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EDITORIAL
A les primeres pàgines de la revista teniu una pinzellada del que

va representar la navegació per l’Ebre en  llaguts, embarcacions de vela llatina
que  podien transportar fins a 30 tones de productes i mercaderies del mar
fins a més amunt de Saragossa. També van ser emprats per al transport del
carbó de les mines a Faió, on eren descarregats i, en tren, traslladats al seu
destí, fins que, de manera inexorable, van ser substituïts per camions. Finalment
la construcció dels pantans de Riba-roja  i Mequinensa  (pel mes de  novembre
de 1967 va ser inundat el poble de Faió) els va retirar definitivament de la
navegació.

Per seguir  de manera monogràfica amb tot el que fa referència a
les mines i els miners de Nonasp farem una mica d’història. La història dels
treballadors de Nonasp sempre ha estat lligada al cultiu de la terra, treball
que, a l’inici del segle passat, complementaven, quan les collites no eren bones,
amb d’altres fora de la població. Però, sense cap dubte, el que va ocupar
desenes de nonaspins va ser el de l’extracció del carbó a les mines de la zona
de Mequinensa. Tant es així que, ja l’any 1921, Benito Bernús, militant
d’Esquerra Republicana i sindicalista, en les seues memòries, ja recull la vaga
que van fer els treballadors de la mina la Pilar, cansats de les penoses
condicions de treball, entre ells els cinquanta-sis  que es trobaven a la mina de
la nostra vila.

Coincidint amb la vaga, per tota la conca minera es viu una forta
baixada de la demanda del lignit, que havia arribat al màxim durant el anys de
la primera Guerra europea, i no seria fins acabar la Guerra Civil espanyola, a
principis dels anys  quaranta, quan de la vila, cada dilluns, més d’un centenar
d’hòmens tornaren a treballar a les mines, els uns perquè acabaven d’arribar
llicenciats de les casernes i els altres, d’algun camp de concentració llunyà.
Un altre col·lectiu, el formaven els jóvens que hi anaven  per tal de lliurar-se
de fer el servei militar. També, i no menys importants, eren els diners que es
guanyaven, que podien arribar a ser cinc voltes més que el jornal que es
cobrava treballant en les faenes del camp.

De la mateixa manera que la navegació, el treball dels miners
pràcticament es va acabar amb la construcció dels pantans citats anteriorment,
que van fer impossible seguir amb l’explotació d’algunes mines, encara que
altres, com la mina la Pilar, després d’una forta crisi que va portar a l’atur tota
la plantilla (entre ells els de Nonasp l’any 1966), va ser oberta i  avui, del seu
interior, amb modernes màquines, es  segueix extraient el carbó.

No podem acabar esta introducció sense mostrar el nostre
agraïment a totes les persones, miners jubilats la majoria, que ens han contat
les seues vivències entranyables i plenes de nostàlgia d’aquells anys de joventut,
quan, armats amb la pala, el pic i el llum de carbur, entraven a les entranyes
de la terra per tal d’extraure’n el lignit que donava per menjar a ells i a les
seues famílies. També agraïment per als qui, a Faió, descarregaven els llaüts
de carbó i ens han explicat com i de quina manera es vivia allí. Igualment a
tots els qui ens han deixat les fotografies que acompanyen el treball  i que ens
han servit per fer l’exposició que vam tindre oberta al museu durant els dies
de la festa major de l’any 2005.
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CROQUIS DEL INTERIOR DE UNA
EXPLOTACION MINERA

LA  EXPLOTACION DE LA MINA

Una manzana se ha formado entre dos DIRECTAS y dos TRANSVERSALES, que de DIRECTA a
Directa tiene 120 metros y de TRANSVERSAL a TRANSVERSAL 60 metros. Trabajan 10 mineros en un
TRANSVERSAL y 10 en el otro, empezando el arranque del carbón que Irán sacando hasta encontrarse
con los mineros del otro TRANSVERSAL a mitad de camino (60 metros). En su avance el minero va
apuntalando el techo del caño con puntales de madera que le servirán para que no haya desprendimientos en
su avance.

El trabajo del minero es duro, pero honroso y noble, dentro de la mina solo se ve en todas
partes, «trabajo, actividad, y oscuridad».

LAS HERRAMIENTAS

La pica, la maza, la pala grande cuadrada, la pala pequeña, el gato para llevar el carbón del canyo a la
directa y el candil de carburo, con esas herramientas se realiza el trabajo de un picador dentro de la mina.

Croquis i texto de un minero anónimo
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El RIU EBRE

Històricament l’Ebre ha estat la via de comunicació més important per entrar i sortir de les terres de
l’interior peninsular. Ja de molt antic, la seua navegabilitat ha permès l’intercanvi de mercaderies i de les
influències culturals més importants, ja que fenicis, grecs i romans van tenir un comerç fluvial molt actiu amb la
població autòctona de la ribera. Les informacions de l’època visigòtica i musulmana, si bé més fragmentàries,
també evidencien el paper del riu en l’expansió i consolidació territorial d’ests pobles. D’època de la conquesta
cristiana, les  informacions són més concretes.

Així l’historiador Gual Camarena ha estudiat el primer peatge fluvial documentat a l‘Ebre, datat de la
segona meitat del segle XII, uns 50 anys després de la conquesta de Tortosa, que fa referència a les mercaderies
que baixaven pel riu des de Tudela fins a Tortosa, i on evidencia la importància comercial de la vall del riu. En
est mateix sentit Rovira i Virgili assenyalaria la importància de l’Ebre en el comerç peninsular del blat entre els
segles XIII i XV, essent Tortosa el mercat central de comercialització del gra castellà i aragonès.

No estranya, doncs, que l’Ebre esdevingués la principal via de transport i comunicació: l’eix de
comunicació entre l’interior i la mar, entre el Mediterrani i l’Aragó. A partir d’aquí s’anà generant al llarg dels
temps tota una activitat social, econòmica i cultural lligada als propòsits i despropòsits del riu. Riuades,
estiatges canalitzacions, embassaments i collites van condicionar la vida d’un col·lectiu de persones per als
quals el llagut serà una eina indispensable de treball. Ens referim als llaguters.

Durant est període medieval, l’activitat del transport fluvial esdevingué molt important i les confraries
de llaguters i d’altres oficis relacionats amb la seua activitat (calafats...) van proliferar al llarg dels pobles
riberencs. Esta activitat, que no es para ni per les riuades (1787) ni per les guerres, es va incrementant fins
arribar a la seua màxima esplendor a finals del segle XVIII i durant el segle XIX, fins a l’arribada del ferrocarril,
que comporta que, per  primera vegada en la història del transport, el fluvial compta amb un fort competidor
que, a la llarga, esdevé insuperable.

No obstant això, l’Ebre continuarà albergant una important activitat de transport, lligada bàsicament a
l’explotació de les mines de lignit de Mequinensa i Faió. La tradició seguia, les seculars famílies de llaguters
continuaven exercint la seua funció, si bé d’una manera cada vegada més marginal dintre del context general.
La construcció dels embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix motivà la definitiva desaparició dels
llaguts i els llaguters.

La baixada de fusta en rais des dels Pirineus i la navegació dels llaguts fins a Saragossa i Logronyo han
sigut unes altres de les formes més usuals de navegació. El rai era un conjunt de trams de troncs, lligats

Vista del poble vell de Faió
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transversalment amb cordes vegetals, que eren conduïts, com a mínim, per dos raiers, un a cada extrem dels
troncs. Era una embarcació improvisada perquè sols feia un recorregut descendent aprofitant el corrent i, un
cop s’arribava al destí, es  desmuntava per a reaprofitar-ne els troncs. Els rais generalment mai no tenien
menys de tres trams i en podien tenir fins a 6 o 7, cosa que obligava a augmentar-ne la tripulació. L’amplada
no solia excedir de 4 metres i la llargària, depenent dels trams, no passava dels 20.

ELS LLAGUTS

Les barques més usuals per el transport del carbó de les mines de Mequinensa eren els llaguts, que
tenien una longitud de 18 metres i carregaven 30 tones.

Els llaguts majoritàriament es construïen a les
drassanes de Tortosa, que funcionaren fins després de
la Guerra Civil, encara que, abans del 1936, també se’n
feien a Mequinensa. Eren fabricats amb fusta del país:
d’olivera farga (costellam, rodes i contrarodes), pi rojal
i pi negral dels Ports de Tortosa (per al folre exterior i
per cobrir les costelles).

El llagut era i és un vaixell obert, excepte per dos
punts: per la part de proa, on tenia un habitacle anomenat
‘sama’ per aixoplugar els peons, i per la part de popa,
al davall del timó, on hi havia la cambra o contrasama,
que era el refugi del patró, el menjar de tots, els estris
de cuinar i les cordes. Al centre, col·locat transversalment
a les quadernes o costelles del llagut, hi havia el banc,
on es col·locava un arbre d’una llargada equivalent a la
meitat de la longitud de l’embarcació. A la part superior
de l’arbre anava engalzat un bossell amb diversos ulls
per a lligar-hi les diferents cordes: el lliçó de gàbia per
aixecar els penons (veles), la saula per sirgar, i l’alguassa,
per aixecar l’arbre,  etc.

Corrent amunt, camí de les mines, els llaguts
procuraven, si el vent era favorable, impulsar-se amb

   unes veles quadrades anomenades ‘penons’ que eren
de dos tipus: un de gran, el trau, situat a la part baixa de l’arbre, i un de petit, la gàbia, que estava damunt de
l’anterior. El patró maniobrava els penons amb el braços, que eren unes cordes lligades al trau, i en girar
estos, la gàbia també girava.

Quan no hi havia suficient vent o bé era contrari, els llaguts s’havien de pujar a sirga, és a dir estirant-
los des de la riba, corrent amunt. La sirga, fins al 1914, es realizava amb força humana mitjançant tres peons
que es rellevaven cada hora i mitja o dues hores. Quan s’havia de produir el canvi, apropaven el llagut a la
vora i, sense deturar-lo, entrava un home i en sortia un altre. Quan sirgaven, els peons cridaven acompassadament
<<tiba io!, tiba io!>>. Dels tres peons, el que anava al davant, el daliner, era qui tenia més experiència. A la
mà portava una barra per apartar les brosses del camí de sirga per on havien de passar. Al mig solia anar el
peó més inexpert. El saguer, que  es col·locava al darrere, era el que anava sorollant la saula, és a dir, avisant
el patró sobre si convenia donar corda o no. <<Reto, reto, reto!>> era el senyal  perquè en donés més, i
<<estira, estira!>>, si convenia que passés per les gasses, que formaven una mena d’ansa que cada home,
protegit per unes muscleres de fusta, es passava pel pit i pels avantbraços. Era una faena duríssima, per això
molts sirgadors,  quan arribaven a l’edat madura quedaven trencats per la força que havien fet estirant els
llaguts.

A partir de la I Guerra Mundial, com a conseqüència de la forta demanda de consum de carbó, i a
partir d’una iniciativa de la fàbrica de Flix (SEQF), es va suprimir la força humana per la tracció animal. Els
matxos (muls) que feien  esta faena havien de ser forts, lleugers i tenir bon pulmó. Els animals, acompanyats
pels «matxeros» (mulaters), anaven pel camí de sirga corrent amunt estirant la saula mitjançant una collera. De

Llaguts a les descàrregues de Faió
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baixada, en canvi, anaven dins
del llagut, ja que s’aprofitava
la força del corrent. Al matxo,
perquè avancés en una zona
complicada, se li deia <<aire,
aire!>> i, a l’acte, començava
estirant fort perquè sabia que,
si no ho feia, començaria a
córrer el gatell. El peons
mulaters havien d’estar
sempre vigilant que l’animal no

   rellisqués a la glera tova o al
fang, perquè podia suposar un greu perill per a ell mateix i per al vaixell. El mul únicament menjava quan anava
a dins del llagut i ho feia amb un morral de pinso que li penjaven al coll.

JOAN MAURI, DE MÓRA D’EBRE, ES UNO DE LOS ÚLTIMOS «LLAGUTERS»
«Hoy se celebra en Miravet un merecido homenaje a aquellos hombres que pasaron sus vidas en el

Ebro entre carbón, aceite o arroz, luchando contra las con-diciones climatológicas a menudo desfavorables,
poniendo muchas veces en peligro su integridad y la de su embarcación, el ‘llagut’.

