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Hola, som L'AGRESANA.

Tens davant de tu la primera mostra del gran projecte que 
volem arribar a ser: una revista pensada per a ser un altaveu 

del que és Agres.

Per això, vos ensenyarem curiositats sobre el passat del poble, 
els projectes que sorgixen ací, activitats que organitzem. Vos 
contarem què passa a les associacions, i també coneixereu 

les experiències de moltes persones d’Agres. 

Qui hem creat L'AGRESANA som un grup de joves amb 
l’ajuda del Cos Europeu de Solidaritat, amb el propòsit de 
demostrar que som un poble amb molta vida i que ací fem 

coses grans.
A part d’aquesta revista, que podràs tindre a les teues mans 
cada dos mesos aproximadament, ens podràs trobar a les 
xarxes socials.Tenim actiu, a més, el nostre correu electrònic 

per a qualsevol comunicació.

Som un projecte  col·laboratiu i participatiu i per això volem 
rebre totes les vostres idees, suggerències, temes dels 
quals creus que seria interessant parlar, propostes, millores, 
opinions... I si creus que ens pots ajudar en algun aspecte, 

tant tècnic com de contingut, ens agradaria saber-ho.

Desitgem que gaudisques d’estes pàgines i esperem la teua 
confiança.

Que no ens ho conten, contem-ho nosaltres.

Moltes gràcies!

L’AGRESANA
Què és esta revista?

Qui no té faena, Déu li’n dona

foto d'Irene Belda
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Així de fàcil, si tens entre 
18 i 30 anys i trobes que 
hi ha coses al teu voltant 
que podrien ser diferents, 
EUROPA et convida a que 
ho faces. Només hauràs 
de fer colla amb altres 4 (o 
més) amics i amigues que 
estiguen igual de motivades 
que tu i ja podeu començar.

El programa “Cos Europeu 
de Solidaritat - CES” té una 
acció anomenada “Projectes 
solidaris” perquè la gent jove 
com tu pugueu dur a terme 
les vostres iniciatives i millorar 
tot allò que considereu que 
es puga millorar. Entre les 
activitats, podeu pensar en 
accions relacionades amb 
el medi ambient, amb les 
relacions intergeneracionals, 
amb la seguretat online, 
amb la inclusió, la pau, la 
intel·ligència emocional 

o qualsevol altre tema 
que puga ser catalogat 
com a “solidari”. I Europa, 
mitjançant el programa 
CES, us donarà fins a 6000€ 
perquè feu les activitats 
que considereu oportunes 
(a raó de 500€/mes). Heu 
de pensar que aquests 
diners no són per a pagar 
la feina que fareu, sinó per 
a pagar les activitats que 
organitzareu. Podeu emprar 
els diners en fer activitats 
de difusió, formació, 
informació, dinamització 
d’esdeveniments o qualsevol 
altra cosa i com a màxim fins 
a 12 mesos.

Si encara no acabeu 
d’imaginar el que podríeu 
fer, aquesta publicació 
(L’AGRESANA)és un exemple 
de projecte solidari CES, 
en el que un grup de joves 

VOLS CANVIAR LES COSES?
Els Projectes Solidaris del Cos Europeu de Solidaritat

On estic m’encontre

Ací tens els diners per començar el canvi!
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d’Agres, interessades en millorar el seu 
entorn mitjançant la comunicació i 
la informació, han començat la seua 
aventura. Un altre exemple podria ser el 
de l’Agrupament Escolta “CREIXENT” 
de Silla (L’Horta Sud) que va presentar 
un projecte solidari CES per a bescanviar 
bosses de plàstic per bosses de tela 
reutilitzables i així contribuir a la millora 
del medi ambient.
 
I no us preocupeu per la paperassa. 
Aquest programa europeu, a diferència 
de molts altres és especialment fàcil, 
amb un poc d’ajuda per a començar, 
podreu dur a terme els vostres projectes 
i a més, divertir-vos i aprendre. 
Si teniu alguna idea i voleu més 
informació, ací a les comarques de 
l’Alcoià i El Comtat podeu adreçar-
vos a l’Associació AMICS (@Amics.
eu en Instagram o www.amics.eu), 
ens trobareu en Agres i també online. 
O també al centre juvenil del vostre 
municipi. O podeu començar per 
investigar un poc en Internet amb les 
paraules clau “Cos Europeu Solidaritat” 
i “Projectes solidaris”. Les propera 
convocatòria serà el 4 d’octubre... que 
dieu... xarrem?

El canvi comença amb tu mateix!

Segurament ja saps que el dia 19 de 
febrer varen arribar a Agres 2 xiques a 
viure amb nosaltres. Elles son Elena 
(d’Itàlia) i Marija (de Macedònia). Les dos 
participen als projectes de voluntariat 
del Cos Europeu de Solidaritat i 
estaran amb nosaltres prop d’un any. 
Elena i Marija col·laboraran en les 
activitats que es facen en Agres amb 
xiquets, adolescents i joves. Si encara 
no les coneixes, no esperes més, que 
s’alegraran de vore com som d’acollidors 
els agresans i agresanes!

Igual que han fet elles, tu també ho 
pots fer. Si tens de 18 a 30 anys, Europa 
et convida a que te’n vages un any a 
un altre país a viure una experiència 
única i inoblidable! Parla amb nosaltres 
i t’expliquem com fer-ho!

Antonio Benaches Bodí
Associació AMICS.eu



Si tirem enrere un bon grapat 
d’anys i ens situem al Carrer 
de Fora, a la porta número 6, 
podem entrar a una de les 
carnisseries amb més anys 
d’experiència. A càrrec d’eixe 
comerç estaven José Belda i 
Carmen Revert.

Hem entrat i ens hem 
assegut al seu costat perquè 
ella mateixa ens conte més 
coses sobre la coneguda 
“Carnisseria Pepe i Carmen”

La carnisseria era seua? 
La Carnisseria era de la meua 
sogra i del meu home José. 
El meu sogre era ramader, 
jo vaig ser carnissera arran 
de casar-me amb ell, abans 
era sabatera amb els meus 
pares.

Quants anys tenia quan 
treballava a la carnisseria?
Em vaig casar als 22 anys 
i açò va ser un poc abans. 
Molt jove. Uns 18 anys més 
o menys, no ho recorde… Fa 
molts anys.

Quins materials utilitzaveu per 
treballar?
Abans s’utilitzaven les 
màquines de capolar per 
triturar la carn, era diferent 
a ara, mataven a casa els 
animals.

Com es dia la carnisseria abans 
o sempre ha tingut el mateix 
nom?

CARNISSERIA PEPE I CARMEN
Entrevista a Carmen Revert

Si és negre, botifarra
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A la meua sogra li dien Cornelia i es deia 
“La carnisseria de Cornelia”.
 
Quantes persones treballàveu?
A la carnisseria solíem treballar el meu 
home, els meus sogres i jo.

