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1 Activitats de Setmana Santa
Aquest dies de Setmana Santa l’ Associació de
Veïns de Belltall ha programat de nou a Belltall un
seguit d’activitats per tal de dinamitzar el poble,
barrejant activitats d’ interès cultural i esportiu
dirigides a totes les edats.

També es va realitzar el primer torneig de futbolí ,
on van comptar amb jugadors del poble de
Guimerà. Cal esmentar que aquesta competició es
va notar el gran “ nivell” dels més grans , fruit de
molts anys i molts “ duros” invertits en el futbolí.

En primer lloc s’ ha realitzat el Segon campionat
de Tenis Taula en diferents categories que es va fer
al Casal Municipal de Belltall .
Es van definir tres categories( infantils i grans) amb
la participació d’ uns 50 jugadors d’edats compreses
entre els 7 i 60 anys .Després de 3 dies de campionat
el dissabte es va realitzar la final de les diferents
categories i la corresponent entrega de trofeus pels
guanyadors i finalistes.
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Els finalistes i guanyadors van ser.
Tenis Taula Infantil:, 1er-Aleix Secanell , 2on Joel
Lloses ( Ferreret). 3er Laia Lloses (Ferreret), 4rt
Oriol Miró( Feliuet)
Futbolí infantil ( parelles) : 1er Pau (Porxo)-Aleix(
secanell)/ 2on Joel- Genís ( Ferreret)
Cal destacar l’excel·lent actuació de la resta de
participants : Francesc ( Feliuet), Alex i Pol ( Cal
prim), Marc ( ca la ció) , Oriol ( cal Domingo)
Futbolí Sènior.

Vam visitar les cabanes de Cal Cuixela, Cal Marçal,
Cal Jaume, Cal Jaume Roseret. Un esplèndida ruta
que ens va portar des de Belltall fins Rocallaura i de
tornada a Belltall .

1er Josep Ramon-Jordi ( Guimerà)
2on Ramon ( Secanell), -Josep Mª ( Mitjera),
3er David (lluc)-David ( Parranxo),
Tenis Taula Sènior.
1er Joan ( porxo),
2on Jordi ( Anton),
3er David ( Parranxo),
Els altres finalistes van ser Pep ( Ferreret), Pau(
Banyeta) Josep Mª ( Mitgera)
Una vegada més ha quedat palès que les jocs i
activitats tradicionals segueixen tenint una gran
acceptació entre les persones de totes les edats, fins i
tot els més joves, que prefereixen el futbolí o el
tenis taula a la Play station o a la Wi.
Òbviament cal que disposem d’espais i creativitat
per motivar als joves a participar en activitats que
els permetin augmentar el grau de socialització i
contacte amb altres joves o persones més grans. En
definitiva un gran èxit de participació i també un
gran nivell competitiu.

Totes aquestes activitats s’han realitzat dintre un
entorn de millora continua que esta gaudint Belltall.
La nova il·luminació dels carrers ja està en marxa ,
complint amb els aspectes legals de contaminació
lumínica .Alhora amb uns fanals molt adients al
entorn de pedra del poble i una il·luminació que fa
destacar la pedra i l’ encant del poble , fins i tot de
nit.

El Diumenge 23 de març vam realitzar la “ VI
caminada a les cabanes de volta”. Un any més el
grup de 30 persones visitarem algunes cabanes de
pedra seca del terme gaudint de les explicacions de
persones coneixedores de les cabanes de volta i a la
vegada amb la col.laboració del nostre guia “ el Ton
de cal Roig” vam poder conèixer camins, parades,
marges, pous i altres aspectes de la nostra cultura i
història.
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Addicionalment continuen les obres de millora del
Passeig de l’ Om que el convertiran en un nou espai
on poder gaudir del paisatge meravellós que té el
poble , per passejar o per jugar-hi els més petits.