Joan Mauri, el último ‘llaguter’ que queda en Móra d’Ebre, recuerda como eran aquellos días: «El
trabajo era muy duro. Bajábamos de Mequinenza, cargados de carbón para las fabricas de Flix y de Móra.
El ‘llagut’ en el que yo trabajaba pertenecía a mi padre y se llamaba Isaac Peral. Podía llegar a cargar 50
toneladas. Solíamos ir cuatro peones, el patrón, la mula que nos arrastraba en la subida y un perro o un niño
jovencito que eran los que se encargaban de recoger las cosas que pudieran caer al río o al que mandábamos
para los recados. En Móra descargábamos el carbón y al cabo de unos días volvíamos a Mequinenza con

otro cargamento muy distinto: aceite, vino, etc., y así
continuamente». Móra d’Ebre fue, en época de ‘llaguters’, un
punto clave para el transporte fluvial. Era donde se fabricaban
las mejores ‘sirgas’ y donde acudían los calafates de Tortosa
para reparar las embar-caciones de la comarca. Maurí dejó
pronto su trabajo como ‘llaguter’. «Me cansé de esa vida y la
gota que colmó el vaso fue en una ocasión que mi padre me
mandó subir el ‘llagut’ a Ascó. Tuve que hacerlo yo solo con
la ayuda de la mula que arras-traba la embarcación. Una vez
había salido ya de Móra, la mula se encontró con una gran
roca a la que tuvo que subir, ya que no se podia bordear. Al
llegar a la cima, el animal no pudo más y tuve que cortar la

    cuerda, ya que el ‘llagut’ la hubiera arrastrado. Lo que pasó
    fue que en el momento de cortarla, la barca, por la fuerza de

la corriente, dio la vuelta, y casi sin darme cuenta y sin poderla dominar me encontré de nuevo en Móra. Me
dio tal ataque de rabia que no volví a ser ‘llaguter’».

M. Domènech,  Diari de Tarragona (1993)

LA MINERIA A L’ARAGÓ A LA PRIMERIA DEL SEGLE XX

LES MINES DE CARBÓ
Als arxius de la delegació de mines de Saragossa existien plànols de demarcació de les mines de

Mequinensa datades l’any 1859 i hi ha constància del testimoni d’un enginyer, Maestre, que ja l’any 1844
consta a l’explotació de la mina Esperança, així com de la concesió d’altres de situades a la l’esquerra dels
rius Segre i l’Ebre. Però s’hauria d’arribar a la primeria del segle XX, quan la fàbrica de Flix (SEQF)
comença a utilitzar el lignit per a la producció d’energia per als seus forns i d’altres derivats, per poder parlar
de xifres encara modestes, de 23.000 tones l’any 1905, que procedien de les escasses mines en explotació:

Els miners baixant cap a Faió en llagut un dissabte

El llagut remontant l’Ebre amb les
veles desplegades
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Les barques més usuals per al transport del carbó de Mequinesa eren
els llaguts, que tenien una llargària de 18 metres i carregaven 30 tones.
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Virgen del Pilar, Conchita, Teresa, Dichosa i Severa, a la província de Saragossa, i de les conegudes com
Separada, Guadalupe, Destructora, Molinera, Tres Amigos, Antonio i Vallcarca, a la de Lleida.

Fins a l’any 1915, ja iniciada la Gran Guerra, l’explotació de la conca Segre- Ebre no va ser de gran
importància, ja que els lignits s’utilitzaven exclusivament en la producció de la Sociedad Electroquímica de

Flix, en alguns forns de calç i de ciment de la
zona, en els fàbriques d’oli i de regalíssia,
productes que s’exportaven a Barcelona a
través de l’estació de Faió. La causa era que
els industrials catalans prefirien utilitzar l’hulla,
i només quan els carbons anglesos elevaven
els preus, s’animava la demanda dels lignis
de l’Ebre.

Estos lignits presentaven, però, alguns
avantatges com ara l’abundància i el baix cost
de la mà d’obra, cosa que permetia que la
tona de carbó fora de la mina oscil·lés entre
les 4 i les 7 pessetes (segons les distàncies
interiors a recórrer).  Una volta embarcat a
Faió (és a dir, damunt del vagó), el preu
podia variar entre les 7, 9 i 11 pessetes per
tona. L’arrancada en mina en aquells anys
es pagava a 3 pessetes la tona, per la qual
cosa és de suposar que el major cost el
provocava el transport terrestre i fluvial, així
com les operacions de càrrega i descàrrega
a l’estació de Faió, que, a causa d’estes
activitats, va ser ampliada fins a vuit passos
de via (dos a la part de darrere de l’estació
per tal de pesar i facilicitar la càrrega del
lignit). Finalment el transport fins a Barcelona
costava 7 pessetes per tona; per això el lignit
portat a Barcelona se situava en els 20
pessetes «damunt vagó».

Durant els anys de la Guerra (1914-
 1918), tota la zona minera va viure un
 notable progrés econòmic per la gran

demanda de lignit per part dels estats en guerra. Tant va ser així que la Carbonífera del Ebro no sols va
augmentar la seua producció igual com les altres empreses de l’entorn, especialment l’SEQF, sinó que també
va manar construir una gran grua per tal d’alleugerir les maniobres d’embarcament a l’estació de Faió. Igualment
empreses com la cimentera Fradera en van muntar una altra prop de l’entrada del poble, mentre que l’auxiliar
Hijos de Fermín Sáez en bastia una de fixa, davant mateix de l’estació. Consten documentades durant els
anys d’esta I Guerra Mundial les tones de lignit que es van carregar a l’estació de Faió: un total de 2.070.000;
o sigui, una mijana de 400.000 tones anuals (dades corresponents a 9 mines de la zona).

En estos anys que ens ocupen van arribar a treballar, entre Mequinensa i Faió, uns 1.700 miners, la
qual cosa va obligar les empreses a la construcció d’habitacions per als treballadors. Això no obstant, al
desembre de l’any 1921, als dos anys d’acabada la Guerra, els miners de la mina la Pilar, cansats ja de les
penoses condicions en què treballaven i del poc que guanyaven, tenint en  compte la duresa del treball i les
precàries condicions de les habitacions que tenien per passar la setmana,  van elegir un comitè per representar-
los davant l’empresa. Est comitè, format pels senyors Salvador Marselles (Maials), Àngel Baró (Seròs) i
Benito Bernús (Nonasp), després de consultar els miners dels seus pobles, van presentar a la direcció de la
mina les seues reivindicacions:

Explotacions mineres als Països Catalans
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<<Primera:  una peseta de aumento por
tonelada de carbón arrancado, para todos
los mineros, trabajen a destajo o a jornal.
Segunda: poner una persona que merezca
la confianza de los mineros junto al pesador
de la empresa, para que lo pesado sea
justo.
Tercera:  poner cocinas en las habitaciones
donde se alojan los mineros para que éstos
no tengan que guisar en la calle.
Cuarta: como los mineros duermen en el
suelo, pedimos que se les facilite por la
empresa un catre y un colchón para cada

    uno.

Quinta: se solicita sean blanqueadas las habitaciones, para que estén más higiénicas.
<<Estas propuestas, comunicadas a la empresa, deberán ser aceptadas por ésta en el plazo de ocho días,
pasado el cual sin respuesta afirmativa, los mineros se declararán en huelga. Ésta fue secundada por la
mayoría de los mineros, excepción hecha de unos pocos afines a la dirección y unos ocho que se encontraban
allí cumpliendo el servicio militar. Al día siguiente llegaron a la mina dos parejas de la Guardia Civil, que se
dedicaron desde el principio a dificultar que los mineros se agruparan o se reunieran, por lo que éstos decidieron
marcharse a sus respectivos pueblos. Los de Nonaspe,  que eran cincuenta y seis, durante los días que duró
la huelga, fueron informados de sus incidencias al señor Bernús.

<<Pasaron seis semanas desde el inicio de la huelga y todos aguantaban con dificultades la falta de jornal con
que atender a las necesidades familiares, cuando llegaron a la villa tres representantes de la empresa para
hablar con el delegado señor Bernús, al cual intentaron sobornar ofreciéndole alguna cantidad de dinero, si
los mineros volvían al trabajo,
de lo contrario, habría fuertes
represalias contra el comité y
los mineros. Pero ante la
negativa de éste a sus
exigencias, se marcharon.
Una semana más tarde, el día
29 de diciembre, recibía el
señor Bernús una
comunicación del señor Baró,
dándole la noticia de que la
mina accedía a las peticiones
de los mineros y que para el
día 31 convocaba a todos los
delegados en las oficinas de
la Carbonífera del Ebro, en
Fayón, a una reunión con el
fin de firmar el acuerdo y
poder empezar a trabajar el día dos de enero>>.

Bibliografia: Memorias de Benito Bernús

D’eixos miners que van resistir la pressió dels amos de les mines, de la Guardia Civil  durant les sis
setmanes de la vaga i de la de la pròpia família  fins a aconseguir el que demanaven, escrivia l’enginyer
Romero Ortiz a propòsit del caràcter del treballador de les mines:

Al mig Ramón Pons carregant un vagó de carbó
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<<Con harta frecuencia he oído decir
en la cuenca que el obrero que trabaja en
las explotaciones «no es minero». Cierto
es que la mina no tiene su exclusiva
ocupación, sino que ha venido alternando
los trabajos de aquélla con los agrícolas,
pues es muy raro que el obrero de la región
no tenga algún trozo de terreno para
dedicarlo al cultivo, y tal vez sea ésta la
causa de su mayor defecto, no ser
disciplinado; pero en modo alguno justifica
el anterior reproche...
<<El obrero de la cuenca es retraído y
reservado a primera vista, pero franco y
noble cuando se le trata. Considera la mina

  como una cosa propia y de aquí nace
principalmente su indisciplina. Quiere entrar en la mina cuando le place y salir cuando le acomoda, pues
siendo las horas a destajo, se considera dueño absoluto de ellas y cree que puede picar a todas horas del día
y de la noche...
<<Por minero y «muy minero» puede tenerse al obrero que, sin una dirección técnica asidua y sin la asistencia
del continuo consejo, abre sus galerías, divide las manzanas, arranca el carbón de una capa de 60 centímetros
de altura (...)>>.

Malgrat el descontentament dels miners, que es veu reflectit en eixes reivindicacions, durant els anys de
la Guerra, a més d’augmentar el nivell de vida en tot els pobles de la ribera pels jornals que les empreses
pagaven  (superiors amb molta diferència als que es pagaven a l’agricultura), es van obrir tota una sèrie de
locals, bars i tavernes tant a Mequinensa com a Faió, per ocupar els moments d’oci dels treballadors.

Abans de començar la Guerra, un picador a jornal amb jornades de 10 hores guanyava unes 3 pessetes
cada dia. Si era el cas que treballava al destall, se li abonava entre 3 i 4 pessetes per tona de carbó, segons
que les capes fossin de major o menor resistència. En començar els anys vint, i sempre segons la potència del
jaciment, els talls es pagaven entre 9 i 13 pessetes i els avançaments entre 25 i 45 pessetes, sempre que les
despeses de l’enllumenat, l’activat i els explosius anessin per compte del miner.

D’altra banda, els vagoners, en començar la Guerra, guanyaven unes 2 pessetes de jornal i, als anys
20, de 5 a 8 pessetes. Est jornal es veia incrementat en un cèntim per vagó, si el treball es feia al destall. El
personal que treballava fora a la plaça de la mina solia cobrar entre 5 i 6 pessetes de jornal.

Els anys vint marquen  l’inici d’una llarga crisi per a les mines de lignit de l’Ebre, que l’any 1932 queden
reduïdes a menys de la meitat: Virgen del Pilar, Ángela Salvadora, Ciclope, Reparadora, Amelia y Joaquina,
explotades per la Carbonífera del Ebro; Vallcarca, de la Carbonífera Española; Molinera, de Freixas y Teixidó;
Isidro, Andresita II, la Ribereña (ubicada a Faió) i cinc més (amb menys de 200 treballadors), de la Sociedad
Electroquímica de Flix; Alejandría (propietat de Juan González); Paca (de Manuel San Juan); Petra II (de
Freixes Hermanos); Previsión (de SEMP); Zaragoza (de Manuel Cañada), i María Teresa (ubicada a Torrent
de Cinca).

A l’adveniment de la II República, l’abril de 1931, la producció carbonífera de la zona es va estabilitzar
en unes 100.000 tones anuals. És el moment també en què es projecten diversos traçats de ferrocarils miners,
fins i tot un sistema aeri de vagonetes fins a l’estacio de Faió, però, a l’inici de la Guerra Civil l’any 1936, van
parar tots estos projectes.

Acabada la Guerra l’any 1939, les necessitats energètiques d’un país assolat van tornar durant els anys
quaranta i cinquanta a donar un gran impuls a la producció del lignit de la zona. Es van obrir de nou les mines
abandonades durant els anys vint i va arribar la producció a unes 300.000 tones anuals de carbó. Estes xifres,
passsat l’any 1945 i coincidint amb la fi de la II Guerra europea, es van anar reduint i va quedar la mitjana
anual, fins a 1958, en unes 200.000 tones.

És, no obstant, l’any 1957, data de l’inici dels treballs preliminars de l’ embassament de Riba-roja, el
que va marcar el punt de no-retorn en tota la conca minera de la zona. Però parem atenció com veia la fi de

Agustin Ràfales (Mauset)  dins del
canyo a la mina del Lluc
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la Mequinensa de miners i llaguters l’escriptor d‘eixa
vila Jesús Moncada en el seu  llibre Camí de sirga,
publicat per primera vegada l’any 1988. Aquest llibre
va consolidar un univers personal i mític al voltant del
poble enfonsant sota les aigües del pantà de Riba-roja.
Amb precisió històrica i amb un llenguatge viu, l’autor
rememora la història dels últims cent anys a través de la
vida i dels records de diferents personatges.