Què és el que més es venia a la Carnisseria? 
Embotits com la sobrassada,  
llonganises, poltrotes, botifarres…també 
vam adobar molts cuixots, moltíssims 
D’on provenien els productes?
Així com ara alguns proveïdors ho porten 
tot tallat i envasat, abans els animals els 
portaven de Muro i Ontinyent i feiem la 
matança en l’escorxador del Molí, baix 
de l’Assut, i més avant ens vam fer un 
pati ací, a casa, amb les condicions i els 
materials necessaris, i sols anàvem al 
Molí per netejar els budells o per coses 
molt puntuals. 

La carn de quins animals solieu tindre a la 
carnisseria?
Porcs, bous, pollastres, conills, porcs 
senglars…

Hi havia algun tipus de control dels animals? 
Venia el veterinari per veure que 
l’animal no tenia cap malaltia i estava 
en perfectes condicions.
Hi havia molta clientela?
Venia molta gent de Muro i tots els 
pobles de la contornada.  Els dissabtes 

es feia una cua que arribava fins el forn.

Quin horari féieu?
Obríem de matí i de vesprada de dilluns 

a diumenge, festius inclosos, clar, era 
quan més feina teníem.

Sols estava la carnisseria de Cornelia? 
Aleshores hi havien 4 carnisseries: una 
a la Plaça, una al Carrer Sant Jaume, 
una a la Placeta Vilana i la nostra, la 
Carnisseria de Cornelia.
Quants anys va durar més o menys la 
carnisseria oberta?
Vam treballar més de 50 anys, fins i tot 
vam fer una celebració dels 50 anys on 
vam donar uns detallets a la clientela, 
fins el 1999 que ens vam jubilar.
Quan la Carnisseria Pepe i Carmen va 
tancar va ser traspassada a Enrique i Ana 
fent, així, que a Agres seguira havent un 
servici mínim perquè la gent puguera 
seguint comprant aliments sense ixir 
del poble.

fotografies cedides per Carmen Revert
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LA IMPORTÀNCIA DELS COMERÇOS ALS ESPAIS RURALS

Ja fa quasi dos anys començava un 
període inèdit: el confinament. Durant 
aquest temps, vam haver de fer molts 
canvis a la nostra vida quotidiana per 
adaptar-nos a les restriccions sanitàries. 
També vam començar a apreciar coses 
que fins aleshores ens pareixien banals, 
com la proximitat física a diferents llocs 
que van passar a ser  importants. Tinc en 
ment la proximitat als serveis essencials 
que van seguir oberts per a garantir 
que tot eixira bé. També la proximitat 
als espais verds, que tant vam valorar 
un cop vam poder eixir a passejar. Tot 
açò s’aplica tant als pobles xicotets com 
a les ciutats. No obstant, hi ha matisos 
entre els dos espais. Als pobles, eixir a 
prendre l’aire a un espai natural és més 
fàcil que a les ciutats. Al contrari, accedir 
ràpidament als comerços i serveis de 
primera necessitat és menys evident al 
medi rural que a l’urbà.

M’agradaria fer especial menció als 
comerços rurals, aquells destinats a 
aprovisionar dels béns de necessitat i 
ús quotidià – aliments, productes de 
neteja o medicaments, entre d’altres – 
les i els habitants dels pobles. Sovint, a 
la premsa veiem com pobles xicotets 
no tenen cap comerç o molts pocs. En 
alguns, les administracions públiques 
han d’organitzar une servei comercial 
alguns dies a la setmana perquè els pocs 
habitants que hi viuen puguen accedir 
a productes de primera necessitat. 
A Agres sembla que això encara no 
passarà, però, durant alguns moments, 
moltes persones ho han temut. Per 

exemple, quan Arcadio i Vicenta es van 
jubilar. O més recentment, quan Yolanda 
va tancar la tenda i Ana va anunciar 
que tancaria la carnisseria, totes dues 
amb molt de pesar i després d’anys 
de pèrdues. A banda dels nombrosos 
bars, a Agres encara gaudim d’un forn, 
una carnisseria i tenda, una verdureria, 
el quiosc, la farmàcia, algunes parades 
al mercat ambulant i l’espai habilitat 
perquè el “salaurero” i el pescater 
puguen vendre un dia a la setmana. 
Però durant quant de temps serguiran 
oberts quan sabem que les persones 
responsables dels negocis poden 
tindre pocs o cap benefici?

També haureu sentit parlar del 
despoblament rural, un cercle viciós 
que relaciona l’absència dels serveis i les 
comoditats als pobles amb la pèrdua de 
la seua població. El comerç, com l’escola 
o el consultori de salut, també juguen 
un paper important al cercle viciós on 
seria difícil trobar l’inici: a menys gent 
– o més gent que compra als grans 
comerços de fora –, menys beneficis 
per als comerços; a menys comerços, 
menys habitants, etc. Els pobles 
perden atractivitat per a les persones 
que hi viuen i les que podrien vindre. 
Em jugaria alguna cosa que el canvi 
d’hàbits de consum entre les persones 
més joves i connectades, amb un major 

"Elles serien – o són – les més 
perjudicades del tancament dels 

comerços als espais rurals"
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recurs a la compra online, no ajuda. No 
m’agradaria quedar-me només amb 
l’atractivitat dels pobles; pense també 
en la qualitat de vida de les persones 
que hi resideixen. Em venen a la ment 
les persones que podríem considerar 
com vulnerables: les persones majors 
–majoritàriament dones– amb pocs 
recursos. I no parle només dels recursos 
financers, sinó de l’accés a l’automòbil 
o a les tecnologies de la informació i la 
comunicació, o de les seues capacitats 
físiques. Elles serien – o són – les més 
perjudicades del tancament dels 
comerços als espais rurals.

Per a qui encara no ho havia apreciat, la 
crisi sanitària ens ha fet veure que els 
comerços dels pobles són importants. 
Poder comprar allò necessari per a la 
vida quotidiana a 5 o 10 minuts a peu de 
casa, sense haver de fer 15 o 20 minuts 
de cotxe – o més en alguns casos – és 
un luxe per a moltes persones. Per a 
d’altres, és l'única manera de poder 
accedir amb autonomia als productes 
de primera necessitat. Per solidaritat 
amb elles, per comoditat a la vida 
quotidiana o simplement per estima als 
pobles, intenteu comprar localment.

Gonçal Cerdà Beneito
Doctorand en Urbanisme, Université Paris-Est



Càrrega a gust no pesa

Velorecicla és una associació 
sense ànim de lucre que 
es dedica principalment a 
arreplegar bicicletes usades 
per reparar-les, posar-les 
en funcionament i donar-
les a entitats que treballen 
amb persones en situació 
de vulnerabilitat social, 
econòmica o sanitaria i/o en 
risc d’exclusió social.