2.- BELLcam i dades del temps
Des de fa uns mesos tenim a Belltall en
funcionament una estació meteorològica formada
per.
Pluviòmetre,
Anemòmetre,
Baròmetre,
Higròmetre, Termòmetre
L’estació està situada a Cal Gran , però les dades les
podem veure a tot el món a través de la pàgina web
de l’ Associació . Aquesta iniciativa del Xavier de
Cal Gran ens permet veure al moment les condicions
meteorològiques de Belltall ( temperatura, pressió
atmosfèrica, radiació ultraviolada, pluja, velocitat
del vent i Humitat).
Quan es va posar en marxa sobre el mes d’ Abril
realment les condicions meteorològiques eren
estables. Però aquest mes de Maig des del punt de
vista meteorològic
ha estat molt variat amb
Llevantades i pluges. En els següents gràfics que
també podeu veure a la pag web ( seleccionant
Bellcam) us ensenyem les dades del mes de Maig.

Les activitats culturals que continuaran durant
aquest any amb la celebració del “ Centenari del
cementiri de Belltall” i els “ 10 anys de la
Biblioteca”. L’Associació de Veïns com a entitat
cultural i de preservació del patrimoni del poble
segueix treballant en mantenir i transmetre el gran
actiu històric i cultural del nostre petit poble .
Aquest actiu forma part de la cultura catalana que
com a país entre tots hem de preservar, millorar i
fer conèixer a les noves generacions i a totes les
persones que viuen o visiten Catalunya.
L’
Associació
de
Veïns
conjuntament
amb
l’Ajuntament de Passanant i Belltall i la Diputació
de Tarragona està preparant un seguit d’actes per
commemorar ambdós esdeveniment

PLUJA

Vent

.
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Pressió atmosfèrica

Humitat

3.-Millora
carretera
Solivella-Montblanc

Temperatura

C-14:

ANUNCI
d'informació pública de l'estudi informatiu i l'estudi
d'impacte
ambiental
Millora
general.
Condicionament de la carretera C-14, del PK
37+770 al 46+000. Tram: Montblanc-Solivella.
(clau: EI/IA-AT-04178).
La Direcció General de Carreteres, en data 26 de
febrer de 2008, ha aprovat tècnicament l'estudi
informatiu i l'estudi d'impacte ambiental .Millora
general. Condicionament de la carretera C-14, del
PK. 37+770 al 46+000. Tram: Montblanc-Solivella..
En conseqüència, d'acord amb el que disposen
l'article 15 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de
carreteres, modificat per l'article 57.4 de la Llei
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i
administratives, il'article 31 del Reglament general
de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de
novembre s'obre un període d'informació pública per
tal que, durant el termini de 30 dies, comptats a
partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest
Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, totes les persones naturals o jurídiques
interessades puguin examinar l'estudi informatiu i
l'estudi d'impacte ambiental esmentats al Servei
Territorial de Carreteres de Tarragona (c. Llovera,
52 de Reus) i a les corporacions municipals
afectades (Montblanc, Pira, i Solivella), i puguin
formular al·legacions sobre l'interès general del

Radiació Ultraviolada
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6.Festa Major 2008

projecte, la seva concepció global i la compatibilitat
mediambiental. Aquesta informació pública és
independent de la que preveu el procediment
d'expropiació forçosa.

A continuació us avancem el programa
aproximat d’activitats per la festa Major de Belltall
que es celebrarà els dies 22,23,24 d’ Agost.
DIVENDRES 22 D'AGOST:
Jocs de Cucanya a les
17:00
Xocolatada a les
18:00
Ball de Diables de Vallmoll 23:00
Discoteca Mòbil
24:00

4.-Convocatòria
Assemblea
Ordinària de socis i sòcies.
Convocatòria per a la reunió Ordinària
de l’
Assemblea General de sòcies i socis que L’
Associació de veïns i Amics de Belltall celebrarà el
Diumenge 31 d’Agost a les 11:00 al domicili
social ( Casal Municipal de Belltall) amb el següent
ordre del dia.

DISSABTE 23 D'AGOST:
Espectacle Infantil
“ All i Oli “
Exposició
Partit de futbol
Belltall- Montbrió de la Marca
Ball tarda i nit amb
l’orquestra Fan Fan Quintet

1.-Lectura i aprovació de l ‘ acta de l’ Assemblea
anterior.
2.-Estat de comptes 2007 i pressupost per al 2008.
3.-Informació de Presidència.
4.-Renovació de càrrecs
5.-Torn Obert de Paraules.