«Els rumors es feien insistents, els diaris
començaren a parlar-ne, la inquietud va créixer i, davant
l’estupefacció de tothom, un dia dels carnavals de 1957,
enmig de l’eufòria de balls i cercaviles, començà la
invasió. El camions carregats de gent forastera arriben
per la carretera de Lleida, els motors potents silenciaren
l’aldarull festiu i moltes cares van esglaiar-se darrere les
màscares. Els vehicles no s’aturaren a la població: van
seguir un parell de quilòmetres Ebre amunt pel camí del
Riber però el seu pas havia deixat un rastre d’inquietud.
Arribaren camions durant dies i dies; el mur de l’Ebre
vibrava al seu pas. Els temps dels rumors havia acabat:
anaven a tallar l’Ebre amb dos pantans enormes. Un
d’ells , riu amunt, a poca distancia de la vila; l’altre aigües
avall, a Riba-roja. El segon havia de colgar Faió i la vila
sota les aigües.
Màquines i gent entraven per les finques sense permís;
el topògrafs s’escampaven pel terme amb els seus
aparells, mesuraven cotes i alçaven plànols... ‘Allò era il·legal’, remugava amb ràbia el calafat Forques,
amollant l’argument esgrimit sense descans pels vilatans davant l’administració en queixes estèrils per aconseguir
la paralització del desastre: les obres encara no havien estat aprovades pel govern... Cada porta es va
transformar en una botiga, una taverna o un bar. Els bitllets rajaven però, com remugava l’Estanislau Corbera
durant les hores exasperants del seu insomni, malgrat la multiplicació de la parròquia, aquella era una riquesa
traïdora, una prosperitat efímera a l’escalfor de la qual pul·lulaven els cucs del podriment...

‘Resistiré fins al darrer cartutx’, havia dit heroicament l’il·luminat de Móra, germà del malaguanyat
Hipòlit, al casino de la Roda dues hores abans de signar la venda de la
seva mina i anar-se’n a viure a Barcelona amb una corista pigada del Paral·lel,
que acabaria posant-li les banyes amb un ocellaire de les rambles... Pensar,
com alguns il·lusos, que les guerres entre àrabs i jueus  podien repercutir en
el subministrament del petroli i provocar una revifalla del carbó, era com
voler traure pols de sota l’aigua. Fins i tot si la quimera es realitzava, i havia
un altre obstacle contra el qual la lluita estava perduda de bon principi: les
mines de Torres i Camps,  com la majoria de la conca, eren sota el nivell
previst per l’embassament. Tard o d’hora, acabarien expropiades...

El dia de la venda de les mines, l’ama va rebre el disgust que més
contribuí, segons la Carmela, a enverinar la quera invisible que havia de fer
crisi en el futur, coincidint amb la darrera detenció de l’apotecari. Quan va
tornar al casal, la Carlota de Torres i Camp no era la mateixa a qui la
minyona havia ajudat a empolainar-se amb el vestit més elegant del rober...
En contra de l’opinió del Graelles, insistí a veure les mines per darrera
vegada... En baixar del cotxe, flanquejada pel Graells i el notari de la família,
Senyor Nicomedes Taverner, la imatge del pare reaparegué, omnipresent,
gairebé obsessiva en el seu esment. ¿Que hauria dit el malaguanyat
progenitor davant l’espectacle esborronador de la mina, morta, aleshores

Carrer del Castell de
l’antic poble de

Mequinensa
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per sempre? Malgrat l’altivesa amb què es passejà des de la boca de la galeria principal, on els vagons
romanien immòbils a les vies, fins al riu, la visió del
Carlota II va colpir-la. La notícia del tancament,
comunicada als treballadors uns dies abans, havia fet
cessar instantàniament la feina i la nau s’havia quedat
a mig carregar sota els abocadors de l’Ebre».
Després d’haver presentat un expedient de crisi, l’any
1966, que va suposar l’acomiadament de tots el miners
de la mina la Pilar.

MINA VIRGEN DEL PILAR.
MEQUINENZA - AÑO 1966
Expediente de crisis y cese de actividades

<<Con fecha de 17 de noviembre de 1965 tuvo entrada en la Magistratura de Trabajo un oficio de la
Delegación Provincial de Trabajo, autorizando el cese de sus actividades en la Mina Virgen del Pilar y extinción
de la relación laboral con los productores que trabajaban en la misma mina, haciendo constar que un total
de.... de éstos han convenido con la misma durante la tramitación del expediente de crisis una indemnización
por la resolución de sus contratos de trabajo. (Otros que representan la mayoría de los mineros, que no han
llegado a ningún acuerdo con la empresa, son convocados por la magistratura a un acto de conciliación).

<<Admitidos estos escritos por la Magistratura con fecha de 7 de enero de 1966, fueron convocadas
las partes a acto de conciliación, en el que no se llegó a ningún acuerdo debido a las discrepancias surgidas
entre las partes en cuanto a las cantidades a percibir por los productores que, teniendo en cuenta su edad,
tienen gran dificultad para colocarse nuevamente y por estas razones solicitan a la Magistratura las máximas
indemnizaciones, que no son aceptadas por la empresa, que alega que la causa del cierre son las grandes
pérdidas que viene sufriendo desde hace años y que incluso ha dado lugar a una ampliación de capital. Es por
estas razones debidamente reflejadas en el acta que la parte demandada (empresa) solicita una sentencia
absolutoria, basándose en la documentación aportada donde
alega:
Primero: Que la empresa Carbonífera del Ebro S.A.,
explotadora de carbón de lignito de la cuenca de Mequinenza,
en atención a la escasa rentabilidad de sus explotaciones y
por no poder al mercado en condiciones competitivas por la
baja calidad del mineral extraído, por resolución de la
Delegación Provincial de Trabajo, fue autorizada en seis de
septiembre de mil novecientos sesenta y cinco para cesar en
sus actividades laborales con extinción de contratos de trabajo
de los productores que se mencionan en el encabezamiento
de esta sentencia.
Segundo: Que los siguientes productores, durante la tramitación
del expediente administrativo, han llegado a un acuerdo con
la empresa sobre extinción de sus contratos e indemnizaciones
a percibir, un total de treinta y siete, entre ellos cuatro de
Nonaspe.
Tercero: Que los productores afectados por la crisis que no
han llegado a un acuerdo con la empresa ascienden a sesenta
y ocho, entre ellos veintiuno de Nonaspe.

Después de examinar las alegaciones de las dos partes,
la Magistratura de Trabajo, con fecha del 13 de enero de
1966, dice en su sentencia:

Edifici de la Mina la Pilar

Aixint de la mina acabada
la jornada
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Considerando: Que la empresa debe ser absuelta de abonar indemnizaciones a los productores que
voluntariamente llegaron a un acuerdo sobre extinción de sus contratos de trabajo, durante la tramitación del
expediente, y que ya tienen percibidas las indemnizaciones convenidas.

Considerando: Que teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto de 26 de enero
de 1944 y articulo 111 del texto refundido de Procedimiento Laboral, según las circunstancias que concurren
en los demás productores afectados y en la empresa, debe percibir cada uno de los despedidos las
cantidades que se especifican en el fallo por extinción de contratos.

<<Sigue después en el cuarto y quinto considerando indicando los procedimientos por los que se
deben fijar las indemnizaciones, que en general han sido el resultado de multiplicar el correspondiente tipo
base por un número de días derivado de la antigüedad que, en atención a las circunstancias del supuesto de
autos, se ha obtenido de la aplicación de las siguientes escalas:
VIGILANTES BARRENISTAS VAGONEROS PICADOR CAMINERO
Nacidos ants del 6-09-1925 Nacidos después del 6-09-1925
1 años 13 días 13 días
5 años 59 días 48 días
10 años 94 días 68 días
15 años 114 días 88 días
20 años 134 días 103 días
25 años o más 163 días 125 días
MAESTROS  AYUDANTE DE TALLER OFIC-TALLER

CHÓFER ADMINISTRATIVO
1 años 20 días 15 días
5 años 90 días 60 días
10 años 130 días 110 días
15 años 155 días 130 días
20 años 180 días 150 días
25 años o más 220 días 180 días

L’EXTRACCIÓ DEL CARBÓ

Per fer tots els treballs de la mina, hi havia un personal
especialitzat, encara que, de vegades, s’ajudaven els uns als
altres. Quan s’obria una explotació nova, eren els topògrafs,
sota la direcció de l’enginyer, els vertaders responsables de
l’explotació i de l’aplicació dels mètodes de treball. En segon
lloc, i per davall d’ells, estava el capatàs, el vigilant de primera,
el de segona i l’encarregat de l’explotació. Després entraven
els treballadors que extreien el carbó (dinamiters, apuntaladors,
picadors, escombradors, vagoners o mulers i «pinxes», a
l’interior de la mina i fora; el fuster, el ferrer, els carregadors
de llaguts, els qui s’ocupaven de les faenes de  la plaça i de
l’arribada dels camions, i els xofers. Tots ells eren necessaris
per al funcionament de la mina i és per això que hem estat
preguntant a alguns miners de la vila. (Segueix pàgina 16) José Gonzalez (Marco) dins del

canyo de la mina del Lluc
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Mina Tres amigos. 18/04/55. Foto Joaquin Vidal Tomas Mina Tres amigos. 1/04/55. Foto Joaquin Vidal Tomas

Agustin Llop (Pallaràs) a la mina. Foto Josefina Llop Agustin Llop (Pallaràs) a la mina. Foto Josefina Llop

Picador (Valero Zapater) al canyo anys 40 Picador (José Roc) al canyo anys 40

José M. Puertolas a la mina de les Boqueretes als
anya 50.  Foto Teresa Zurita Borraz

25/02/05. Foto Andrés Moncada
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Pujant el lo llagut cap a la mina. Foto German Vidal

25/01/50 Carregant un camió de carbó.
 Foto Andrés Moncada

Agustín Llop (Pallaràs). Foto Josefina Llop Turlan

Preparant la ferramenta a la mina.Foto Germán Vidal Grup de miners Foto Germán Vidal Tomás
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JOSÉ GONZÁLEZ (MARCO)

De 73 anys i jubilat de la mina, va treballar durant tota la seua
vida laboral com a picador a la mina del Lluc (Tres Amigos), propietat
de l’empresa Cloratita, filial de l’Electroquímica de Flix. Malgrat
que a casa seua tenien terra per a treballar, es va decidir per la mina
perquè, amb l’extracció del carbó, es guanyava molt més que
treballant de sol a sol al bancal.

La nòmina mensual era variable per als picadors i anava d’unes
sis-centes (jornal base per l’extracció de 3.000 quilos a la setmana)
a mil pessetes, segons els quilos de carbó que cada miner
sobrepassava de la base. La jornada laboral era de 42 hores a la
setmana, repartides de dilluns dissabte d’esta manera: els dilluns,
com que es passaven el matí viatjant en diferents mitjans de transport
per arribar a la mina, la jornada era de les 15 a les 19 hores, mentre
que, de dimarts a divendres, era de 8 a 11 i de 15 a 19 hores. Els
dissabtes era jornada d’hores.

Per anar a la mina del Lluc marxaven amb el correu, que
ja arribava a l’estació de Nonasp ple dels miners que havien pujat a Sástago i Casp, fins a Faió, on, després
de travessar el poble, passaven en barca a l’altra vora del riu, on els esperava el camió de l’empresa per anar
fins a Almatret i d’allí a la mina. Arribaven cap allà a dos quarts de tres, just a temps per començar a treballar
a les tres de la tarda. Algunes vegades, en tren, arribaven fins Riba-roja, on els esperava el camió de l’empresa
per portar-los a la mina. Passada la setmana, el viatge de tornada era en llagut i, com que l’arribada a Faió era
als voltants de migdia i el correu no arribava fins a les cinc de la tarda, mataven el temps fent la partida de
cartes, menjant el que quedava de la setmana i bevent per les taverners i cafès del poble.

L’extracció del mineral es feia amb la piqueta, il·luminats pel llum de carbur. Al canó, la veta de carbó
podia variar entre 0,60 i 1,20 metres, i el mineral es treia amb el ‘gat’ fins a les obertes, on es carregava a les
vagonetes, que eren arrossegades per un animal fins a la bàscula, situada prop de la sortida de la mina per
pesar el carbó que cada un dels picadors havia arrencat de les entranyes de la terra i cobrar segons els quilos
extrets. Una volta pesats, els vagons eren buidats a la plaça i el carbó es carregava,  a través d’unes canals,
als llaguts que esperaven. Un cop a Faió, era dipositat en alguna de les descàrregues i enviat en tren cap a les
indústries de Catalunya.

A la primera de les fotografies que ens ha deixat José, podem veure l’alçada del canó, que no devia
sobrepassar els 60 o 70 centímetres, i ell mateix damunt del gat que empleava per transportar el mineral fins
a l’oberta,  com es pot veure a la segona foto.

CANTIDIANO  SALVADOR  ROC

De 77 anys i jubilat de la mina, va treballar la major part de la seua vida laboral com a picador en
diferents mines, començant l’any 1946 a la Ribereña, com molts dels jóvens de la vila, per lliurar-se de fer el
servei militar (del qual quedaven alliberats els miners). Una volta llicenciat, va seguir treballant a la mina del
Pas, de Pepe, la Previsió i la Margarita, a Seròs.

