto per tal de fer-se um visiógloboli per tont ho de ser porticipotiu.Fimlnrent totql h
infornnció s'ho d'estructurur en um rnolriu que rnostr¡les diferents olter¡ntives i els irnpoctesgue originensense
reduir-loso wn sola n€sum, si no vnlomntWr exe¡rgletsnt el benefici econdrnic,l'impoctesobreel turisnre rurul, h
desforestqcióenlr, etc. cornles wlomcionsguolitotivesdel poisotg, el soroll,etc. Perdur o terrneoquestprojecte
és fomrn¿nful h trunsporencioen l'ús i tmrsmissió de h inforrmció, de mneru que l'ocostomentdes d'um
perspectivornul+icr¡teriql i porticipotivqql conflicte guees genemper lo irnplontqcióde les etergies r€novobles,
ojudi en lo recercq de solucionsnÉs eguitotiws.
No cql dir gue des de l'Associoció,gue sernprehem fet um oposiapel didleg,lo porticipociói lo tmnspcréncioper
cercorsolucionsde futur a les nostresvolls,desiigerngueogrrst procéssiguium bom eim per o plonificor el futur
dels nostres terriforis.
Peri sospiferngue no destü fent ogr¡estofei¡n en bom direcció,gue h gent no s'ho inplicct i gue h irrfornució no
orribo. Pot ser sendul bon treball acodér¡ic,peri fonüford per soluciomrels problerrresde h Voll.
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Ef possot 27/03/2@4 es va celebroro Sovallddel ComptotunoJormdo de Reflexió Ambientolen lo que es vq debotre el Plo
dAcció Arnbieniolde lo Boixo Segorrc en lo que es von troctor toni temes ombientolscom gúestionsde desenvolupoment
i sociol.
econdmic

lescomislms
oct¡vit6ts agroolimentdnics,s?cretorio, d¡¡orn¡tzoció3ociol,potrirron¡cultural, nr¿diombient,comun¡coc¡ó,
oct¡vitots ortíligu¿s ¡ drt¿sdnols,tur¡sme

turisme

secretorio
5i vol¿u posor-vos en contocle omb nosoltres per o
quolsevolcoso ens troboreu o lo seu de ÍAssocioció.o
Rocoforide Vollbono.els dimecresde 18o 2l hores.

Actr¡olm¿ntest¿m irebolloni en l'eloborocióduna guio de lo
Vcll, pretenem que s¡gui um gruiovivo que ojudi o descobrir
tots ¿ls roconsdinterls dels nostres pobles.

med¡ombíent
LA PROCESSIONARIA
COM APLA6A
Lo proccssiodrio és uno popollonc noturol dels boscos ,úediterronis, pero que quon o¡Jgmento poblocionolment es conrerfeix en uno
plogo que pot resultor devcstodorq, donct que bs sews erugues s'olimenl¿nde les fulles del pi debilitont l'orbre. A oird col ofegir-hi
I'elevcd,aperillositof dels ¡Éls urticonts de les engues que poden pro\ócor lesiors oculor i rs.occions ol'lérgiques.
Donot qLreen els darrers onys sbbservo uno creixent preséncio de prccessionorio ols boscos de lo Voll. ens hem posot en contocte
omb Ajuntoments i Consells Comorcols per iol que es sol'liciti uno ocfuoció urgent per pcrt de ¡lAedi Ambient omb lo finolitot de
contrplor lo plogc.

ESTUDIS SOBRE LA VALL DEL CORB
El pcssot 3O de desembre es von presentor o l'Ajunfomcnt de Guim¿rd dos estr¡dis neoli?zots per estudionfs d'Engirr¡,erio Agrícolo
de lo UdL, ornb lo col'loborocró de fAssocioció. Els irebqlls són l'oplicoció o nivell de lo Voll d'uns esiudis que inierclocionen els
diwrsos sectors de lo zono (ogricultors, empneses,odministrqc6...) cmb l'objectiu doconseguir uno gestió sosienible de l'espoi rurol
"Controcte de riu" i 'Custódio del territor¡'.
beneficioso per o tothorn, a trovés d'uns pr.ogrome3onomendi3
5i us int¿rasso consultor
oguests

trebolls

us

podeu odreEor

o

l'Associoci<i o

les següenls odreces:

dinomitzociósociol
AVENTURA'T2OO4
'L'onyque
ve, tornor-hi'. LAleix (6 onys)de Sant Mortí de Molddho tenio clor guonse li vo preguntorlo sevovoloroció,frose gue
resumeixiguolmentel sentimentdoltres nens,pores, mon¡torsi col'loborodors
dels poblesque von poder viure de prop i amb
intensitot el recorregutol llorg del riu del grupgueconfigurovoel comp.
Ague.stony el comp'Avenfurot o lo Voll...:Aventurot pel demd!'voplontejorun recorregutduno sehono per diferents poblesde
lo Voll que encorono hoviemvisitot en oltres edicions,d¿scobrintoltro vegodol'ousteritot dels cominsi l'ocollimentdels pobles,i
les sorpresesque ens onovenvenint cododio. Como octivitot destocodooguestony, vo senel possorunonif en un dells, o Lloroc,i
quingoigguefeio el locolple de socsde dormir!!
a les muntonyesCe
Lo ruto, que von fer tombéun oltre ory el grup de noisi noiasmésgrons,duento lerme un itinerori comengont
Prodesi ocobontol poblede Sont Mortí de Riucorb,un orryespeciolment
dur per'lo forto colorque noens vo deixor cop dio, ol fi¡ol
peró consotsi rnoh soti#efs dhover-hofet.
pelsnosiresfomiliors i f¿nt resum
En oquestdorrer pobleés on ens vomtrobor, petits i grons,per lo gronf¿sto finol ocomponyots
del quehoviaesfot oquesionovooventuro.
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