11h
18h
20:00 i 24:00

El President
Pep LLoses

5.-Nous càrrecs per la Junta
Tal com estipulen els estatuts de l’ Associació totes
aquelles persones que vulguin presentar-se com a
membres de la Junta de l`Associació poden enviar
les seves sol·licituds a l’ Associació fins el 30 de
Juliol . Els càrrecs que es renoven són el de
vicepresident primer, vicepresident segon,
tresorer, vocals 2,4,6,i 8

DIUMENGE 24 D'AGOST:
Jocs inflables
Missa Solemne
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VERMOUTH popular
Actuació del mag “Joaquim Matas”

13:00
18:00

A continuació es fan públics el pressupost resumit
per capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs
de treball.
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008
ESTAT DE LES DESPESES ESTAT DELS
INGRESSOS
CAP. DENOMINACIÓ EUROS CAP.
DENOMINACIÓ EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS A) OPERACIONS
CORRENTS
I Despeses de personal 121.900,00 I Impostos
directes 57.500,00
II Despeses béns corrents i serveis 90.700,00 II
Impostos indirectes 20.000,00
III Despeses financeres 3.400,00 III Taxes i altres
ingressos 70.000,00
IV Transferències corrents 33.100,00 IV
Transferències corrents 217.750,00
V Ingressos patrimonials 13.050,00

7.-Resultats Eleccions Generals
Aquests han estat els resultats de les Eleccions
generals celebrades el 11 de Març als principals
pobles de la comarca de la Conca de Barberà.

B) OPERACIONS DE CAPITAL B)
OPERACIONS DE CAPITAL
VI Inversions reals 919.150,00 VI Alineació dinversions reals --VII Transferències de capital --- VII Transferències
de capital 754.350,00
VIII Actius financers --- VIII Actius finencers ---IX Passius financers --- IX Passius financers
35.600,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESSPESES
1.168.250,00 TOTAL PRESSUPOST DINGRESSOS 1.168.250,00

Eleccions Generals 2008-Conca Barberà
Municipi
Barberà de la Conca
Conesa
Forès
Blancafort
Llorac
Passanant I Belltall
Senan
Vallfogona de Riucorb
Solivella
Espluga
Montblanc
Sarral
Savallà
Pira
Rocafort de Queralt
Santa Coloma de Queralt

PSC
125
31
2
66
12
28
4
18
130
747
1376
297
9
121
62
392

CiU ERC IC PP Vots
36
35 24 19 265
30
15
4
2
90
25
1
1
0
30
53
85 17 10 248
33
10
1
0
64
39
28
6
5 106
16
6
8
1
38
25
4
2
1
51
123
65 63 12 415
622 375 158 35 2020
921 698 296 157 3613
275 111 98 14 831
31
4
2
1
48
77
49 11 19 288
64
19
2 11 163
653 186 40 143 1495

%
68
75
60
74
74
66
88
46
75
70
70
71
79
75
72
67

PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL
FUNCIONARIS
NOM I COGNOMS CATEGORIA
1 VACANT Secretari-interventor B
PERSONAL LABORAL FIXE
NOM I COGNOMS CATEGORIA

8.-Plantilla Ajuntament

1 JOAN PONS i MARIMON Administratiu C
2 SERGI FABREGAT i BENACH Agutzil-peó de serveis E
3 JORDI LORO i FARRAN Peó de serveis E
4 LUCIA COLAS GUTIERREZ Servei de neteja E
5 JOAN FABREGAT i PUIG Paleta-peó de serveis E
6 M. CARMEN FARRE i MARIMON Auxiliar administratiu D

Font: Bolletí Oficial Tarragona
EL pressupost per a l'exercici de 2008, la plantilla
orgànica i la relació de llocs de treball s'han exposat
al públic, segons s'anuncia en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona número 34, de data 9 de
febrer de 2008, i s'han aprovat definitivament en
data 28 de febrer de 2008.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
NOM I COGNOMS CATEGORIA
1 HELGA BAHR Peó de manteniment E
2 VACANT Guarderia rural E
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9.-Delimitació terme Municipal

Fita 2: se situa als Plans, en el límit de dos camps de
conreu, el situat en terme de Ciutadilla propietat del
marquès de Sentmenat. Existeix la fita de pedra, en
forma de prisma recte rectangular, de vint-i-cinc per
deu centímetres de costat a la base i cinquanta
centímetres d'alçada. La línia de terme reconeguda
entre les fites primera i segona és la recta compresa
entre totes dues. Les coordenades UTM són: X:
347231 i Y: 4598023.