D’aquesta forma, Velorecicla 
contribueix a la disminució 
de residus donant-los una 
segona vida a bicicletes 
que estan destinades a 
convertir-se en deixalles: les 
arrepleguem, les arreglem, 
les reformem i les donem a 
persones que les necessiten.
Velorecicla vol contribuir a 
difondre en la societat l’ús 
de la bicicleta, tant com a 
element de transport net, 
silenciós i ecològic, com d’oci 
i esport, a més de propagar 
una cultura de cooperació 

amb finalitats solidàries i 
altruistes.
Velorecicla és una associació 
jove que va nàixer el mes 
d’abril de 2021. L’associació 
la van fundar Maria Esteve, 
neta de Pilar del Mas d’Abad, 
i el seu home, Paolo Tedesco, 
un italià que ha recorregut 
mig món en bicicleta, amb 
altres amics i col·laboradors. 
Des que es va fundar 
l’associació, Velorecicla ha 
rebut moltes col·laboracions 
així com també donacions 
de bicicletes per part de la 
població per dur a terme 
aquest projecte.
El passat divendres 21 de 
gener es va celebrar la 
gala d’entrega del X Premi 
del Concurs d’Empreses i 
Projectes Emprenedors de 
la Mancomunitat de l’Alcoià 
i el Comtat, i l’associació 
Velorecicla va guanyar el 
premi al Millor Projecte de 
Desenvolupament Rural.

VELORECICLA
Associació sense ànim de lucre d’Agres
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Gràcies a aquestes donacions i diferents 
col·laboracions, Velorecicla ha pogut 
començar a reformar les bicicletes. 

El procés de recollida, reforma i donació 
de bicicletes és el següent:
Arreplegar les bicicletes en desús 
dels donants mitjançant els 5 punts 
de recollida repartits al País Valencià: 
Agres, Banyeres, Alcoi, Sant Vicent del 
Raspeig i Xaló.
Desmuntar completament la bicicleta 
peça per peça i es deixa només el 
quadre i la forquilla.
Pintar el quadre de la bicicleta gràcies 
a la col·laboració del Taller Xapa i Pintura 
el Pi, Muro d’Alcoi.
Muntar la bicicleta. Les antigues peces 
que poden recuperar-se es reutilitzen. 
Aquelles peces que pel desús estan 
trencades es canvien per unes de noves. 
Personalitzar la bicicleta amb els 
adhesius de Velorecicla donats per 
Grafftematic, Alcoi.
Per últim, entregar i donar la bicicleta 
Velorecicla a una associació o entitat 
que ho necessite i done una segona vida 
a aquest mitjà de transport per garantir 
que una persona puga utilitzar-la en la 
seua vida com a forma de desplaçament, 
d’esport, d’oci o el que calga.

A més a més, Velorecicla desenvolupa 
altres activitats com són:
Bici Escola Itinerant: és un servei 
d’activitat extraescolar en què eduquem 
i formem els xiquets i xiquetes en 
l’activitat física ludicoesportiva 
mitjançant la bicicleta. Ens desplacem 
als municipis que volen oferir aquest 
servei. A Agres impartim aquesta 
activitat els dimarts de vesprada en dos 
grups de sis xiquets i xiquetes cadascun.
VeloTaller, la Bici i Tu: són tallers 

formatius i de foment del voluntariat, de 
mecànica bàsica i manteniment de la 
bicicleta. A Agres es va impartir aquest 
taller al mes d’octubre de 2021 amb cinc 
joves de la població.
VeloReforma: servei de restauració i 
reforma de bicicletes de particulars 
que les volen conservar i donar-los una 
segona vida abans que es transformen 
en una deixalla més. També és un servei 
de venda de bicicletes reformades i 
restaurades de l’associació.
Velorutes en Família: rutes organitzades 
per passar moments agradables en 
bicicleta, de dificultat baixa i pensades 
per a qualsevol edat, complementades 
amb tallers, treballs manuals, visites 
guiades, contacontes, etc. 
Aquestes rutes s’organitzen en una 
freqüència mensual aproximadament. 
Durant el mes de març farem una 
Veloruta en Família, estigueu atents a 
les xarxes socials per a no perdre-vos-la!
Velorecicla té un parc de bicis 
condicionat en un dels bancals limítrofs 
amb la zona urbana de la població. 
Totes les famílies sòcies de Velorecicla 
tenen accés lliure per fer servir aquest 
parc de bicis infantil. Durant el mes 
de març organitzarem una jornada de 
portes obertes al parc de bicis perquè 
qualsevol persona (tant sòcies com 
visitants) puga vindre a conéixer-lo i 
gaudir-ne.
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Velorecicla té a la vostra disposició 
material solidari a la venda que podeu 
comprar per a vosaltres o per a regalar, i 
així col·laborar i donar suport al projecte. 
La recaptació econòmica està destinada 
íntegrament al projecte Velorecicla.
L’empresa alacantina AitanaBikes té a la 
venda material esportiu de Velorecicla, 
que podeu adquirir en la pàgina web 
www.aitanabikes.com.
També trobareu samarretes, clauers, 
penjolls i altre material en la pàgina 
web de Velorecicla:                               www.
velorecicla.com.
A més a més, també teniu la possibilitat 
d’associar-se a Velorecicla i donar un 
suport més estable a la tasca social 
que fem. La quota són 30€ a l’any. 
Actualment som 23 persones sòcies 
que donen suport a Velorecicla!
Velorecicla lluita per la inclusió social i 
la igualtat d’oportunitats entre totes 
les persones. Per això, volem ressaltar 
la tasca que duu a terme Velorecicla 
en l’àmbit rural, ja que els municipis 
com Agres, amb poca població, solen 
tindre menys infraestructura i menys 
possibilitats d’accedir a projectes 
d’activitat esportiva i altres tipus 
d’activitats més especialitzades. Per a 
poder accedir-hi, els habitants han de 
desplaçar-se a les ciutats o poblacions 
més grans que, de vegades, es troben 

llunyanes als seus domicilis. 
Amb les activitats que ofereix 
Velorecicla, com la Biciescola i les 
Velorutes en Família, volem garantir 
que les persones que habitem pobles 
xicotets puguem tindre quasi les 
mateixes oportunitats de fer activitats 
que si visquérem en una ciutat amb 
més població i infraestructures.
Velorecicla té com a objectius principals 
incentivar l’ús de la bicicleta en tota la 
societat com a hàbit de vida saludable, 
fomentar el respecte pel medi ambient 
i contribuir a la descontaminació 
del planeta i, de retruc, fomentar el 
desenvolupament rural dels pobles de 
les comarques del Comtat, l’Alcoià i la 
Vall d’Albaida.

Associació Velorecicla
Telf:696238656

info@velorecicla.com
www.velorecicla.com

Dona, reforma...Velorecicla 
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fotografies cedides per Velorecicla
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De gota en gota s’ompli la bota

Activem la ubicació al 
telèfon i posem al navegador 
Partida Diseminados, 61 
i directament ens envia 
fins on s’elabora la cervesa 
artesana Agreste. Aquesta 
finca és coneguda localment 
com la caseta de les Sorts. 
Els gossos lladren perquè no 
ens coneixen i ens esperen 
Juande i Sergio que estan 
fent el que tots sabeu...
cervesa.