Per arribar a la Ribereña, com els altres miners, agafava el tren fins a Faió i, en ser allí, passava en barca
fins dellà del riu. Arribava a la mina després de caminar una mitja hora. Uns anys després, quan ja treballava
a la mina Margarita, era el camió de Pere (Pedro Suñer) qui els portava fins a Mequinensa, on, una volta
passat el pont, agafaven la bicicleta que tenien guardada a la masia de l’Antonio Cherto (Gayan) per anar al
tall, situat a l’entrada de Seròs.

Els miners, per passar la setmana, portaven un sac amb els pans necessaris i, a la cistella, que més avant
van canviar per un caixó de fusta dels que s’utilitzaven per al transport dels explosius, els aliments, que
bàsicament consistien en: quatre o cinc pans, la garrafa d’uns quatre litres de vi, carn de corder, un conill ja tot
fregit a casa per posar-lo en adob en arribar a la mina, bacallà, ous, llegums i arròs o fideus per a l’olla.
Aquesta darrera era el menjar del migdia i ja la deixaven preparada  i al compte del quadre que vigilava que

José Gonzalez (Marco)
carregant el vagó a la directa
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el foc de carbó seguís encès. Els fesols anaven bullint amb un
bocí de cansalada, als quals s’afegia, quan ja feia estona que
eren al foc, una penca de bledes i alguna patata, mentre els
miners estaven treballant al torn del matí.

ELÍAS GARCÍA TELLO

De 77 anys i jubilat de la mina, va nàixer a la població
toledana de Gálvez i va arribar a Nonasp el dia 20 d’agost de
1940, amb tota la seua família, per treballar com a «burreros»
a la carretera de Batea, via a la qual s’havien reprès els treballs
després de la Guerra per poder comunicar Nonasp amb Batea
a través de la vall de Bonhom.

Abans ja havien estat treballant a les carreteres, portant
la pedra que els picapedrers es dedicaven a trencar per fer la
base de la carretera, a les poblacions de Masalió, Maella,
Favara i Faió. A l’any d’estar a la vila, com que a les mines
es guanyava  més de jornal, se’n va anar a la mina Pilar, on
va estar treballant fins a l’any 1966, quan la mina es va declarar
en crisi i va cessar l’activitat. Va treballar de picador i a
l’avançament, on es guanyaven unes  16 pessetes per cada
1.000 quilos de carbó que extreien. La jornada era de 42
hores setmanals, en  jornades de  9 hores de dimarts a
divendres, mentre que els dilluns, per qüestió del trasport, es treballava de les 5 a les 8 de la tarda. Els
dissabtes, de de 5 a 8 del matí.

Per arribar a la mina, es viatjava fins a Faió i, d’allí, en llagut s’anava fins a la mina. Més avant, quan es
van posar els camions, eren el d’Agustí lo Gravat, el de l’oncle Mingo i el de l’oncle Pere de Nonasp, a més
a més  del de Castelo i algun altre de Mesquinensa els que els portaven fins a esta població, riu avall fins
arribar davant de la mina, on ja tenien una pontona amb capacitat per uns 25 miners per passar a l’altre costat
del riu, on estava situat l’embarcador de la mina. Al timó de la pontona, durant el pas del riu, es  posaven
algunes vegades l’oncle Elías i d’altres l’oncle Agustín Gimeno (lo Burrego), que també s’ocupava de la
bàscula i del control del carbó que cada miner extreia. D’altres, com l’oncle German, estaven a càrrrec de la
fusteria, mentre que l’oncle José  Suñer Adriola (Blanco i Negro) estava a les oficines.

A l’avançament, els forats per posar els cartutxos de dinamita, durant els primers anys, els  feien a cop
de barrina fins que, ja començada la dècada dels cinquanta, ja es van començar a utilitzar els martells, mentre
que el procés d’extracció era comú al de les altres mines de l’entorn.

MIGUEL RAMS ALBIAC

Jubilat de 85 anys, va treballar a principis del quaranta a la descàrrega de la grua fixa de Fermín Sáez
a Faió, en horaris que anaven variant, i recorda que, un dia, la colla seua que formaven 5 homes de Maella,
l’anomenat Carbó de Faió i ell mateix, que feien l’horari de les onze hores a les cinc de la matinada, es van
descarregar 200 tones de carbó, quan el normal era que foren 120 o 130 tones, perquè l’encarregat, el
senyor Busom, va prometre donar un cuixot a la colla que fos capaç d’arribar a esta xifra.

Després va anar uns mesos a la mina de la Ribereña, de la qual va tornar altra volta a la grua a instàncies
de l’encarregat, senyor Busom, fins que va tornar a la mina, esta volta a la Tormo, l’Española i Boqueretes, en
què va treballar més temps i on va estar fins que, l’any 1960 quan van tancar l’explotació, va anar a parar a
l’atur.  En esta mina, a causa de la poca altura de la veta de lignit, uns 30 centímetres, havien de treballar mig
gitats i la mitjana de carbó arrancat era d’un vagó per miner, l’equivalent a una tona.

El seu treball a la mina era anar a l’avançament, que consistia a obrir les galeries principals de l’explotació,
que tenien una amplada de 2 metres per 2 d’altura aproximadament. Així, una volta delimitada la zona, es

Elias Garcia a l’exteriro de
la Mina La Pilar
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procedia a fer cova per davall de la veta del carbó i a
continuació, al centre de la pedra, que solia estar per
damunt de la veta del lignit, fer un forat barrinant per
tal que el dinamiter pogués col·locar l’explosiu, que
obriria camí per l’interior de la muntanya. Després
d’esta primera voladura, es feia en un costat i l’altre
un segon forat per tornar a col·locar les càrregues
d’explosiu que, una volta volades i a falta de traure la
runa amb la vagoneta pels carreters encarregats d’esta
tasca, ja deixarien el camí obert per col·locar les vies
i que els picadors poguessin obrir galeries «canyos» a
les parets laterals.

La tasca dels  carreters començava a les quatre
de la matinada, hora en què  agafaven l’animal de
l’estable, li posaven els aparells per estirar la vagoneta i entraven a la mina per carregar la runa a la vagoneta,
portar-la fins al terraplè i abocar-la-hi. Esta operació, que durava fins a l’hora d’esmorzar, la solien realitzar
uns 15 carreters que després continuaven la jornada traient fins a l’embarcador el carbó que els picadors
deixaven a les obertes. En estes tasques normalment rebien l’ajuda dels picadors, que així tenien neta l’oberta
per tornar a posar-hi el carbó. Esta manera de treballar era particular de les mines enclavades a la província
de Lleida ja que, a les de la zona de Mequinensa, com ens va contar Marcos, a la mina del Lluc, que era del
mateix grup Cloratita, eren els mateixos picadors els qui carregaven els vagons, i els qui treien el carbó fora a
l’embarcador rebien el nom de vagoners.

Si els dinamiters s’encarregaven de col·locar l’explosiu, hi havia també els guàrdies jurats, que
s’ocupaven de transportar la dinamita des del polvorí de Torrefarrera fins a la mina i de  la seva custòdia al
polvorí, on feien guàrdia en jornades de 8 hores les 24 del dia. Molt controlada durant la postguerra davant
la presència del maquis a les nostres  comarques, era la Guàrdia Civil de Maials, a les ordres d’un sotstinent,
la que s’ocupava del control, en el cas de la mina de les Boqueretes.

PEDRO DÍEZ CUBELES

Jubilat de 84 anys, el primer treball que va tenir va ser als 18 anys. Va començar a treballar com a
picador a la mina la Pilar, on va treballar fins a l’any 1943, en què l’empresa va proposar a alguns miners de
Nonasp baixar a treballar a la descàrrega de llaguts que la Carbonífera tenia a Faió, i recorda que acceptaren:
Àngel Giner (lo Cevil), Florencio Roc (Torero), Pedro Andreu (Rata), José Ferrer (Cuto) i ell mateix, entre
d’altres.

La jornada, igual que a la mina, era de 42 hores setmanals i, un cop acabada, per menjar i descansar,
tenien un local a la vora del riu d’uns 25 metres, anomenat «l’Hotel Pachero», més per les mancances de tota
mena que per les comoditats d’un hotel. Propietat de Maria, la Pastissera, hi havia lliteres com a la mina per
dormir el dia que no pujaven a la vila. Amagats per la garita
d’algun vagó d’un tren de càrrega que, a voltes, parava a
Nonasp i d’altres no, motiu pel qual baixar era tota una
aventura que allargava el viatge fins a la costa de Bernola, ja
que, a meitat de camí de l’estació de Favara, on el tren afluixava
la marxa i podien tirar-se a la via, sempre de cara el sentit que
portava i procurant caure dret per evitar prendre mal. Després
calia emprendre el camí fins al poble, on ja els esperaven per
anar a regar o ajudar en les faenes de la terra.
El treball era dur i alguns que passaven per allí a treballar no
podien aguantar el ritme i, al cap de poc temps, marxaven. La
dificultat de descarregar els llaguts estava en el fet que, als
fons, es trobava tot el costellam de la nau i calia clavar la pala
cara al riu entre costella i costella per omplir-la de carbó i

Domingo Aragonés (Mingo) esperant
que els miners pujon al camió per

anar a Nonasp

Andres Moncada traient amb la
vagoneta el carbó de la mina
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després fer mitja volta per carregar la
vagoneta, i per això calia tindre els músculs
bens tensats, la panxa plena i un bon vi de
ca Vidal de la Pobla, com el que hi havia a
la taverna de l’oncle Sarroquí, visita
obligada cada tarda després de treballar.
Allí, la tia Carme, darrera el taulell situat a
l’esquerra del local, sense deixar de
somriure, no parava d’omplir gots de vi,
mentre l’oncle Sarroquí s’ocupava, sempre
de bon humor, de servir les taules plenes
d’hòmens de tot el país, que passaven
l’estona xerrant esperant l’hora d’anar a
sopar  i d’omplir les gerres que es buidaven
al taulell, dels bocois que ocupaven aliniats
tots al fons de la taverna, segons si eren negres, blancs o clarets.

A més a més d’estos treballadors per les altres descàrregues, hi havia treballant, segons recorda l’oncle
Pedro Diez: Joaquín Lecha (Pachero), el seu nebot Carolino i Pedro Maza (Rogelio), Rosendo Andreu Llop
i Antonio Puértolas. En esta descàrrega, ubicada entre la grua de Sáez  i la Carbonífera,  es carregava el
carbó dels llaguts arrambats a la vora del riu en uns camions que el portaven als molls de l’estació.

FERNANDO I DAVID TABERNER

Eixos dos nonaspins són actualment els únics miners que treballen a les mines de la zona de Mequinensa,
concretament a la Canota, que explota l’empresa MIBSA  al terme d’Almatret. Fernando, que té 37 anys, en
fa dos que hi treballa i David, que en té 34, en fa sis. S’ocupen, igual que la vintena de treballadors que té
l’explotació, d’extraure el carbó en jornades de 7 hores. Ens conten que: «Eixes mines, en l’actualitat, són
explotades per un sistema anomenat de cambres i pilars, en què les galeries i els creuers tenen un amplada
d’entre 5 i 5,50 metres, i una altura d’entre 4,5 i 6 metres, la qual cosa dóna una secció mitjana d’uns 22 m2".

Per extraure el lignit, el primer que cal és agafar el martell i fer tants forats com calgui tant a les vetes de
carbó com a les de pedra, per tal de posar-hi els explosius, combinats de tal manera que l’avançada  en cada
pega  arribi a ser d’uns dos metres en tota la
secció. L’operació sempre es realitza a última hora
del dia i la voladura una vegada tot el personal es
troba fora de la mina, de tal manera que, durant
la nit, s’evaporen el gasos i al dia següent no tingui
cap efecte sobre els  miners. Després, com que
les dimensions de l’explotació i el poc pendent
del terreny permeten el fàcil accés de la maquinària
convencional com ara pales Caterpillar que
circulen per la mina com si d’una ciutat es tractara,
es carreguen els camions tipus Dúmper, que
trauen la pedra i el carbó tot barrejat fora de la
mina.

Una vegada a l’explanada, comença el
tractament del material per tal de triar la pedra
del lignit passant-lo per un primer porgador on se
separen el materials  més grossos, que  es poden considerar estèrils. Posteriorment, en una segona passada,
s’obté el material adequat que solen cremar les centrals tèrmiques com la d’Escatró. En canvi, el no seleccionat,
una vegada passat pels porgadors, passa a una bassa en què, per un sistema de separació per densitat, se
separen els materials que estan en suspensió (carbó) de la pedra, que, pel seu pes, baixa al fons de la piscina
i acaba sent traslladada a les escombraries.