RESOLUCIÓ GAP/1298/2008, de 31 de març, per
la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els
termes municipals de Passanant i Belltall i de
Ciutadilla. (Pàg. 34028) ____
RESOLUCIÓ
GAP/1298/2008, de 31 de març, per la qual es dóna
publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Passanant i Belltall i de Ciutadilla.

Fita 3: se situa als Plans, a l'extrem nord-oest d'un
bosquet, i en el límit de tres propietats, la situada en
terme de Ciutadilla propietat del marquès de
Sentmenat. Existeix la fita de pedra, en forma de
prisma recte rectangular, de trenta-cinc per vint
centímetres de costat a la base i setanta centímetres
d'alçada. La línia de terme reconeguda entre les fites
segona i tercera és la recta compresa entre totes
dues. Aquesta fita és també comuna al municipi de
Vallbona de les Monges. Les coordenades UTM
són:X: 347012 i Y: 4598059.

Els dies 11 de juny i 26 de juliol de 2007 els plens
dels ajuntaments de Ciutadilla i de Passanant i
Belltall van aprovar, d'acord amb el quòrum de la
majoria absoluta, la delimitació efectuada el dia 28
de setembre de 2006per les respectives comissions
municipals. Aquesta delimitació forma part dels
treballs d'execució dels mapes municipals de
Passanant i Belltall i de Ciutadilla dins el procés
d'elaboració del mapa municipal de Catalunya,
previst a l'article 28.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Barcelona, 31 de març de 2008
Carles Bassaganya i Serra
Director general d'Administració Local

D'acord amb el que determina l'article 32.1 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis,
de
les
entitats
municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

10.--Consell comarcal
variant a la C-14

demana

El Consell comarcal de la Conca de Barberà ha
sol·licitat que en els projectes de millora de la C_14
de Montblanc a Solivella s’ inclogui una variant a
Solivella.

Resolc:
Donar publicitat a la delimitació que es descriu a
continuació, i s'inclou en els mapes municipals de
Passanant i Belltall i de Ciutadilla:

Aquesta reclamació esta en línea amb la que ja va
sol.licitar l’ Associació de veïns a l’ Ajuntament i
al Delegat de carreteres de Tarragona.

Fita 1: se situa als Corralots, en el punt d'intersecció
de l'eix de lacarretera de Salou a la Seu d'Urgell C14 amb la perpendicular traçada des d'una fita
auxiliar situada en el marge nord-est de la mateixa
carretera, de forma prismàtica recta de base
triangular, de trenta-cinc centímetres de costat i un
metre d'alçada. Té gravades a les cares respectives
les inicials
P, C i G, corresponents als municipis de Passanant i
Belltall, de Ciutadilla i de Guimerà. Aquesta fita és
també comuna al municipi de Guimerà. Les
coordenades UTM són: X: 347305 i Y:4598075.

També sol·licitarem per carta al Consell
Comarcal de la Conca de Barberà que realitzi la
mateixa sol.licitud per Belltall ja que pasarà a ser
l’ únic poble de la C-14 on els vehicles passaran pel
seu interior de tota la Província de Tarragona
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Entre els higròmetres més utilitzats cal destacar
l'higròmetre
de
condensació,
constituït
essencialment per una càpsula metàl·lica amb una
cara perfectament brunyida, de manera que en fer
refredar la càpsula hom arriba al punt de rosada, a
partir del qual hom pot deduir la humitat. Un altre
tipus és l'higròmetre d'absorció, que es basa en la
propietat de certs materials, com ara els cabells
humans, d'allargar-se o d'escurçar-se segons la
humitat.