D’on va nàixer la idea de fer 
cervesa?
Allà pel 2012, quan érem 
estudiants a València, 
bevíem bastant cervesa i 
vaig veure un anunci en 
internet que venien kits per 
a elaborar cervesa a casa. 
Sempre he volgut ser el 
més autosuficient possible 
i, clar, la cervesa n’era part 
important. Així que, vaig 
parlar amb Sergio, ens 
animàrem a comprar un 

d’aquests kits i ens llançàrem 
a fer cervesa.

Com va sorgir Agreste? 
Perquè després de 7 o 8 
anys fent cervesa i veure que 
a la gent li agradava, va eixir 
l’oportunitat de comprar 
un equip d’elaboració 
professional a un preu molt 
bo. Decidírem comprar-lo i 
llençar-nos de cap. Jo ja vivia 
ací a Agres, per la qual cosa 
ja disposàvem d’un espai 
per poder produir en un lloc 
especial.

Per què a Agres?
Perquè estava buscant 
finques per la comarca amb 
unes certes característiques 
i vaig trobar aquest 
emplaçament que complia 
amb els requisits. Una 
vegada ja instal·lats ací, ens 
hem trobat amb un lloc 
meravellós. També coneixia 
Agres perquè els meus tiets 

AGRESTE
Cervesa Artesana elaborada a Agres
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viuen ací i el lloc és ideal per començar 
un projecte d’aquest tipus.

Què té d’especial la cervesa?
Bàsicament que és un producte produït 
a xicoteta escala, amb productes de 
la màxima qualitat, buscant fer un 
producte accessible per tothom, que 
respecte el medi ambient (ja que tots 
els residus són reutilitzats en la finca i 
funcionem amb energia solar) i amb 
un preu bastant assumible respecte al 
mercat actual.

Qui conforma el projecte?
Som 2 socis, Juande i Sergio, som amics 
de fa temps i després vam ser companys 
d’estudis d’Enginyeria agrònoma a la 
Universitat Politècnica de València.

Quin és el procés d’elaboració?
Resumint, ja que es pot aprofundir molt, 
el procés d’elaboració consta de 7 fases:

Macerat: És una infusió del gra d’ordi 
maltejada en la qual, a través d’un 
procés enzimàtic, n’extraiem els sucres 
del gra per a produir most.

Rentada del gra: fem circular aigua 
calenta per acabar d’extreure els sucres 
del gra.

Cocció: bollim el most per sanitizar-lo i 
afegim els llúpols per aportar amargor, 
sabor o aromes.

Refredat: refredem ràpidament el 
most ja bollit per a transvasar-lo al 
fermentador i inocular el llevat.

Fermentació: a través d’un cep 
seleccionat de llevat es fermenta el 
most per produir la cervesa.

Madurat: refredament de la cervesa ja 
fermentada perquè es precipiten els 
sediments i s’aclarisca.

Embotellat/embarrilat: transvasar la 
cervesa al seu recipient final, ja siga 
barril o botella.

Podeu comprar la nostra cervesa al 
nostre web www.cervezaagreste.com.

 A Agres podeu consumir-la en la 
Pensió Mariola i en el bar Sant Jaume i 

a Alfafara en Ca Vaquero.
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Quins productes s’utilitzen?
Els productes que utilitzem són la 
malta d’ordi, principalment, però hi 
ha mil tipus, cadascun amb unes 
característiques; llúpol, també hi ha 
moltíssimes varietats amb aromes de 
tota mena i llevats de ceps específics per 
a cada estil. També s’utilitzen adjunts 
que ajuden a la clarificació i, depenent 
de les receptes espècies o fruites, hi ha 
moltes opcions!

Com la soleu promocionar?
Com més ens promocionem és a 
través de xarxes socials i el boca a boca. 
La promoció és una de les nostres 
assignatures pendents.

Què espereu del futur?
Doncs que puguem viure d’açò! La 
veritat que ens ha tocat viure un 
moment molt complicat per començar 
un negoci, a més, atès que l’activitat 
va començar al març de 2020 no hem 
tingut accés a cap de les ajudes de 
l’administració.Però bo, no ens rendim, 
a veure si millora el panorama.

Què creieu que aporta Agres a Agreste i 
Agreste a Agres?
Agres, el primer que ens aporta, és part 
del nom! També un entorn privilegiat 
amb una gent meravellosa. La veritat 
que estem encantats amb el poble, és 
un lloc especial. Agreste pot aportar-
li a Agres visibilitat, a més de tenir una 
cervesa pròpia i fer que la gent puga 
vindre i s’interesse a conéixer Agres. A 
la fi, donar un valor afegit al conjunt de 
coses que conformen Agres.

Organitzem tasts amb visita a la 
fàbrica en la qual contem tot el procés 
detalladament i fem les nostres 

cerveses explicat la seua història i 
característiques. Si algú vol vindre 
només ha de posar-se en contacte amb 
nosaltres per organitzar-ho.

La cervesa pot comprar-se directament 
ací a la fàbrica però també repartim ací 
en la zona sense cost afegit. També es 
pot comprar a través de la pàgina web 
www.cervezaagreste.com.
A Agres podeu consumir-la en la Pensió 
Mariola i en el bar Sant Jaume i a Alfafara 
en Ca Vaquero.

Juande Ramos Ferrandiz

fotografies cedides per Agreste
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On el Nostre Senyor va perdre les espardenyes

Hola! Soc Lourdes, o “la 
guapeta” en Agres.
Vaig estar vivint uns quants 
mesos a Honolulu, la capital 
de Hawaii. Vaig estudiar 
Relacions Internacionals a 
Madrid i, després d’haver 
acabat la carrera l’any 
passat, vaig decidir millorar 
el meu anglés fent immersió 
lingüística. Podria haver 
triat uns altres destins però 
volia posar quilòmetres de 
distància (13.000 en concret) 
i descobrir un lloc paradisíac. 

Des de setembre estic vivint 
amb una família, amb altres 
estudiants internacionals 
de diferents edats i cultures, 
fet que em fa apreciar com 
diferents i alhora pareguts 
som els uns als altres. A més, 
Hawaii és un arxipèlag d’illes 
que sempre ha intentat 
mantindre la seua cultura 
i la seua llengua, malgrat 
la presència americana, de 

manera que pots trobar una 
societat molt diversa amb 
maneres molt diferents 
d’entendre la vida.
Hawaii és un paradís, amb 

HAWAII
Experiència de Lourdes Bernabeu

Flor hawaiana o d’hibiscus. Es pot 
trobar de tots els colors i en tots els 
jardins.
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Parc Nacional Pu’uhonia O Honaunau, illa de Hawaii.
Tiki, estàtua que representa a diferents Déus.

