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1r APLEC DE LA VALL DEL CORB
Bé, després d’aquests fogots que tenim, sembla que l’aplec es celebrarà amb totes les garanties d’ésser una trobada de
les persones que estimem la vall d’una manera o altra.
El 22 d’abril ja és a la cantonada i els preparatius ja están en marxa (forçada), amb els ànims que ens caracteritza a la
junta de l’associació.
Les activitats que tenim previstes son les següents:
A les 12 del migdia: Assemblea dels associats de la Vall del Corb a l’ajuntament de LLorac.
A partir de la 1 del migdia i al cobert de l’ADF de Llorac: Mostra de productes i llibres de la Vall.
A 2/4 de 3: Dinar: menjarem AMANIDA i PAELLA!!
Després de dinar hi haurà ball per a tothom.
El preu del dinar és de 8 per als adults i 4 per als nens/es menors de 12 anys.
Per apuntar-vos al dinar podeu trucar als telèfon 977 881 421 (Nati) o enviar un e-mail a:
associació@valldelcorb.org. Us hi esperem a tots.

XAFATOLLS

PRIMER VOLIEN PORTAR UN BANDA DE MÚSICA
MESTISSA, DESPRÉS UN GRUP DE BALL....

QUE US HI JUGUEU QUE FARÀ CAP
UN HOME-ORQUESTRA?

XIN PUM

editorial
PREPARANT L'ASSEMBLEA ANUAL DE L'ASSOCIACIÓ...SOMNIS, REALITATS, I UNS QUANTS FETS.
Cada any, quan ens adonem que ràpidament han passat uns altres 12 mesos, els membres de la Junta repassem la feina
feta, els projectes, les dificultats. I la primera conclusió que en traiem és que ha valgut la pena, malgrat que "quasi tot està
per fer"...! I la segona, ràpidament, és voler que aquesta valoració no sigui només nostra, sinó que siguin els socis que
també l'expressin... i que puguem fer de l'Assemblea un espai d'intercanvi, propostes i discussió. Per això, us convidem,
en primer lloc, a l'ASSEMBLEA ANUAL DE L'ASSOCIACIÓ, el 22 d'abril.
Eixos: dificultats, però... fidelitat de la gent de la junta i els socis, actualitat del món rural... futur... fets... aventura't,
secretaria,...perspectives...

SLOW FOOD A LES TERRES DE PONENT
Per iniciativa d'un grup de gent de Balaguer, s'ha posat en marxa un grup vinculat al moviment internacional Slow Food.
Aquest moviment neix a Itàlia l'any 1986 i te com a objectius:
- Defensa del patrimoni agroalimentari en cada país del món. Evitar la desaparició de la cultura vinculada a la terra i al seu
treball. Recuperar cultures natives amb els coneixements inherents a ells.
- Defensa de la biodiversitat animal i vegetal i l'equilibri dels diferents ecosistemes. Recuperar cultius tradicionals,
redescobrir aliments oblidats, dignificar la vida i la feina dels pagesos.
- Educació del gust.
- Tutela del medi ambient i de la qualitat dels productes alimentaris.
Més de 85.000 associats arreu del món i més de 1000 associacions locals s'encarreguen de difondre els ideals de l'entitat en
el seu territori a través de diferents activitats com visites a productors, tast de productes, cursos, sopars o dinars temàtics..

Pau Bori i el seu meravellós llibre “Batecs del
Corb” va reunir, en la seva presentació, el
primer dia del any, un bon grapat de
vallcorbins al Foment de Sant Martí, i tal va
ser el seu exit que es van exhaurí tots els
exemplars que hi havia a la venda. Ja sabeu
quin llibre podeu regalar per aquest Sant
Jordi. Felicitats Pau!!
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GUIA
D’ACTIVITATS
A LA VALL
17.04.06
LA BOVERA
Aplec de Pasqua a La Bovera
informació: 973 303 038
17.04.06
CIUTADILLA
Aplec a la Ermita de Sant
Roc
informació: 973 300 010
29 i 30. 04.06
GUIMERÀ
Festa Major Sant Sebastià
informació: 973 303 038
Del
29.04
al
01.05
CIUTADILLA
IV Trobada de grups de
Recreació Medieval
informació: 973 300 010
Del 28 al 30.04.06
STA. COLOMA de QUERALT
Fira del Blat
informació: 977 880 088
29.04.05
ROCALLAURA
Dinar del Porc Senglar
informació: 973 500 709
14.05.06
ST. MARTÍ
Peregrinació al Tallat
informació: 973 330 111
15.05.06
BELIANES
Festa de Sant Isidre
informació: 973 330 139
27.05.06
ROCALLAURA
Xocolatada popular
informació: 973 500 709
28.05.06
BELIANES
Marxa Ecològica i per la Pau
informació: 973 330 139