11.-Oblidats i Dolguts
Col.laboració. Ramon i Laura ( Cal Mosset)
Des dels inicis de la recuperació de la Festa Major,
ara fa més de 25 anys, hi ha hagut gent que ha
col·laborat en la festa o bé en espècies o bé
econòmicament, com per exemple cal Mosset: cal
Mosset cada any ha participat en la Festa Major
donant totes les gormanderies que es reparteixen a la
canalla el divendres després dels jocs.

Anemòmetre

A la revista “Belltall”, número 66, de l’hivern 2007,
editada per l’Associació de Veïns i Amics de
Belltall, a les pàgines 2 i 3 es fa una relació de la
gent que va col·laborar en la Festa Major de l’estiu
passat. En aquesta relació, evidentment, hi falta
gent. Fa lleig relacionar i deixar-se algú (algú que
col·labora des del primer dia).

Instrument per a mesurar la
velocitat d'un fluid gasós, en
particular de l'aire.
És emprat principalment en
meteorologia per a determinar la
velocitat del vent.

A cal Mosset ens hem sentit oblidats i dolguts, com
s’hi sentiria qualsevol altre en el mateix cas. N’hi
havia prou de no esmentar ningú (fer un agraïment
general) o, al contrari, fer la llista completa de la
gent col·laboradora.

Pluviòmetre
Instrument per a mesurar la quantitat de pluja
caiguda, constituït essencialment per un recipient,
dins el qual és recollida l'aigua precipitada.
La quantitat de pluja és mesurada en mil·límetres de
gruix d'aigua, és a dir, en
litres per metre quadrat de
superfície horitzontal. Un
altre tipus de pluviòmetre va
proveït d'una cassoleta que
bascula alternativament a
banda i banda quan s'omple
d'aigua.
Un
sistema
enregistrador indica quantes
vegades s'ha produït el
balanceig per unitat de temps

Com que al número següent de la revista “Belltall”,
el 67, aquest “oblit” no ha estat corregit, hem tornat
a sentir-nos oblidats i dolguts, ja que un membre de
la Comissió de Festes ens havia assegurat que
esmenarien l’oblit. I hem decidit que la Festa Major
vinent, no col·laborarem (com veníem fent des de
feia més de 25 anys) amb la donació de les
gormanderies per a la canalla (ja que, segons
sembla, això no té cap valor per a algú).
Tot i que no col·laborarem en la Festa Major, sí que
ho continuarem fent tant per la festa de Reis com pel
cagatió del dia de Nadal.

Termòmetre

12.-Aparells mesura
meteorològica

Aparell destinat a la mesura de
temperatures. En sentit estricte hom
anomena termòmetre els aparells el
principi de mesura dels quals és
basat en la dilatació d'una
substància; n'hi ha d'altres tipus, que
reben noms particulars: piròmetre,
termoparell, termistància, etc, bé que, per la seva
finalitat, també són termòmetres.

Col.laboració. Joel ( Cal Ferreret)

Higròmetre
Aparell per a mesurar la
humitat
atmosfèrica.
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12.-Notícies de la web

• Alcaldes de la Conca de Barberà volen que
es facin variants als pobles afectats per les
obres de millora de la C-14 (notícia El Punt).
• Unió de Pagesos denuncia la pujada dels
impostos rústics que afecta, entre altres
municipis, a Passanant i Belltall (notícia El
Punt).
Continuen les obres al poble: s'ha instal·lat la
nova barana de la placeta, s'han obert les
voreres per posar llum i aigua, i s'ha posat
una rampa per accedir a l'esglèsia.

Juny
Entra en funcionament el parc eòlic Les
Forques I, a Forès i Passanant i Belltall, el
primer de Gamesa a Catalunya (notícia El
Punt).
• El dilluns 23 de Juny es celebrarà al Casal
Municipal el Sopar de Sant Joan. Les
persones interessades podeu enviar un e-mail
a bustia@belltall.net o apuntar-vos a la llista
de Cal Feliuet.
Maig
• S'ha aprovat el parc eòlic a Conesa. Un
dels molins estarà al municipi de Passanant i
Belltall (notícia El Punt).
Diumenge 25 de Maig, pelegrinatge anual a
Rocallaura. A l'arribar, l'Associació convida a
tothom a un esmorzar. A les 12:00 hi ha un
acte religiós a Rocallaura.
Aigua de Maig: del divendres 9 al diumenge
11 van caure uns 80 mm (o litres/m2) de
pluja persistent i beneficiosa (xifra
comentada al Fòrum). També va ser notable
la llevantada amb cops de vent de més de
75 km/h.