Kilauea, volcà actiu en l’illa de Hawaii
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paisatges i fenòmens naturals que costa 
descriure amb paraules. Quan vaig 
arribar a la capital semblava que estava 
en Benidorm, però una volta fora de la 
zona turística, la humitat i tota classe de 
plantes (i animalets) em van recordar 
que em trobava ben lluny. Encara que, 
si hi ha alguna cosa que em recorda a 
casa, és que la gent també saluda pel 
carrer. No amb un “au” però sí amb un 
“aloha” i sempre tenen el somriure a la 
cara. Per molt forastera que pugues ser, 
et fan sentir benvolguda. 

Si parlem de diferències, el menjar n’és 
la principal. Llevat les fruites típiques 

d’ací, com el coco, la pinya o l’alvocat, la 
majoria d’aliments són importats, i això 
fa que no siguen de qualitat i més cars. 
També tenen el costum de llevar-se les 
sabates abans d’entrar a casa. I podem 
girar a la dreta amb el cotxe quan el 
semàfor està en roig!

Puc dir que estar ací no ha sigut sempre 
fàcil, però tot el que he aprés, a més de 
l’anglés, em servirà en la meua vida. 

Sens dubte, Hawaii és el destí perfecte 
per als amants de la natura, on passar-
se hores caminant per la muntanya i les 
vesprades en la platja és la rutina.

Encara que, si hi ha alguna cosa que 
em recorda a casa, és que la gent també 

saluda pel carrer
No amb un “au” però sí amb un “aloha” 

Lanikai Pillbox Hike al nord de l’illa Oahu

Lourdes Bernabeu Calatayud

fotografies cedides per Lourdes Bernabeu 
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No havia pensat mai a traduir res del 
gallec, i encara menys poesia. Hi ha gent 
molt més ben preparada que jo, supose. 
Però quan em va caure a les mans O 
mundo dos vivos (Chan da Pólvora, 2019), 
em vaig sorprendre a mi mateix llegint-
ne el text en valencià. Dret al passadís, 
en veu alta. Llegia potser un poema en 
gallec i, tot seguit, no sé ben bé a quin 
sant, el tornava a dir en la meua llengua, 
fent una mena de traducció simultània. 
Tenia un fons —un xeito, hauria de dir— 
que em resultava molt proper. Potser 
per això necessitava dir-lo en veu alta i 
en valencià, per sentir com eixia de dins 
de mi. Quan em vaig posar a vessar-lo 
per escrit, jugant jugant, em vaig adonar 
que passava alguna cosa semblant, 
això de sentir-ho eixir de mi. Era com 
si l’haguera d’escriure jo, aquest llibre, 
en català. La certesa de les coses, diu 
Solleiro, passa per escriure-hi al voltant. 
També de través, a voltes, afig jo.

Ja ho diuen, que traduir un llibre és com 
tornar-lo a escriure. A mi m’ha passat 
una cosa així. M’hauria agradat escriure 
aquest llibre, sí, i d’alguna manera ho he 
fet. Però el llibre és de Samuel Solleiro, a 
ell tot honor i glòria. Alabada sia sempre 
la creació inconclusa. Quan me’n vaig 
voler adonar ja tenia el llibre gairebé 
traduït, i quasi sense ser-ne conscient, 
jugant jugant.

Li ho vaig proposar a Pau Vadell, d’Adia 
Edicions, que de seguida hi va creure, 
malgrat la cua que sempre té, i va 
demanar un ajut a la Xunta. També vaig 
passar el text a l’Eduard Velasco, ell sí 
que està indiscutiblement molt més 

ben preparat, perquè el supervisara. I 
el resultat ací el teniu, acabat d’eixir del 
forn. 

El món dels vius és un conjunt de vint-i-
un poemes en prosa que constitueix un 
dels retorns més celebrats a la poesia 
gallega actual, després del seu ja llunyà 
Punk (2013) i d’uns quants llibres de relats, 
i és el primer que podem gaudir d’ell en 
català. Solleiro, tot fugint de metàfores i 
de l’ànsia de transcendència que sovint 
llança a perdre la poesia, ens parla de la 
seua experiència a peu pla entre els qui 
encara anem pel món, dels seus records 
i de com de vulnerables ens sentim 
quan ens fan una colonoscòpia, mentre 
ens passa el temps sense que puguem 
escriure perquè hem de fer faena. Una 
veu poètica que no sobrecarrega de 
significat allò que conta, que a estones 
fins i tot pot semblar banal, però que 
amb el seu punt de vista ho travessa i 
ens contagia d’una mirada profunda, 
atenta i encuriosida.

El món dels vius és un llibre que es 
propaga a poc a poc, com l’anestèsia, i 
que brunzeix amb els molts mosquits 
d’aquesta nit. Tot ha tornat a començar 
en algun lloc.

RESSENYA LITERÀRIA
Samuel Solleiro, El món dels vius (edició bilingüe gallec-català, Adia Edicions, 2021)

PACO ESTEVE I BENEITO
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INTRODUCCIÓ: 
La penquera o carxofera 
(Cynara scolymus), és un 
cultiu hortícola d’hivern que 
es cultiva a les comarques 
de l’Alcoià i el Comtat, on 
s’utilitza principalment 
per preparar menjars 
tradicionals com poden 
ser l’arròs caldós, l’arròs 
amb fesols i penques o la 
tradicional olleta.

EXIGÈNCIES: 
Encara que no és una 
planta molt exigent amb 
la climatologia, en general 
es veu afectada pels freds i 
excessos d’humitat.
Es pot dir que prefereix 
climes temperats. La 
penquera resisteix les 
baixes temperatures, però 
no resisteix les gelades; 
quan aquestes són fortes 
o persistents, les plantes 
poden arribar a morir.

CICLE DE CULTIU:
La penca es planta  
mitjançant soques 
d’esqueixos de la planta 
mare.
Aquestes es disposen sobre 
el terreny a finals d’agost 
o principis de setembre. 
Aquesta plantació té una 
duració de dos anys on 
podrem collir penques i 
carxofes durant dos cicles 
de cultiu. En el cas que la 
penquera porte ja un any al 
terreny, únicament s’ha de 
passar el triturador al final 
de l’estiu i després començar 
amb els primers regs.
Seguidament, haurem 
de llevar brots de la mata, 
tants com siga possible 
per guiar la planta amb un 
sol brot. Durant els mesos 
d’octubre, novembre, 
desembre i gener, es 
recullen les fulles de penca. 
Les primeres penques del 
mes d’octubre poden estar 
amargues, açò és a causa 

LA PENQUERA (CYNARA SCOLYMUS)
Cultiu utiliztat en molts dels nostres menjars tradicionals

SER UN PENQUES
No tindre vergonya; fer o parlar 

per aprofitar-se dels altres.
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de les temperatures elevades del final 
de l’estiu, per tant, quan més fred fa al 
terme més dolces i menys amargues 
estan les penques.
Finalment, amb l’arribada de la 
primavera, començaran a aparéixer 
les flors de la penquera, que són les 
carxofes, i aleshores arribarà el moment 
de recollir aquesta verdura premium.
La penquera o la carxofera venen a ser 
la mateixa espècie botànica. La mateixa 
planta pot fer, a la tardor i a l’hivern 
penques i a la primavera carxofes. 
Algunes varietats de penquera, com és 
el cas de les varietats cultivades al terme 
d’Agres, solen donar primer una bona 
producció de penques i a la primavera 
una producció de carxofes acceptable. 
Però en altres zones, algunes plantes 
s’han seleccionat genèticament per a 
la producció de carxofes exclusivament 
(Benicarló) i altres per a la producció de 
penques.