Treballadors descarregant el llagut de
carbó a Faió

Fernando fent els forats per col·locar els
explosius a la mina
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Una vegada rentat el lignit, que presenta un 25 % d’humitat, passa a la planta d’assecar, on, després
del tractament, queda reduït a un 15 %, el normal per sortir al mercat en camions que el portaran fins al seu
destí.  És evident que l’ús de maquinària augmenta el rendiment i redueix els costos de les explotacions, ja que
els camions extrauen el lignit  amb  un mínim d’esforç humà. Si hagueren de ser explotades manualment com
abans, el més segur és que estarien tancades ja per falta de rendibilitat.

LA CRISI PETROLÍFERA

La crisi petrolífera dels anys 80 va permetre a empreses com la Carbonífera del Ebro tornar a obrir la
mina La Pilar, ja que el preu del carbó  tornaria ja a ser competitiu a causa de la demanda que el lignit tenia per
part de les centrals tèrmiques properes d’Escatró i Andorra, a Terol, que durant eixos anys l’han mesclat amb
el d’importació, molt mes barat, que, des de  el port de Tarragona, on arriba en vaixells de països tan llunyans
com Sud-àfrica i els Estats Units, és traslladat en trens que cada dia veiem passar per l’estació de Nonasp fins
a l’estació d’Escatró.

Actualment exploten algunes mines de la zona de Mequinensa, a més a més de la Carbonífera del
Ebro-Hermanos Muñoz, les empreses MIBSA i HUMESA, de què  acompanyem uns apunts sobre la seva
activitat a la zona.

LES EMPRESES ANTIGÜES I ACTUALS

LA FÀBRICA DE FLIX

La Sociedad
Electroquímica de Flix va
nàixer a finals del segle XIX
per tal de fabricar productes
químics com la sosa i el clor,
molt necessaris en l’Espanya
que començava una incipient
industrialització del sector
tèxtil i de l’adoberia. La iniciativa de la seua creació va sorgir de dues empreses alemanyes del sector químic:
la Chemische Fabrik Electrón i la Schucker & Co. Hi va participar també l’empresari català Josep Mansana.
La societat va començar les seues activitats amb un capital de 4 milions de pessetes, el 2 de juny de 1897.

L’elecció de Flix va ser deguda a la seua ubicació a la vora del riu Ebre, cosa que li permetia obtenir
l’electricitat fàcilment; l’existència del ferrocarril des de l’any 1892, i l’existència dels lignits i de la pedra a la
zona de Mequinensa i Faió (matèries primeres que, després d’unes anàlisis preliminars, molt aviat van posar
en explotació, firmant per al seu transport fins a Flix un contracte amb el patró de la  població Mateu Suny,
Balaques, propietari d’una notable flota de llaguts). En el contracte, que pareix que va durar fins a l’inici de
la Guerra Civil de 1936, s’estipulava l’obligació de traslladar fins a la fàbrica entre 8.000 i 10.000 tones de
lignit i pedra de cala  l’any, al preu acordat de 4,85 pessetes la tona.

En ampliar la seua producció, amb l’elaboració d’altres productes que els inicials, l’SEQF va començar
a obtenir beneficis que, units al preu a l’alça del carbó, li van permetre l’any 1913 comprar la mina Andresita
de Mequinensa, a la qual, poc després, van seguir dotze més, inclosa la Ribereña. Esta forta demanda de
carbó, a causa de la Guerra europea, va fer decidir l’empresa a encarregar al mestre d’aixa de Mequinensa,
Joaquín Algueró, la construcció de mitja dotzena de llaguts, que es van afegir a la flota de l’SEQF.
Com en el cas de la Carbonífera del Ebro i d’altres empreses mineres, l’Electroquímica va obtenir grans
beneficis els anys de la Guerra, gràcies al carbó transportat fins a l’estació de  Faió, procedent de les mines
de la seua propietat (60.000 tones l’any 1918). Després de la baixada de la producció durant els anys vint i
trenta, finalitzada la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i al recer d’una forta expansió econòmica,
l’Electroquímica torna a reconstruir la seua flota de llaguts i encara mana construir-ne dos més de 25 tones.
Durant la dècada dels 50, per tal de reduir el temps de navegació dels llaguts entre Flix i Faió, es van flotar

La fàbrica de Flix
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tres remolcadors comprats per l’SEQF que remolcaven els
llaguts fins a la partida de Santa Madrona, aigües amunt de
Riba-Roja, fins als inicis de la dècada del 60, quan el transport
fluvial va ser substituït pel terrestre.

LA CARBONÍFERA DEL EBRO

Les primeres grans empreses a explotar les mines de carbó
situades a  les riberes del Segre i de l‘Ebre van ser la Carbonífera
de Serós, escripturada a Barcelona el mes de març de 1863.
Era la concessionària de la mina la Canota. L’altra va ser

   Carbones de Mequinenza, concessionària de l’explotació de
la famosa mina Virgen del Pilar. Les dues empreses, davant les fortes inversions de capital que suposava la
posada en funcionament de les explotacions mineres, es van fusionar el 1880, i van donar lloc a la fundació de
l’empresa  la Carbonífera del Ebro, que, juntament amb MFUSA, és una de les empreses més antigues de la
zona de Mequinensa.

Les seves mines, situades entre les províncies de Saragossa i Lleida, han empleat durant la seva existència
centenars de treballadors. Actualment segueix activa l’explotació de la mina la Pilar, on desenes de nonaspins
han treballat des de la seva fundació.  La totalitat de la producció del carbó durant el últims anys ha anat  a
parar a les central tèrmiques d’Escatró, Andorra de Terol, Escucha i la resta a la central tèrmica de Cercs, a
Catalunya. El carbó subministrat a la central de Cercs és el carbó històric, rentat com sempre s’ha fet, mentre
que el subministrat a Escatró, com que va destinat al nou sistema de Lecho Fluido, porta un 70 % de carbó
i un 30 % de pedra de calar.

UMESA (Unió Minera Segre, S.A.)

Fundada al voltant de l’any 1968, el destí de la seva producció ha sigut un 60 % a la central tèrmica
d’Escatró i l’altre 40 % a la central de Cercs. L’empresa té en explotació, des del  1970, la  mina Europa a
la província de Lleida.

Estes mines en l’actualitat són explotades per un sistema anomenat de cambres i pilars, en què les
galeries i els creuers tenen un amplada de entre 5,50 metres i una
altura d’entre 4,5 i 6 metres, la qual cosa dóna una secció mitjana
d’uns 22 m2. Estes dimensions i el poc pendent de la mina permeten
l’accés fàcil de la maquinària convencional, com camions tipus dúmper
i pales convencionals com la Caterpillar, que circulen per la mina
com si d’una ciutat es tractés.  És evident que l’ús de maquinària
augmenta el rendiment i redueix els costos de l’explotació, en extraure
els camions del lignit amb un mínim d’esforç humà, ja que, si haguessen
de ser explotades manualment per canons o en rossadora com abans,
el més segur és que estarien tancades ja.

LA MINA DE BARBERÁN

Menció a part mereix l’única mina explotada al terme de
Nonasp, anomenada mina Angelita o de Barberán. Es troba situada
a la dreta del riu Matarranya, davant l’horta del Molí de Faió. De
l’explotació es poden veure encara algunes parets de la que
anomenen ‘la mina de l’horta’ la gent de Faió.

Oberta per un home d’esta població, de cognom Solé,
l’explotació va estar en actiu de 1914 a 1921 a causa de la forta
demanda del mineral mentre va durar la I Guerra Europea, i es va

Miners de la mina la Pilar

Sebastià Suñer (Walter) dintre
de la Mina Angelita
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obrir una altra vegada els anys quaranta,
quan la va posar en actiu el nonaspí Agustín
Barberán i li va posar el nom d’Angelita
perquè així s’anomenava la filla petita del
seu germà Joaquín.

La mina, d’escassa producció, va
estar poc temps activa, entre altres coses
pels costos que suposava portar el carbó
en carros des de l’explotació fins a l’estació
de Faió, on es carregava en vagons per
transportar-lo en ferrocarril fins a
Barcelona. Dels picadors que van treballar
a la mina queda l’oncle José Giner Andreu,
que hi va treballar uns mesos. Abans, però,
d’anar-se’n a treballar a les mines de
Mequinensa,  va demanar el certificat firmat pel propietari, que, malgrat els anys passats, hem recuperat.

També els empresaris que comercialitzaven el mineral a Barcelona van fer molts diners, com el nonaspí
Dionisio Millán.

DIONISIO MILLÁN ALBIAC

El senyor Dionisio Millán (1853-1918), del qual no es pot precisar el seu lloc de naixement, va començar
a treballar, sent encara molt jove, en una tintoreria de Casp. Com que no estava d’acord amb el sou que
guanyava, al poc temps,  va demanar prestades dues pessetes al seu amic Mario Tomás i es va traslladar a
Barcelona, ciutat que, en plena expansió, obria grans avingudes i on per totes bandes apareixien noves
indústries, cafès, botigues i magatzems.

A la seua arribada a la ciutat, novament s’ocupa en
una tintoreria com a dependent. Però, com a bon
emprenedor, no tardarà gaire a muntar el seu propi negoci
de venda de robes. Per a això totes les setmanes es trasllada
al mercat de Reus, on un dia, jugant a les cartes, va tenir
sort i va guanyar una considerable quantitat de diners que
va invertir en la compra d’una mina de carbó a Mequinensa.
Un cop posada la mina en explotació, el lignit era enviat a
Barcelona, on, abans de ser distribuït, el senyor Dionisio,
a fi de millorar-ne la qualitat, el barrejava amb carbó que
importava d’Anglaterra. Seria en aquells anys de la I Guerra
europea quan, davant de l’augment extraordinari de la
demanda, compraria el seu propi vaixell i reuniria una
notable fortuna.

Recorden persones que el van conèixer que, en els
seus freqüents viatges a Nonasp, no s’oblidava mai dels
veïns més necessitats, a qui obsequiava amb un
«peseton»(1). Conten l’anècdota que li va ocórrer al veí
Juan José,  en un d’estos viatges del senyor Dionisio. El
cas va ser que, estant absent Juan José, no va poder
saludar-lo, raó per la qual es va quedar sense el preuat
regal. Així que, al següent viatge, quan el senyor Dionisio
va baixar del seu automòbil a la plaça del Portal, en acostar-
se Juan José per saludar-lo, es fot mà a la butxaca i li dóna
dos «pesetones». Davant d’això, i sense immutar-se gens ni
mica, li va dir: << just és lo compte, Don Dionisio>>.

Certificat de treball

Altar original l’ermita de la Mare de
Déu de les Dos Aigües.

Foto Xirinachs
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Expliquen d’altres que, gran devot com era de la Mare de
Déu de Dosaigües, va fer canviar, pagant-ne les despeses, les
velles lloses d’arena del santuari per rajoles de mosaic.
També va pagar els nous bancs i els tres llums de l’altar de la
Verge, destruïts durant la Guerra Civil. Poc abans de la seua
mort, perquè l’Ajuntament pogués acabar les obres de les
escoles del carrer de Maella, va prestar dues mil pessetes al
municipi, que van ser tornades als seus hereus juntament amb
els interessos (2.400 ptes.), al setembre de l’any 1921. Ests
mateixos hereus van sufragar el 1929, tal com havia ordenat
el senyor Dionisio, totes les teulades de l’ermita.

En una altra ocasió, comenten que el senyor Dionisio
va pensar a regalar una cisterna a la població perquè s’omplís
a l’hivern i servís de reserva d’aigua potable als mesos d’estiu,
període en què els rius Matarranya i Algars es quedaven secs.
Decidit a engegar el projecte, va demanar uns terrenys a
l’Ajuntament, a l’horta del  Matarranya, al costat del pont,
per considerar que l’aigua d’est riu era millor que la de l’Algars.
Com que la petició va ser denegada pel Consistori, va decidir
ubicar-la en una finca de la seua propietat pròxima a la població,
la Plana, al riu Algars.

Per la seua relació amb el tema tratat, hem copiat
les actes municipals corresponents a la sessió extraordinària
del dia 29 de març de l’any 1922:

<<El señor alcalde hace presente según las manifestaciones hechas por los herederos del difunto D.
Dionisio Millán Albiac que, cumpliendo la voluntad y los buenos deseos del finado, pase a ser propiedad del
Ayuntamiento la cisterna ó aljibe, construido dentro de su misma propiedad, con objeto que en lo sucesivo
todos los gastos que ocasione el llenarla y vaciarla, así como los desperfectos y utensilios que se necesiten
para poder sacar agua de ella, para consumo y abasto de la población durante la temporada que se abra al
público, corran como es natural a cargo del Ayuntamiento. En virtud de dicha  oferta tan acertada, el
Ayuntamiento acuerda dar las más expresivas gracias a los herederos del hijo predilecto de la Villa D. Dionisio
Millán Albiac, haciéndose cargo del mencionado aljibe con sumo gusto, por ser obra del inolvidable Señor,
que tantas cosas hizo por el bien de la población y como grato recuerdo quedará patentizado por todos los
vecinos de la localidad. >>

Amb un cost total de 29.000 pessetes, la mida de la cisterna, de 30 m de llarg, 3,5 m d’alt i 6 m
d’ample, permetia tenir una reserva d’aigua de 630 metres cúbics. Quan escrivia això, l’any 1993, per a la
revista Lo Portal, la cisterna, que s’omplia  els hiverns de la sèquia d’Algars o Ribapetro, encara tenia en
servei una de les seues aixetes, per tal d’alleujar la set del caminant que passava per allí. Avui ja, quan escric
això, a conseqüència de la darrera gran riuada i de les obres fetes al camí, està tapada per la runa i fora de
servei.