CONGRÉS DEL MÓN
RURAL
5 al 7 de MAIG a BCN
Ja fa mesos que el
"Congrés del Món Rural de
Catalunya", impulsada des
de la Generalitat, va
iniciar amb l'objectiu de
crear a diferents indrets de
Catalunya, una reflexió
general sobre el món rural,
amb el desig d'analitzar,
debatre i proposar iniciatives dels diferents àmbits
que avui engloba el món
rural. La forma de treball
ha estat la realització de
diferents
debats
i
assemblees
territorials
agrupades
per
temes:
població-societat,
medi-ambient,
producció
agro-alimentària, educació,...
La clausura de tot aquest
procés es farà el primer cap
de setmana de maig a
Barcelona. Si bé els debats
han estat
nombrosos i
interessants, i els recursos
destinats abundants, des
d'alguns
sectors
s'ha
qualificat la iniciativa com a
"molt institucional".
Des de l'Associació creiem,
al menys, que pot ser un
bon espai per intercanviar
visions sobre el futur dels
nostres pobles, conèixer
gent implicada, i seguir
debatent
propostes
i
realitats que ajudin a consolidar un territori viu.
Podeu
consultar
més
informació a:
www.congresmonrural.com

VISITES GUIADES PELS POBLES
DE LA VALL DEL CORB
L’ Associació seguint amb les activitats de promoció i
descoberta de la Vall ha organitzat una nova
experiència: amb la idea de conèixer una mica més
els pobles que conformen la nostra Vall des de
l'Associació hem programat visitar tots els pobles de
la Vall amb la finalitat de conèixer-los una mica més,
tot descobrint l'arquitectura local, la història...
Realment hi ha tants recons, anècdotes, detalls que
en el dia a dia ens perdem dels nostres propis pobles
que hem cregut interessant tirar endavant aquesta
proposta.
Així, el passat desembre vam iniciar l'activitat
visitant el poble de Savallà del Comtat la visita guiada va ser a càrrec del Sr. Celestí Comaposada i
Canela, gran coneixedor del poble. Varem recórrer
els carrers del poble, vam visitar l'església, l'antic
forn, l'ajuntament, el castell i varem gaudir de
fantàstiques vistes.
La propera visita guiada serà a Maldà al mes de maig

VISITA A LA RUTA DE LA CAPONA
El passat quatre de març, amb al idea de conèixer
experiències consolidades de promoció turística i
reconeixement d'una zona, des de l'associació varem
visitar el Pla de Sta Maria, un poble que aprofitant els
seus recursos paisatgístics, històrics i arquitectònics
aposta per la revalorització de la zona, la
perpetuació del patrimoni, en definitiva donar valor
al que tenen i aprenent a estimar-s'ho.
Així, varem visitar l'església romànica de Sant
Ramon, la Fàbrica i la Ruta de la Capona, una ruta
que convida a la descoberta de les construccions de
pedra seca de la zona -foto- (barraques, cossiols,
arneres,...), un veritable encant i testimoni d'una
època passada, tot fent un tomb pel terme.
100% recomanable.
www.plaaltanet.org.

fes-te soci/a
associacio@valldelcorb.org

la vall et necessita

la recepta de la padrina
CONILL AMB CONYAC I ANÍS

VISITA DEL PROFESSOR ROGÉRIO DE CASTRO
A LES VINYES DE LA VALL
El professor de viticultura Rogério de Castro i
l'enginyer Amandio Cruz, de l'Instituto Superior de
Agronomia de Lisboa, van visitar a finals de març les
vinyes de la Vall, en el marc d'un viatge fet per a
conèixer la realitat vitícola catalana, convidats per la
cooperativa L'Olivera de Vallbona. Durant la seva
visita van dedicar també una tarda a l'intercanvi amb
viticultors i elaboradors de la zona, on es van discutir
temes com sistemes de conducció de la planta, poda,
i altres aspectes del cultiu de la vinya actual.

INGREDIENTS (4p)
1 conill
1/4 de litre d’oli d’oliva
6 alls
3 tomàquets
1 trosset de bitxo
1 rameta de julivert
1a de farigola i 1a de fonoll
1 fulla de llorer
1 polssim de pebre negre
1 bon raig de conyac
1 rajet d’anís

PREPARACIÓ
Es talla el conill a quarts i es salpebre. Es posa l’oli amb una cassola i
es rosseja el conill. Amb aquest oli
es fregeixen els alls, si tira el conyac
i l’anís i es flambeja. Després s’hi
posa el bitxo i les herbes. Es remena i s’hi afegeixen els tomàquets
trinxats i pelats. Posem el conill i
s’acaba de coure tot al forn a 200º.
Es pot acompanyar amb mongetes
seques, escalibada i maduixes.

CARME BONELL (SANTA COLOMA DE QUERALT)
ENVIA LA TEVA RECEPTA: associacio@valldelcorb.org