PRINCIPALS VARIETATS CULTIVADES 
A AGRES:

Tio Juan Reig (Mas d’Abad): varietat 
resistent al fred, amb escalons a la tija.
L’auelo Miguel Bodí (Barri): varietat 
Escalonà o de l'escaleta. Aquesta 
és la millor varietat per les penques 
que produeix gràcies a les seues 
característiques organolèptiques.
Victor Antolí de la Fonda (Xaleco): 
varietat de fulles de gran mida, amb 
escalons en la tija com les varietats 
anteriors.

PLAGUES I MALALTIES: 
Els principals problemes de plagues i 
malalties que pot tindre la penquera al 
terme d’Agres, poden ser els següents:
El pugó de la penquera (Brachycaudus 

cardui) es tracta d’una plaga que afecta 
les plantacions de penqueres durant la 
primavera i la tardor principalment.
L’eruga de la carxofera (Depressaria 
erinacella). Aquesta plaga té els atacs 
més forts contra les plantacions de 
penqueres en els mesos d’octubre i 
novembre.
Caragols i banyes (Agriolimax agrestis). 
Aquestes plagues són una qüestió molt 
important quan arriben les pluges de la 
tardor, a l’inici del cicle de cultiu, on les 
plantes de penquera són molt menudes, 
sensibles i estan desenvolupant-se.

Gaspar Beneito Bodí
Enginyer Agrònom

La flor de la carxofera s’utilitzava 
antigament com a quall per a 

l’elaboració de formatges. El quall 
és una substància que coagula la 

llet gràcies a la quantitat d’enzims 
anomenats quimosina de procedència 
vegetal de la qual disposa la flor de la 

carxofera. 

fotos d'Irene Belda
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A cada casa la recepta de 
l’arròs amb penques duu 
uns ingredients. En aquest 
cas hem acudit a casa Pilar 
perquè ens explique la seua 
forma de fer-ho. Ací ho 
teniu:

Fer arròs amb penques no 
és tasca fàcil. La vesprada 
d’abans es posen els fesols 
a bullir unes dues hores i es 
deixen tota la nit a remulla. 
Dues hores abans que es 
vulga dinar comencem a 
amanir la resta de coses.
Primerament, tallem les 

ARRÒS AMB PENQUES
Recepta de Pilar Martí

A la taula i al llit, al primer crit

INGREDIENTS PER A
QUATRE PERSONES

200 grams de fesols 

4 o 5 penques

1 nap

dos grapats d’arròs per cada comensal 
(aprox. 500 grams)

safrà

sal
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penques en trossos menuts i les 
refreguem en sal. Les deixem reposar 
un estona perquè se’ls en vaja l’amargor 
i queden ben gustoses. Tot seguit les 
rentem. 

Segonament, posem els fesols 
novament a bullir sense retirar-los 
l’aigua amb la que han estat tota la nit 
a remulla. Tallem el nap i el posem dins 
de l’olla així com també hi afegim les 
penques. Tirem una miqueta més de 
sal i hi afegim safrà al gust.

Per acabar, una vegada haja passat 
aproximadament una hora o fins que 
les penques ja estiguen ben tendres, hi 
afegim l’arròs i el deixem coure durant 
20 minuts. Hem de prestar-li atenció 
perquè no se’ns empastre ni se’ns acabe 
l’aigua.

Amb molt poc temps de repòs, servirem 
els plats i gaudirem de l’arròs amb 
penques! 

fotos de Montserrat Francés
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LA METEOROLOGIA DEL NOSTRE POBLE
Estacions meteorològiques instal·lades a Agres

Si la Candelària riu, ja estem en l’estiu

Moltes vegades em 
pregunte què té la 
meteorologia. Potser siga la 
imprevisibilitat? Potser les 
sorpreses que ens dona de 
ves en quant? El que queda 
clar és que tots tenim un 
xicotet home del temps al 
nostre interior i açò no és 
casual.
La meteorologia ha estat 
sempre unida al nostre estil 
de vida. Els nostres pobles 
han depés de la terra durant 
mil·lènis, sempre amb l’ai 
al cor perquè el temps no 
estropejara les collites i 
es puguera alimentar a la 
família o pagar els impostos 
pertinents als comptes, o 
tan sols guanyar-se el xicotet 
sou que t’hi pot donar. Les 
noves generacions som les 
primeres que no mirem 
cap amunt i observem el 
cel. Els telèfons mòbils ens 
obliguen a mirar cap avall i 
estem perdent l’essència i 
el regal que ens ofereix dia a 

dia l’atmosfera d’observar-la.
Potser pensem que esta 
preocupació la tenen a tot 
arreu, que tota la gent té 
un mini meteoròleg al seu 
interior com nosaltres, però 
açò no és així. Té molt a veure 
d’on som. El nostre clima 
mediterrani crea afició, per 
la seua diversitat i variabilitat. 
A més a més, s’ha d’afegir el 
nostre entorn geogràfic, únic 
a la península pels nostres 
massissos amb l’orientació 
SW-NE i la seua proximitat 
a la mar. Estos factors fan 
que siguen endèmics 
fenòmens meteorològics 
extrems: pluges molt fortes 
i continuades, nevades, 
inversions tèrmiques en 
hivern, nits tòrrides en estiu, 
tempestes i situacions de 
molt de vent. Açò és nostre, 
del mediterrani. 
A l’interior de la península o 
fa fred o calor. O plou poc o 
no plou. I al cantàbric plou, 
i plou i si no plou ja ho farà 
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més avant. Esta és la nostra joia, un regal 
enverinat que moltes vegades ens dona 
més problemes que alegries, però que 
fan que la gent es preocupe de vegades 
per la meteorologia i estiga present en 
les nostres vides.
Aquesta afició la trobes al carrer. Quanta 
gent seguix l’oratge de la televisió? 
Quanta gent consulta les prediccions 
dels mòbils? I quanta en consulta les 
dades d’Agres d’AVAMET?
Per a molts podrà paréixer curiós i 
estrany que hi haja tantes estacions 
meteorològiques a Agres. Serà necessari 
tindre’n tantes? Ho conteste ja, sí, i 
encara se n’haurien de posar més.
Sabieu que l’any 1914 es va instal·lar 
el primer punt de mesura de dades 
meteorològiques al convent i estava 
regentat pels franciscans? Imagineu si 
té importancia el nostre municipi pel 
que fa a la meteorologia. A partir d’ahí 
han hagut diferents punts de mesura, 
sobretot pel que fa a la precipitació. De 
1948 a 1969 va haver altre observatori 
a l’Alqueria San Vicente. Després no 
tornem a trobar dades fins el 1995, 
quan Eugenio Navarro va començar 
a registrar des del seu bancal les 
dades pluviomètriques i després l’any 
1999 Nacho Llobell es va convertir en 
observador oficial de l’AEMET (Agència 
estatal de Meteorologia), amb el seu 
punt d’observació situat a la Foieta dels 
Carros.
Amb la revolució de la informàtica i 
de l’internet va començar a instal·lar-
se estacions meteorològiques 
automàtiques, capaces de registrar 
totes les variables meteorològiques 
(temperatura, pluja, direcció i velocitat 
del vent, humitat i pressió atmosfèrica). 
Aquestes estacions estan connectades 
a l’ordinador, el qual s’encarrega de 

guardar totes les dades i penjar-les al 
web d’AVAMET (Associació Valenciana 
de Meteorologia), on queden guardades 
al banc de dades de totes les estacions 
dels aficionats a la meteorologia del 
territori valencià. A dia de hui ja són un 
total de 600 estacions meteorològiques 
distribuides homogèniament al llarg de 
tota la nostra geografia.