Segons consta en l’escriptura de compravenda, davant el notari de Casp, el senyor José Hernando i
Tejados, el dia 1 d’octubre de 1918, el senyor Dionisio va comprar a la senyora Carmen Martón tres finques
a les partides de la Valleta, baix Molí del Matarranya i plana d’Algars, d’una superfície de 4 hectàrees, 50
àrees i 8 centiàrees. Cinc deveses a les partides de la Serena, serra Plana, pla Pelat, cap baix de l’Horta, les
Planes i vall de Favara, d’una superfície de 878 hectàrees, 60 àrees i 60 centiàrees, per les quals paga un
líquid imposable de 865 pessetes i passa a ser el major contribuent de la vila.

Finalment caldria dir que, a més a més de ser nomenat Fill Predilecte de Nonasp, el seu nom va ser
posat al carrer de les Oliasses o camí de Batea, com acredita la placa col·locada al cantó de l’edifici del
Sindicat.

Panteó al fossar de Montjuït de la
família Millan. Foto Anna Solé
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ELS MINERS DE NONASP (Història imaginada)

Cada dilluns, portant com equipatge el cistell del menjar,
el sac amb pa per la setmana i la garrafa amb quatre litres de
vi, un centenar d’hòmens deixaven a la família i marxaven cap
allà a les dotze fins a l’estació per agafar el correu, que ja
baixava amb els miners de Sástago i Casp. Així que els miners
de Nonasp es col·locaven com podien, per els  topes i  sostres
del vagons, per tal d’arribar  al veí poble de Faió. Alguns no
treien ni el bitllet i corrien davant del revisor, de vagó en vagó,
per tal que no els agafés. El viatge fins a Faió era i és una
successió de túnels, el més llarg dels quals és l’últim que sortia
a l’estació de Faió, davant mateix de la descàrrega de la
Carbonífera. Una volta parat el tren i mentre els miners en
baixaven del tren, un parell d’empleats del ferrocarril, un per
cada costat, picaven les rodes dels vagons per tal de veure si

   estaven en condicions de seguir el viatge cap a Barcelona .
Mentre els miners, carregats amb el cistell, el sac del pa i la garrafa del vi, caminen ja pel camí paral·lel

a l’Ebre, un seguit de llaguts esperen amarrats a la vora del riu per ser descarregats i el carbó pujat fins al
vagons que cada tarda formaran els trens que, des de l’estació, el traslladaran a distints llocs de la veïna
Catalunya. Passada la grua instal·lada rere l’estació, es troben amb la descàrrega de Freixes que ampleja un
camió salvat d’alguna de les múltiples batalles de la Guerra Civil. Després es trobaran amb les instal·lacions
de la Carbonífera del Ebro, que, amb vagonetes de les que estira un cable gruixut salvant un gran desnivell,
puja el carbó des dels llaguts fondejats a la vora del riu als mateixos vagons, que es troben a la via instal·lada
paral·lela al moll.

Seguint el camí, els miners, sense temps de parar-se en el detalls que jo recordo, ja  es trobem davant
un gran edifici: és la casa de la tia Pastissera on, en un estable quasi enganxat al riu, adossat a l’edifici,
passaven la setmana mitja dotzena de nonaspins que treballaven
en la descàrrega del carbó. Ja a les parets del poble, passen
per l’última de les descàrregues, la Fradera, on, a peu de carrer,
un carrer amb quatre dits de pols de carbó, es troba a la sala
de màquines de la descàrrega, molt pareguda a la descrita
anteriorment de la Carbonífera, el maquinista José Gil Palomo.

Caminant ràpidament, que els llaguts no esperen, passen
per davant de l’edifici de l’Ajuntament i les escoles, coincidint
amb la sortida dels nois i noies que,  barrejant-se entremig del
miners, van de camí a les seves cases. I així segueixen  passant
de llarg pel local de la Societat, el Tropical i la taverna del
l’oncle Sarroqui, llocs units al cafè de Manuel, que estava a la
plaça al peu del barranc que portava fins al Pla i a Mequinensa
i la taverna de la Lluïsa, ja deixat enrere el perxi on tenia la
tenda de teixits Antonio Castañer  i un metres abans de la
caserna dels civils i l’església. Aquesta taverna ja la visitaran
quan el dissabte, amb la cistella buida, el sac sense  pa  i la
garrafa escurada de vi, mataran l’estona bevent i fent quatre
partides de guinyot fins a l’hora d’agafar el tren de camí cap a
Nonasp.

Però ja parlarem d’això, ara hem de seguir, i passada
l’església ja es troben al peu del camí que porta cap a la barca,
on esperen el llaguts que els portaran fins a les diferents mines
que, seguint la ribera esquerra del riu, es trobaven: les
Boqueretes, Unió, Andresita, Previsió, Canero, Sant Pere i

Miners esperant «El Correu» a
l’estació de Nonasp

Carrer Revolta de rius a Faió
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Previsió (pont), mentre que per la dreta estaven La
Riberenya, Unió, Lluc, Fradera i Carbonífera del Ebro
(mina la Pilar).

Després d’uns quilòmetres de navegació, guiat el
llagut per la perícia del patró i la força del matxo que
tira de la saula des del camí, els miners van arribant a
les mines i aleshores es posen a guardar  els aliments
que porten a la cistella per  menjar tota la setmana, que
bàsicament consistia en mig quilo de carn, una dotzena
d’ous, conserves, abadejo, arròs, fideus, llegums i
patates. La carn que guardaven a la carnera, se la

  menjaven els primers dies i deixaven per al final les
conserves i l’abadejo, que s’aguantava més temps.

Després ja es posaven la roba de treballar i cada un s’encaminava a la mina per complir amb la seva
funció. Així el picador, armat amb la piqueta davall del braç i el llum de carbur a la mà, s’encaminava cap al
canó per començar a extraure el carbó picant fort sobre la veta, que solia tenir un gruix de 40 centímetres en
el millor dels casos. Els qui estaven a càrrec de les vagonetes, després d’aparellar l’animal, també entraven
cap a dins de la mina per tal de començar la seva tasca, que consistia a traure el carbó fins a la plaça per a ser

classificat i portat al moll per tal de carregar-lo al llagut que esperava
a la vora. Abans, però, cada vagó era passat per la bàscula i pesat,
per saber la quantitat de quilos que corresponien a cada picador si
est treballava a destall o a un tant per quilo del carbó arrancat a la
mina.

El treball era dur i les jornades de set hores, que passaven  a
vegades en canons amb
aigua on  solament cabia
just el cos del miner, que

   picava tombat amb la
   piqueta sobre la veta que en

molts casos no tenia  ni  un pam de carbó. Per això la pols del carbó
i la falta d’aire eren sovint, mentre es treballava  o més tard ja acabada
la vida laboral, causa de malalties de les vies respiratòries i pulmonars.
També dels sostres de les galeries, malgrat el seu apuntalament,
hi havia sovint despreniments de petites i grans lloses que produïen
accidents com la ruptura de costelles o la pèrdua d’algun membre.

I així, dia rere dia, arriben al dissabte i el viatge ara és descendent. Enrere queden les mines i la suor de
tota la setmana. Els treballadors s’han arreglat i ara, damunt del llagut carregat de carbó que es mou  arrossegat
pel corrent del riu, escolen si queda algun trago de vi al carretell, mentre comenten i riuen les incidències de la
setmana. Com que és aviat per agafar el tren a l’arribada a Faió, ara sí que és l’hora de donar una volta per
les tavernes de  ca la Lluïsa, al carrer  de l’església; la Parrala, al carrer del Raval, o a ca l’oncle Sarroqui, que
era el més popular. Ell i la tia Carme, la seua dona, sempre tenien un somriure per a cada un dels qui visitaven
la taverna per tastar el vi de la Pobla que guardaven els bocois que tenia al fons de l’establiment.

Després d’est recorregut i haver dinat, és l’hora d’anar-se atansant a l’estació per agafar el correu que
els portarà cap Nonasp, on, a més d’un ja l’estarà esperant la dona amb l’aixada perquè toca l’aigua i cal
regar les hortalisses. La majoria, però, amb la barba de tota la setmana, corren més que caminet cap al poble
per arribar a casa, canviar-se  de roba i anar a la barberia, on les coes arriben fins al carrer.

EL FUTUR DE LES MINES

Com tants altres sectors, el de la mineria del carbó és un dels condemnats a mig termini a desaparèixer
per la contaminació que produeix el lignit en ser cremat a les centrals tèrmiques. Malgrat allò acordat a Kioto
sobre la reducció de CO2 a l’atmosfera, a Espanya, la política energètica va enfocada afavorir els interessos

Plaça de l’Església de Faió

Miners de Nonasp pujant un
dilluns cap a la mina

Miners de la mina la Pilar
menjant al acabar la jornada
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econòmics de les grans companyies elèctriques, com demostra el Pla d’infraestructures  elèctriques  i gas de
2002–2011, que té previst produir 35 MW en centrals tèrmiques, entre les quals es poden trobar, si són
aprovades, una de cicle combinat, com la sol·licitada  a Faió per Endesa, i un altra a Mequinensa  projectada
per la Carbonífera del Ebro, que cremarà carbó i les escombraries generades per les mines de la zona, la qual
cosa donaria un respir a les explotacions mineres de la zona.

Mentrestant, el passat mes de novembre, els miners van convocar una vaga i van sortir al carrer per tal
d’evitar la lenta extinció dels seus llocs de treball. Aquesta vaga va ser aturada quan el govern es va avindre
a negociar i es va arribar a un acord que dóna sortida al sector fins a l’any 2012.

UGT – Apoya la creación de una térmica en Mequinenza
FIA_UGT defiende que el proyecto de crear una central térmica en Mequinenza es una buena noticia

para los trabajadores de la localidad pues «garantiza la continuidad de la actividad minera manteniendo los
empleos y al mismo tiempo surgen nuevas iniciativas por los puestos que generará».  Según este sindicato,  la
combustión es «más  limpia que en las centrales de nuestro entorno, como Andorra y Escucha».

Finalmente, UGT expresa su apoyo pleno a este proyecto, «desde el convencimiento de que aportará
trabajo, empleo y riqueza respetando la normativa medioambiental». Mientras unos vecinos están reticentes,
otros ven con buenos ojos la iniciativa para asegurar la actividad tras el Plan del carbón 2006-2012, además
de eliminar miles de toneladas de escoria acumuladas.

Heraldo de Aragón. (30.11.2005)
Cerrado por fin el acuerdo para el nuevo Plan de la Minería

Industria y sindicatos alcanzaron ayer un acuerdo sobre el nuevo Plan Miner que confirma el peor
escenario para Aragón. Las comarcas mineras turolenses y la zaragozana de Mequinenza sólo accederán a
un 3% de los fondos para infraestructuras. Unos 200 mineros se prejubilarán en estos seis años. La Comunidad
aragonesa pasa de haber disfrutado de un 12% de participación en los fondos hasta 2005 a disponer hasta
2012 de apenas un 3,09%; esto es, se reducirán los fondos de 295 millones de euros a 45 en el siguiente
periodo.

Los sindicatos ya pidieron que se crear un fondo adicional pero el criterio de Montilla se ha impuesto
al final en la negociación. Asturias y Galicia aumentan su participal resto de comarcas mineras españolas.
Manolo Royo, secretario estatal de minería de UGT valora el plan, de forma general, como positivo aunque
reconcoe que Aragón pierde mucho. Royo dice que él lo ha intentado.

Según ha informado el Ministerio, los objetivos básicos del Plan fijan una producción final de 9,2
millones de toneladas en 2012, manteniendo la actual proporción entre carbón subterráneo y cielo abierto.
Las centrales aragonesas Comienzan el Miner con 3 millones de toneladas de carbón y concluirá, en 2012,
con una producción de 2,5 millones.