El nostre poble es va convertir en un 
dels pioners. La primera de les estacions 
meteorològiques automàtiques que es 
va instal·lar, la de Bonell, va ser l’estació 
número 12 a tota la xarxa valenciana. 
Des d’açò ja ha plogut, ja que la seua 
instal·lació es va dur a terme l’any 2010 
per Javi Miró. L’any 2014 el soci Enrique 
Sanchis va insta·lar la segona estació 
automàtica a Torreta Alta, situada a la 
part més alta del poble. Després l’any 
2018 es va fer soci Eugenio Navarro i va 
instal·lar una altra estació a la Valleta, 
una de les zones més fondes del 
terme. L’any 2020 va ser molt fructífer 
amb la instal·lació de tres estacions 
més. Una al restaurant del Convent, 
del soci Carlos Aís. Una altra a les Eres, 
propietat novament d’Enrique Sanchis i,  
finalment, una estació molt interessant 
ubicada a la Foia Ampla de Mariola, el 
mas habitat més alt i més pròxim al 
Montcabrer, propietat de Javi i Enrique. 

1: Foia Ampla (1.053 m), 2: Convent (790 m), 3: Torreta 
Alta (760m), 4: Bonell (666 m), 5: les Eres (660 m),     
6: el Tossal (615 m), 7: la Valleta (565 m)
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A dia de hui, totes aquestes estacions 
reben més de 74.000 visites úniques 
anuals al web d’AVAMET. 

Les  dades que ens aporten totes 
aquestes estacions meteorològiques 
són molt valuoses. Ens permeten 
comprendre com funciona la 
meteorologia a xicoteta escala i ens 
dona a entendre com és el nostre clima 
municipal, però ens permet inclús 
extrapolar-ho a gran escala. El terme 
d’Agres és molt divers i el composen 
una gran varietat de microclimes. A 
més, el propòsit principal d’aquests 
observatoris és aportar dades al banc 
climàtic valencià per tal d’estudiar d’una 
millor forma el nostre clima i entendre 
millor com ens poden afectar els canvis 
en el clima que s’esperen de cara a un 
futur proper.
Amb coneixement i ciència de segur 
que ens podrem enfrontar a una 
problemàtica tan gran com aquesta 
més preparats i amb més ferramentes.

Actualment el nostre poble compta 
amb 4 socis d’AVAMET d’entre 532 que 
hi ha a dia de hui (12-2-22) a l’associació. 

Això suposa que és el poble de tot el 
territori amb més densitat de socis per 
habitants. A més que és un dels pobles 
de menys de 1000 habitants amb més 
estacions meteorològiques. Treballem 
perquè en un futur puguem acabar 
de cobrir els ‘punts cecs’. La cresta de 
la Mariola, la zona del Pont de Ferro 
o la Solana són localitzacions que 
encara ens queden per descobrir i amb 
singularitats climàtiques que de segur 
que ens continuen sorprenent. Tot açò 
es mou gràcies als socis que compartim 
afició i treballem perquè les dades 
siguen de qualitat i donem a conéixer les 
singularitats orogràfiques i climàtiques 
del nostre terme. Des d’ací m’agradaria 
agrair el paper i la professionalitat dels 
meus companys d’afició del poble.

Gràcies i que visca la meteorologia!

Instal·lació de l’estació de les Eres l’estiu de 2020

Instal·lació de l’estació de la Foia Ampla    
la tardor de 2020

L’any 1914 es va instal·lar el 
primer punt de mesura de dades 

meteorològiques al convent
Javi Miró Nadal

Físic

fotografies cedides per Javi Miró
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Present 
EL DILUVI

©(P) 2022 Halley Supernova

Un disc al més pur estil 
“diluvi” on trobem diverses 
col·laboracions, entre elles 
“Foguera”, amb The Dance 

Crashers

Tres per quatre 
ESTHER

©(P) 2022 Primavera d’Hivern

Este vals esperançador és 
el primer senzill del que 

serà el segon treball de la 
cantant de Vinaròs

La cura 
SMOKING SOULS

©(P) 2022 Propaganda pel Fet!

Set cançons formen este 
cinqué àlbum de la banda 

de Pego

Modern family
CARIES

© 2022 Caries
(P) 2022 Grabaciones Vistabella

Arturo Casabuena, baix el 
nom de Caries, presenta 
esta segona cançó sobre 

els canvis que porta el pas 
del temps

Una Daixona de Pols
Antònia Font

© 2022 Primavera Labels / Antònia Font
(P) 2022 Joan Miquel Oliver

Després d’anunciar la 
seua separació l’any 2013, 
esta banda mallorquina 
reapareix amb el primer 
senzill del seu nou disc

Suposo que l'amor és això
GINESTÀ

©(P) Kasba Music

Els germans Serrasolsas 
presenten el seu tercer 

disc, que conté l’èxit “L’Eva i 
la Jana”

RECOMANACIONS MUSICALS
ÀLBUMS

SENZILLS
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ROSELLA
Artesania amb fil i agulla

De fil del vint

Som Mª Àngeles i Judit, 
mare i filla, que ens uneix 
l'enorme respecte que 
tenim pel planeta i la seua 
conservació, per això amb 
els recursos que disposem 
intentem aprofitar peces en 
desús.

Ens encanta imaginar que 
objectes o accessoris poden 
aparéixer d'una peça que 
no usem. Espremem tota la 
nostra creativitat i ens fascina 
el procés de transformació 
de les teles reciclades per a 
reconvertir-les i donar-los un 
altre ús. 

Per a nosaltres és 
apassionant la ideació, quan 
comencem a tallar i es va 
visualitzant el que volem. 
Moltes vegades és com si 
la mateixa tela ens diguera 
per on tallar. Va sorgint, com 
per art de màgia, un objecte 
que res té a veure l’original. 

Ens basem en la llei de les 
tres erres, però nosaltres 
n’afeguim una més:  

Reduir:
Disminuïm els productes 
que consumim i evitem 
comprar coses innecessàries

Reutilitzar:
Tornem a usar un objecte 
o peça que ja ha sigut 
utilitzada amb un altre fi, li 
donem una segona vida.