En lo que se refiere a la plantilla, en el periodo de vigencia del nuevo plan, desde las organizaciones
sindicales apuntan que en la región se prejubilarán alrededor de 200 mineros y sólo se incorporarán 120
empleados. Silvia Sanz a La Comarca>>



Movido del sentimiento
que me produce la marcha
voy a intentar descifrar
 lo que en la mina PILAR
ocurre en una semana:

LUNES tremendo día
hay que dejar la alegría
y nos produce emoción
nos marchamos a la mina
a cumplir la obligación

Dicho día aunque fatal
lo pasamos distraído
algún rato matinal;
pero al sonar las diez
abandonamos el pueblo
dejando nuestro querer

El camión sin parar
kilómetros va pasando
y en su fuerte trepidar
nos ponemos a pensar
en lo que estamos dejando

Tras dos horas de correr
llegamos pronto a la mina
y cuando se empieza a ver
muchos dicen con desdén
que es el penal de Quinquilla

A las cinco de la tarde
se empieza a trabajar
y nos ponemos el traje
que esta hecho de retales
pues nos vamos a ensuciar

Cuando ya las ocho dan
 en este lunes pesado
dejamos de trabajar
y nos vamos al hogar
para hacernos el guisado

Cenamos ya en silencio
 nadie se atreve a hablar
estamos lejos del pueblo
que abriga en su seno
amor y paterno hogar

Vamos muy pronto a dormir
porque así nos dedicamos
a meditar y medir
el día que cual abril
Pasó y tanto añoramos

Con el sueño que llevamos
 de la noche del domingo
nos domina, y tardamos
de la cama a levantarnos
desayunamos de un brinco

UNA SEMANA EN LA MINA
Pues la manñana del MARTES
suele ocurrir así:
despertarse un rato antes
hacer un poco el mangante
y volverse a dormir

Metidos ya en el trabajo
empezamos a cantar
canciones a la que amamos
pues estamos muy pesados
sin ganas de trabajar

Pasó este día pesado
entre canciones v risas;
el trabajo hemos dejado
y luego nos acostamos
 tras de jugar la manilla

MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES
son días muy llevadizos
pues va la noche del miércoles
solemos decir triunfantes
la semana hemos vencido

Dedicados al trabajo
estos días pronto pasan
pues vamos adelantando
y entre risas y cantando
toca ya  fin de semana

El SABADO va ha llegado
acojiéndolo con risas;
El trabajo ya dejamos
y luego nos aseamos
para ir a ver la familia

Hasta que se llega al pueblo
es muy pesado el camino;
ya no nos viene de nuevo
pero es que todos queremos
llegar muy pronto al destino

Entramos allí cantando
entre las once y las doce
al pisar la calle el Tello
parece que sea el cielo
esta villa de NONASPE

Ya está  explicado aquí
lo que ocurre en la mina
sufrir seis días allí
para estar uno aquí
al lado de la familia.

En la mina Pilar a 17 de febrero de 1949
Juan Manuel Llop Albiac



ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
EL DIA 2 DE JULIOL DE 2004, vam escriure al president de la comarca del Baix Aragó/

Casp i al conseller delegat de Cultura. La carta deia:

En Daniel Maza Pons, amb DNI número XXXX, president de l’Associació Amics de Nonasp,
amb NIF G50714039 i amb domicili social al carrer Trinquet, 26 de Nonasp,

DIU: Ja que les Corts d’Aragó, posant els noms dels pobles amb la seua traducció al
català i fins i tot el nom de la mateixa comarca, van reconèixer la pluralitat lingüística de la comarca
del Baix Aragó/Casp, i aprofitant que ara hi ha un govern progressista, seria molt important que la
comarca fes de la nostra llengua materna, llengua cooficial. D’esta manera este valor patrimonial
estarie més protegit.

A més a més, a l’hora de negociar les transferències amb la DGA, es podria demanar més
diners que altres comarques, ja que, en tindre la nostra llengua com a cooficial, s’haurien de traduir
les actes, fer els cartells en els dos idiomes, s’haurien de fer classes de català perquè la majoria de la
gent és analfabeta de la seua llengua materna, etc.

També ens agradaria que tots els cartells anunciadors que fa la comarca es fessen bilingües,
d’esta manera la nostra gent, a poc a poc, s’aniria acostumant a veure coses oficials en la nostra
llengua.

Ja que, gràcies a la immersió lingüística en castellà que es fa a les nostres escoles, los
xiques i xiquetes han perdut (entre d’altres) la denominació en català d’algunes paraules com ara els
dies de la setmana i els mesos de l’any, si enguany es torna a fer l’agenda escolar, creiem que no
estaria de més fer-la bilingüe. Potser d’esta manera es podria recuperar alguna de les nostres paraules.

Tot això pot ser que no agradi a tots els pobles de la comarca, però ens volen a la comarca,
bé ens han d’acceptar tal com som, oi?

A l’espera que totes estes notes es pugon fer realitat, atentament,

Gràcies a esta iniciativa, en la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2004, la comarca del
Baix Aragó/Casp va declarar cooficial la nostra llengua a alguns nivells, com ara en l’edició de qualsevol tipus
d’imprès.

AL MES DE DESEMBRE  2004, vam participar en un taller de llengua dins de les activitats que l’Ajuntament
va organitzar per al xiquets al Nadal de 2004.

EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2004, vam fer l’Assemblea General Ordinària al saló de plens de
l’Ajuntament.

AL MES DE GENER DE 2005, vam eixir els ajuts de la comarca del Baix Aragó/Casp per a les associacions
sense ànim de lucre en matèria de Cultura, Turisme i Medi Natural del any 2004. Vam demanar cinc ajuts i al
mes de maig ens van donar 4.500,00 euros per a diferents activitats.

EL 2 DE FEBRER DE 2005, vam sol·licitar al grup d’acció local CEDEMAR, que tramita els ajuts europeus
LEADER PLUS, un ajut per a fer la primera fase del projecte del Museu Etnològic que ens va preparar



l’arquitecte Héctor Jala. El pressupost d’esta primera fase és de 210.064,00 • i l’ajut que demanàvem era
del 50%, tal com diu la normativa de CEDEMAR per a projectes no productius.

EL DIA 24 DE FEBRER DE 2005, vam demanar una subvenció a l’ INAEM per a contractar personal de
l’atur dintre de la convocatòria d’ajuts per a les associacions sense ànim de lucre. No ens la van donar.

AL MES DE MARÇ DE 2005, vam rebre notícies de CEDEMAR. Com que no tenen prou diners, la
Junta de CEDEMAR ens diu que, per poder rebre els màxims possibles (sense arribar al 50% del pressupost),
el promotor del projecte hauria de ser l’Ajuntament.

EL DIA 28 DE MARÇ DE 2005, vam escriure al nostre Ajuntament sol·licitant-li que es fes promotor del
nostre projecte.

EL DIA 5 D’ABRIL DE 2005, vam escriure a l’Ajuntament demanant-li que, com que al nostre terme
municipal hi ha molts arbres singulars, iniciés els tràmits necessaris perquè la DGA declarés els arbres singulars
patrimoni natural. Com ja es costum, no vam rebre resposta.

EL DIA 14 D’ABRIL DE 2005, com que encara no teníem notícies de l’Ajuntament  en relació al nostre
projecte de reforma i ampliació del Museu Etnològic i el temps anava passant, vam tornar a escriure-li perquè
ens aclarís si es volia fer promotor del projecte.

EL DIA 25 DE MAIG DE 2005, vam fer al·legacions davant de l’Institut Aragonès de l’Aigua sobre el
projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals de Nonasp. La nostra carta deia:

D. Daniel Maza Pons...

DICE:

Que está en su derecho el formular alegaciones al Proyecto básico de estación depuradora
de aguas residuales de Nonaspe, promovido por el Instituto Aragonés del Agua por el impacto ambiental
que supone. Dichas alegaciones se fundamentan en

PRIMERA: Que el sistema que se propone para depurar las aguas residuales de Nonaspe
tendrá un consumo anual de 77.380 KW y producirá 441,63 m3 de fangos.

SEGUNDA: Se tendrá que construir una zanja para enterrar las tuberías que se necesitarán
para bombear las aguas residuales hasta la planta depuradora. Esta zanja pasará por una zona de
ribera muy sensible entre los ríos Algars y Matarraña. Recordar que todo el término municipal de
Nonaspe es zona ZEPA.

TERCERA: El coste de construcción de esta depuradora es de 1.404.452,22 • y para su
mantenimiento necesitará de un operario a jornada completa, un oficial electromecánico a media
jornada y un jefe de planta con 0,10 de jornada. En definitiva este proyecto de depuradora utiliza un
sistema muy poco económico, poco sostenible, poco ecológico y con un alto coste de personal
especializado y de consumo energético, que hacen que no se adapte a las necesidades de un pueblo con
tan solo 1.045 habitantes.



CUARTA: Para un pueblo tan pequeño, existe otro tipo de depuradoras menos costosas
de construcción y en mantenimiento. También son más respetuosas con el medio ambiente.
Acompañamos una copia del Anteproyecto de depuradora de aguas residuales de Fabara por el sistema
de canales de macrofitas, realizado por la Universidad Politécnica de Madrid. De él se desprende que:

4.1- Tiene un menor coste de construcción (87.863 •,  sólo el 6,25% del presupuesto
del Proyecto básico de estación depuradora de aguas residuales de Nonaspe promovido por el Instituto
Aragonés del Agua).

4.2- Para su funcionamiento no tiene consumo eléctrico.

4.3- No hay que realizar grandes obras para su construcción.

4.4- Tiene un mantenimiento muy escaso.

En definitiva este sistema de depuración de aguas residuales por canales de macrofitas
respeta más el medio ambiente que el proyecto del Instituto Aragonés del Agua.

Por ello SOLICITA:

Que se deseche el  Proyecto básico de estación depuradora de aguas residuales de Nonaspe
promovido por el Instituto Aragonés del Agua por el alto coste económico y medioambiental de su
construcción y mantenimiento y se apueste por la creación de una depuradora de aguas residuales por
el sistema de canales de macrofitas. Por ser un sistema más ecológico, más económico y respetar
mejor el medio ambiente.

EL DIA 25 DE MAIG DE 2005,  en relació al tema de l’estació depuradora, vam fer esta carta a l’Ajuntament:

En Daniel Maza Pons ...

DIU:

Al BOA del 5 de maig de 2005 ix l’anunci de l’Institut Aragonès de Gestió Ambiental pel
qual s’informa públicament de l’Estudi d’impacte ambiental de l’estació de depuració d’aigües de
Nonasp.

Una volta hem mirat est estudi i hem vist el projecte de construcció de la depuradora i la
legislació aragonesa de depuració d’aigües residuals, ens ha estranyat que l’Ajuntament no hagi
convocat els diferents col·lectius del poble per a explicar el tema, tan important per la repercussió
econòmica que representa.

Segons la documentació a què hem tingut accés, la depuradora costa 1.404.452,22 • més
l’IVA, es necessitarà un operari de planta a jornada completa, un oficial electromecànic a mitja jornada
i un cap de planta amb 0,10 de jornada. Consumirà 77.380 KW  l’any i produirà 441,63 m3 de fangs
l’any.

A la web de l’Institut Aragonès de l’Aigua diu: «La Tarifa del canon se determina en la
Ley de presupuestos de la comunidad autónoma, y diferencia un componente fijo y un tipo aplicable.
Actualmente, la Ley establece un componente fijo para usos domésticos de 3,66 • por sujeto pasivo y
mes, y un tipo aplicable por volumen de agua de 0,44 •/m3. En los usos industriales el componente fijo
es de 14,63 • por sujeto pasivo y mes, y el tipo aplicable vendrá dado en función de la carga contaminante
que declare el sujeto pasivo industrial».

Amb estes xifres resulta que, de quota fixa, els habitants de Nonasp pagarem cada any
l’import de  45.896,40 • a més a més de la quota per volum d’aigua (segons el projecte de la depuradora
el consum d’aigua a Nonasp va de 282 a 560 m3/dia, només cal multiplicar), i  això sense comptar



l’aigua d’ús industrial. Per un poble tan petit i amb pocs recursos com el nostre, això és una sangonera.
Però resulta que hi ha una alternativa.

L’Ajuntament de Favara va demanar a la Universidad Politécnica de Madrid un projecte
de depuradora pel sistema de canals de microfites (FMF), del qual adjuntem fotocòpia. Esta depuradora
té un cost de 87.863,00 • (o siga 1.316.589,2 • menys que el projecte de l’Institut Aragonès de Gestió
Ambiental), no té consum d’energia i un molt baix cost de manteniment. Això no és ciència ficció, una
depuradora d’este tipus està funcionant a l’aeroport de Reus, és una alternativa real i més ecològica.

Després d’unes quantes gestions al departament de Medi Ambient i a l’Institut Aragonès
de l’Aigua de la DGA (que sempre s’havia mostrat en contra), l’Ajuntament de Favara ha aconseguit
que se li aprovi est tipus de depuradora per al seu poble.

Si volem evitar la sangonera de pagar est cànon o que l’import pagat repercuteixi al
nostre poble, l’Ajuntament de Nonasp hauria de ser valent i fer est tipus de depuradora. Sempre es
podrà defensar que no ens poden cobrar un cànon per una depuradora que no té pràcticament
manteniment i un cost de construcció de tan sols el 6,25% del projecte de l’Institut Aragonès de
l’Aigua.

Per això, DEMANAM a l’Ajuntament de Nonasp que sigui valent, defensi els interessos
de la gent del nostre poble i aposti per una depuradora de sistema de canals de macrofites. Esta
decisió és molt important per la gran càrrega econòmica que té per a la nostra població. D’esta
manera sempre recordaríem que un dia hi va haver unes persones a l’Ajuntament que van saber
defensar els interessos de la població, o no. Però mai no podran al·legar ignorància.

Una carta amb los mateixos termes vam enviar a la consellera de Medi Natural de la comarca
del Baix Aragó/Casp i a tots els grups parlamentaris de les Corts d’Aragó. No vam tindre resposta de ningú.