Reciclar:
Fabriquem i transformem 
nous productes utilitzant els 
mateixos materials

Rosella:
Flor silvestre humil, sembla 
fràgil, però es mou amb el 
vent i es manté alçada, és 
molt visible pel seu color i 
cada any torna a florir.



33març 2022

 1. En aquest cas partim 
d’un pantaló vaquer

2. Tenim una idea i 
comencem a tallar

3. unim les teles per a 
convertir-lo en altra peça

4. Passem a confeccionar 
amb la màquina de cosir.

5. Li donem l’acabat final 
i els ultims detalls.

6. Hem aconseguit una 
nova peça d’ús diferent .

Al pantaló vaquer inicial li hem donat 
una segon vida i hem creat nous 
productes reutilitzant la tela i afegint 
algunes teles de cotó.

Amb aquest procés podem realitzar 
diferents peces com: 
Bolso reversible, estoig, porta-
entrepans, moneder, porta-mòbil, 
funda d’ulleres i marcapàgines.

MANUALITATS

fotografies cedides per Rosella
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EXERCITA’T
Passatemps per a exercitar la ment

SOPA DE LLETRES
baratar, orseta, sarnatxo, adés, sereno, llibrell, 

palanca, barcella, rebost, trespol

UNA DE SIS I DIFERÈNCIES
al costat de cada paraula hi ha el nombre de 
lletres comunes amb la paraula a descobrir

LES SET DIFERÈNCIES
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TRENCACLOSQUES
col·locant cada peça en el lloc correcte podreu

llegir un fragment del llibre Si ha nevat de Paco Esteve
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COL·LECTIU L’ESQUELLA
VIII Concurs de Gossos de Ramat de la Valleta d’Agres

Al gos flac tot són puces

El Col·lectiu l’Esquella, 
amb la col·laboració 
de nombroses entitats, 
promouen i organitzen 
el Concurs de Gossos de 
Ramat de la Valleta d’Agres, 
en el qual els pastors i 
pastores demostren qui té 
el gos més ben ensinistrat 
per a conduir les ovelles, 
mitjançant la realització de 
diferents proves.

El Col·lectiu l’Esquella és 
una associació cultural i de 
desenvolupament rural de 
persones de les comarques 
centrals que té els objectius 
d’impulsar  la ramaderia 
extensiva i la llana valenciana 
principalment, així com 
donar vida als nostres 
pobles mitjançant projectes 
formatius, participatius, de 
turisme rural i de producció 
sostenibles i dignificadors 
de la vida rural.
El  VIII Concurs de Gossos 
de Ramat de la Valleta 

d’Agres es durà a terme 
el dissabte 9 d’abril 2022 
a les 10:30 h i tindrà lloc a 
l’aire lliure en uns terrenys 
de la Valleta d’Agres que 
hi ha entre Agres i Alfafara, 
ben a prop de la via Xitxarra 
i de l’Ermita de la Mare de 
Déu de la Llum d’Alfafara. 
En les anteriors edicions, 
el Concurs de Gossos de 
Ramat de la Valleta d’Agres 
va comptar amb vora un 
miler d’espectadors.

Els concurs de gossos de 
ramat tenen el seu origen 
en les disputes entre pastors 
per demostrar qui tenia el 
millor gos. Actualment són 
proves molt populars i se 
celebren des de fa un bon 
grapat d’anys.
Enguany, després de dos 
anys de pausa deguts a la 
pandèmia del COVID-19, 
tindrem l’oportunitat de 
gaudir d’un d’aquests 
concursos al nostre poble, el 
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qual ha sigut tradicionalment ramader.

Descripció del concurs:

Seguint les ordres dels seus amos, els 
gossos hauran de conduir el ramat 
d’unes 20 o 25 ovelles a través de 
passadissos i tancats.

1a part (temps màxim: 5 minuts)

1a prova: el pastor ha de fer passar el gos 
per una pista marcada amb banderoles, 
sense deixar-se’n cap; el jurat indicarà 
al pastor que faça parar el gos en dos 
ocasions.

2a prova: el gos ha d’anar a buscar el 
ramat amb suavitat, conduir les ovelles 
davant el pastor i mantindre-les parades 
uns segons dins un cercle marcat en 
terra.

3a prova: el gos ha de fer passar el ramat 
per la porta indicada pel jurat.
Aquesta part acaba quan se superen 
les tres proves, quan s’exhaureix el 
temps, o bé quan el jurat desqualifica 
el participant. Els quatre gossos que 
hagen obtingut la millor puntuació 
passaran a la segona part.

2a part

1a prova:  el gos anirà a buscar les ovelles 
i les farà entrar dins d’un corral tancat.

2a prova: després de l’ordre del jurat, 
el gos haurà de fer eixir les ovelles del 
corral.

PARTICIPANTS

Comptarem amb l’assistència dels 
millors gossos ramaders del País 
Valencià i Catalunya. Es tracta de pastors 
amb trajectòria i renom en el circuit 
de concursos de gossos de ramat. De 
moment no sabem encara tots els 
concursants, però ja estan començant 
a confirmar els valencians i els del 
Matarranya.
Així mateix, el jurat també estarà 
compost per ramaders, veterinaris i 
persones amb experiència en concursos, 
ben capacitades per a valorar les 
diferents actuacions dels gossos.

El  VIII Concurs de Gossos de Ramat 
de la Valleta d’Agres es durà a terme el 
dissabte 9 d’abril 2022 a les 10:30 h

COL·LECTIU L’ESQUELLA D’AGRES
Telèfon de contacte: 616796266

 col.lectiulesquella@gmail.com
Facebook: Concurs Gossos de Ramat–Valleta d’Agres

fotografies cedides pel Col·lectiu l'Esquella
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PRÒXIMS ESDEVENIMENTS
MARÇ 2022

Velorutes en família
13 de març a les 11h

Concurs de gossos de ramat
9 d'abril a les 10:30h

Trobades 2022
21 de maig

Rutes guiades en bus de la Cava
17 de març // 2 i 28 d'abril 

ABRIL 2022 MAIG 2022
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de dilluns a dissabte
de 7:00 a 14:00
649 672 607
618 866 350 

dilluns: 9:00 a 12:00
dimecres, divendres i 
dissabte:
de 9:00h a 13:30h

els dissabtes
de matí fins les 14:00h
620 894 459 

de dilluns a divendres
de 9:00h a 15:00h
diumenges: 9:00 a 13:00
610 269 319 

de dijous a dissabte
de  9:00 a 14:00

606 270 146

els dilluns
de matí fins les 14:00h

699 608 661

dissabte: 10:00 a 14:00
diumenge: 10:00 a 14:00

17:00 a 19:00
604 406 928 

671 34 23 93

650 04 03 48

965 51 00 17

602 224 269

966 28 80 50

96 551 04 58

96 551 03 90

660 745 313