EL DIA 6 DE JUYN DE 2005, per fi, vam tindre una reunió amb l’Ajuntament sobre el tema del nostre
projecte presentat a CEDEMAR. L’acta d’aquella reunió diu:

ASSISTENTS

Per part de l’Ajuntament:

L’alcalde, Joaquín Llop Ràfales

La primera tinenta d’alcalde, Agustina Barberán Puértolas

El secretari, Jesús Taberner

Per part de l’Associació:

El president, Daniel Maza Pons

El secretari, Hipòlit Solé Llop

I el vocal tercer, Josep Maria Ràfales Vidal

ANTECEDENTS

L’Associació Amics de Nonasp va demanar subvenció al programa LEADER PLUS de Casp
(CEDEMAR) per al projecte de restauració i construcció d’un museu etnològic que va fer l’arquitecte de
Favara Hèctor Jala.



Els responsables del programa LEADER ens van escriture dient que un projecte d’estes
característiques hauria d’estar avalat per l’Ajuntament de Nonasp. O sigui, el promotor del projecte hauria
de ser l’Ajuntament.

Després de molts intents per reunir-nos amb l’Ajuntament, una volta aquest va tindre clar el
tema, la tarda (18,30 hores) del mateix dia 6 van baixar els responsables de CEDEMAR per explicar-los
com es podria enfocar el tema. En esta reunió hi va ser Josep Maria Ràfales i ens va contar que els de
CEDEMAR van dir a l’Ajuntament que per a ser promotors hi hauria d’haver un conveni entre els propietaris
dels locals del museu i l’Ajuntament. De tal manera que, durant 20 o 30 anys (depenent del conveni),
l’Ajuntament seria amo i senyor dels edificis i de la seua gestió.

Amb esta idea vam anar a la reunió amb l’Ajuntament a les 10 de la nit. Després de parlar de
molts temes que no tocaven, vam tocar el tema que ens havia convocat. En resum, el Sr. alcalde ens va dir
que:

1.- Per a ser promotor l’Ajutament del projecte del museu, el conveni que hauríem de fer seria
de 25 o 30 anys, que així ho marcava la llei.

2.- CEDEMAR té pocs diners per repartir entre molts pobles i que, a tot estirar, ens arribarien
uns 12.000 o 18.000 •.

3.- Que s’hauria de fer un projecte de restauració del museu que valdria entre 30.000 i 36.000
•, ja que serie responsabilitat de l’Ajuntament totes les obres i no voldria que hi hagués cap accident laboral
sense tindre tots els papers que es demanen per a la construcció de qualsevol edifici.

També ens va comentar que de totes maneres l’Ajuntament faria tot el possible per aidar-nos al
projecte del museu, dedicant cada any uns diners del pressupost ordinari de l’Ajuntament.

I repetint-se moltes vegades, vam acabar la reunió a les 11.30 de la mateixa nit del dia 6 de juny
de 2005.

EL DIA 7 DE JUNY DE 2005, el nostre secretari es va posar en contacte amb els tècnics del grup d’acció
local  CEDEMAR,  i li van explicar que:

Per la seua part, el conveni amb l’Ajuntament hauria de ser d’un mínim de 5 anys. Que, per a 16
pobles que són dintre de CEDEMAR, hi havia 900.000 •, total uns 56.000 per poble, potser un mica més o
una mica menys, però podria rondar els 60.000 • per al nostre projecte. Respecte al preu del projecte, no
hem parlat amb Héctor Jala, però no creiem que ens costi més de 9.000 •.

EL DIA 20 DE JYN DE 2005,  vam escriure a CEDEMAR. La carta deia:

En relación a su escrito con fecha de salida 9/05/05 y número 79 en el que nos indican que
en la sesión ordinaria del grupo de acción local CEDEMAR celebrada por la Junta Directiva el día 5
de mayo de 2005 decidieron que, vista nuestra solicitud de ayuda y la disponibilidad presupuestaria,
los proyectos no productivos deberían ser promovidos por los ayuntamientos para poder ser
subvencionados, pasamos a explicar las acciones que hemos llevado a cabo.

Una vez  recibimos el escrito de CEDEMAR nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento
de Nonaspe, para que consideraran la posibilidad de hacerse promotores del proyecto de nuestra
asociación, de rehabilitación, reforma y ampliación del Museo Etnológico. El día 6 de junio a las 10 de
la noche hicimos una reunión con el Sr. Alcalde y la primera tenienta de alcalde. En resumen, nos
dijeron que para que el Ayuntamiento se hiciera promotor de nuestro proyecto tendríamos que hacer



un contrato o convenio por  el cual, durante un tiempo de 25 a 30 años, cediéramos la propiedad, el
uso y la gestión de nuestro museo al Ayuntamiento. Como podrán comprender, no podemos aceptar
esta cláusula, ya que, durante todos estos años, el principal proyecto de nuestra asociación pasaría a
manos del Ayuntamiento, vaciando así a la asociación de la principal actuación para cumplir los
objetivos marcados en nuestros estatutos.

Al no disponer de ayuda por parte de nuestro Ayuntamiento, de la  primera fase, nuestra
asociación ahora tiene capacidad financiera de realizar:

1.- La rehabilitación y reforma del edificio de la calle Soldevila, con una superficie de
intervención de 240 m2 y un presupuesto de 73.872, 00 •.

2.- Los derribos de los edificios de la plaza la Muela y calle Horno, con un volumen de
derribos de 1.025 m3 y un presupuesto de 9.225,00 •.

El total del presupuesto sería de 83.097,00 •.

Con dicha intervención se conseguiría una importante reforma, rehabilitación y ampliación
del Museo Etnológico.

Así pues, quedarían totalmente acabadas las salas señaladas en el anteproyecto con los
números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 13, con un total de 263,23 m2, 15,58 m2 de circulaciones y con un local
social de 32,89 m2.

Con el derribo de los edificios de la plaza la Muela y la calle Horno se adecuaría un
entorno que ahora está totalmente degradado y quedaría preparado para una futura ampliación.

Según la información que aparece en la web de CEDEMAR (http://www.cedemar.es/
guia_promotor.htm)  y en los folletos que se repartieron para promocionar las ayudas del grupo de
acción local, en la guía del promotor de actividades e inversiones no lucrativas, dice textualmente:

«Beneficiarios.

Podrán solicitar ayudas los ayuntamientos, mancomunidades y otras instituciones públicas de
carácter local, así como toda clase de entidades privadas (asociaciones, fundaciones, etc.) que cumplan
los siguientes requisitos:

• Acometer actividades o inversiones que sean de interés público o colectivo y no constituyan
por sí mismas una actividad económica.

• Para las instituciones y entidades privadas, estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria.

• Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos durante cinco años, posteriores a su
realización.

Serán prioritarios los proyectos que afecten a todo el territorio por igual y promovidos de forma
colectiva.

Criterios de selección de proyectos no productivos:

• Carácter innovador

• Contribución al desarrollo integral del territorio

• Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto

• Puesta en valor y plan de gestión del recurso

•Intención asociativa del proyecto y cooperación público/privada del proyecto



• Valorización patrimonial

• Creación de empleo inducido, especialmente jóvenes y mujeres

• Beneficio medioambiental

• Efecto demostrativo y posibilidad de transferencia

• Adecuación de la acción a los objetivos y naturaleza del programa

Cuantía de las ayudas:

Porcentaje máximo de ayuda pública para proyectos no productivos de promotores públicos
o privados: hasta el 50 % del gasto elegible. El límite máximo de cada ayuda será de 100.000 euros».

Siguiendo estas directrices, nuestra asociación ha venido trabajando desde hace tiempo en la
elaboración del anteproyecto del Museo Etnológico para poder presentar una solicitud de ayuda a
CEDEMAR que tuviera una base sólida. Por ello, nos hemos visto obligados a gastarnos una importante
cantidad de dinero para pagar los gastos generados por los arquitectos que han redactado el anteproyecto.

Así pues, y como ya tenemos número de registro de entrada de solicitud de ayuda a CEDEMAR,
agradeceríamos que se siguiera con el trámite, pero contando con las dos actuaciones anteriormente
mencionadas de la primara fase y con un presupuesto de 83.097,00 •.

Creemos que es un proyecto muy importante para  Nonaspe y para toda la comarca,  pues
no existe otro Museo de estas mismas características. De hecho, todas las personas que lo visitan se
quedan muy satisfechas, pues consiguen hacerse una idea de la vida rural de los siglos XIX y XX.

Por ello, vista la posición de nuestro Ayuntamiento, y puesto que cumplimos todos los
requisitos exigidos para ser beneficiarios del 50% de ayuda a nuestro proyecto de rehabilitación, reforma
y ampliación del Museo Etnológico a fondo perdido,

SOLICITAMOS que se apruebe nuestro proyecto contando con las dos actuaciones de la primara
fase y con un presupuesto de 83.097,00 •. Y puesto que tenemos que realizar más gestiones ante otros
organismos públicos y privados para conseguir la financiación total del proyecto, agradeceríamos que
se nos confirmara la aprobación en la mayor brevedad posible.

De l’any 2004 arrastraven un remanent de 1.559,66
euros

El total d’ingressos de l’any 2005 va ser de
12.354,61 euros.

El total de despeses de l’any 2005 va ser de
13.011,05 euros.

El saldo a 17 de desembre de 2005 era de
903,22 euros

RESUM DELS COMPTES DE
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE

NONASP

Carta de CEDEMAR



DETALL DE LA COMPTABILITAT DEL L’ANY 2005

DATA INGRESSOS DESPESES                      CONCEPTE
01/01/2005 1.559,66 SALDO ANY ANTERIOR
03/01/2005 800,00 LOTERIA DEL NIÑO
10/01/2005 720,00 Venda de loteria del Niño
10/01/2005 300,00 Venda de loteria del Niño
10/01/2005 79,10 Factura de Luis Zapater per al Museu
10/01/2005 0,57 Despeses cobrament quota
10/01/2005 0,61 Conissió cobrament de rebut
17/01/2005 12,02 Quota Francis de l’any 2004
24/01/2005 17,64 ENDESA
09/03/2005 24,05 ENDESA
15/03/2005 0,44 Interessos bancàris
15/03/2005 0,07 Retenció Hisenda
30/03/2005 1.261,03 Prèstec de Dani, Hipòlit i JM Ràfales a l’Associació
30/03/2005 1.720,00 Prèstec d’en Dani a l’Associació
30/03/2005 1.720,00 Prèstec d’en JM Ràfales a l’Associació
30/03/2005 1.720,00 Prèstec d’en Hipòlit a l’Associació
30/03/2005 1.798,00 Fac.Carpinteria OSET
30/03/2005 1.212,20 Factura Gràfiques del Matarranya
30/03/2005 696,00 Factura Gràfiques del Matarranya
30/03/2005 1.241,20 Factura Gràfiques del Matarranya
30/03/2005 988,00 Factura Gràfiques del Matarranya
30/03/2005 1.334,00 Factura de Luis ZAPATER
30/03/2005 870,00 Factura de Luis ZAPATER
08/04/2005 10,50 Anunci al teletex de l’Ajuntament
18/05/2005 900,00 Comarca de Casp/ Cultura
20/05/2005 800,00 Comarca de Casp/ Turisme
20/05/2005 800,00 Comarca de Casp/ Turisme
20/05/2005 800,00 Comarca de Casp/ Medi Natural
20/05/2005 1.200,00 Comarca de Casp/ Medi Natural
23/05/2005 21,10 ENDESA
01/06/2005 1.000,00 Del prèstec a l’Associació d’en Daniel Maza
01/06/2005 1.000,00 Del prèstec a l’Associació d’en JM Ràfales
01/06/2005 1.000,00 Del prèstec a l’Associació d’en Hipòlit
15/06/2005 0,31 Interessos bancàris
15/06/2005 0,05 Retenció Hisenda
20/06/2005 9,63 Aigua Ajuntament
12/07/2005 19,79 ENDESA
10/08/2005 82,53 Pagament d’aigua atrasada de C/ Forn, 12
17/08/2005 66,09 Fotoprix fotografies exposició mineria
06/09/2005 4,82 Aigua 2T2005
13/09/2005 4,82 Aigua 2T2005 C/ Forn, 12
14/09/2005 70,00 Anunci al programa de Festes 2005
15/09/2005 0,42 Interessos bancàris
16/09/2005 0,06 Retenció Hisenda
19/09/2005 29,60 ENDESA
04/10/2005 42,68 Pagament domini nonasp.com
07/10/2005 18,00 Tasa clavegueram
19/10/2005 18,00 Tasa clavegueram
20/10/2005 380,00 Focos comprats a IKEA
04/11/2005 9,55 Contribució carrer Soldevila, 25
04/11/2005 56,67 Contribució
04/11/2005 37,71 Contribució
17/11/2005 39,23 Contribució
22/11/2005 19,08 ENDESA
05/12/2005 400,00 Ajut de la CAI
05/12/2005 4,82 Aigua Ajuntament
05/12/2005 4,82 Aigua Ajuntament
17/12/2005 0,39 Interessos caixa
17/12/2005 0,06 Retenció Hisenda