• Belltall vol sancionar els infractors
andorrans (notícia Tinet).
• Crònica i fotografies de la Setmana Santa
2008.
• Ha aparegut la revista BELLTALL de
primavera.
Març 2008
• Nova Mirada al passat amb el vídeo d'una
matança del porc de 1965.
• La Deixalleria mòbil és a la bàscula del 19
al 26 de Març.
• Els dies 20, 21 i 22 de Març es cel·lebra al
Casal Social el II Torneig de Tenis Taula i
el I Torneig de Futbolí.
• Dissabte 22 de Març, a les 10:00, VI
Caminada a les cabanes de volta amb
sortida des de la Plaça de l’església

Abril
Enquesta sobre la remodelació del Passeig
de l'Om.

Us agrada com està quedant el Passeig de l'Om ?
Sí, molt
79.03%
Bastant
9.68%
M'agradava més abans
8.06%
No, gens
1.61%
Tant me fa

Febrer 2008
La unitat mòbil d'inspecció tècnica de
vehicles (I.T.V.) visita el municipi el 22 de
febrer
• El proper 15 de febrer serà inaugurat el
Parc Eòlic Serra del Tallat. Hi seran
presents diversos Consellers de la Generalitat
i el Director d'Acciona Energia.
• La unitat mòbil d'inspecció tècnica de
vehicles (I.T.V.) té previst la visita al

1.61%
Vots 62

• Nova Mirada al passat amb el vídeo de la
presentació del llibre Belltall (agost de 1991).
• Nou pobles de la Conca de Barberà, entre
els quals Passanant i Belltall, es connectaran
al canal Segarra Garrigues (notícia El Punt).
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municipi el pròxim 22 de febrer.
• El Consell de Ministres ha autoritzat a licitar
les obres del tram de l'autovia A-27 entre
Valls i Montblanc, que inclou el nou tunel de
Lilla. Amb aquesta nova via, Tarragona i
l'estació de l'AVE estaran més a prop de
Belltall (mapa).
• Enquesta sobre els actes culturals
organitzats per l'Associació al 2008.

La ruta ens va dur primer fins a Rocallaura pel
camí del mateix nom. Després vam passar per
un indret força costerut fins a arribar prop de la
serralada on s’han instalat fa poc els generador
eòlics de la banda del Tallat, actualment ja
operatius. El camí de retorn a es va fer
recuperant la Sirolla i entrant a Belltall pel camí
del cementiri.

14.-Enquestes web
Quina mena d'actes culturals voldríeu que
organitzés l'Associació al 2008 ? (màxim 2
opcions)
- Concerts de música coral i clàssica 8.72
- Teatre
8.05
- Actes esportius 26.85
- Conferències o xerrades 10.07
- Excursions i caminades 37.58
- Tots 8.72
Vots 149
De camí fins a Rocallaura vam fer aturades
davant de les cabanes de cal Cuixela i de cal
Caterino. En determinats trams d’aquesta via i
a la seva dreta son també de destacar uns
llargs i alts rengles de parades superposades
construïdes també seguint els canons de la
magnífica tècnica de la pedra seca.
Ja de tornada i a l’esquerra de la fondalada de
la Sirolla, vam parar breument davant la
cabana del Roseret, probablement la més ben
construïda i de més agradables proporcions de
les del terme de Belltall.

15.- 6ª CAMINADA A LES
CABANES DE VOLTA
Col.laboració: Josep Joan Berenguer
El passat 22 de Març va tenir lloc la tradicional
caminada a les cabanes de volta.
Hem arribat ja a la 6ª edició. Ens varem
aplegar unes 23 persones davant l’església per
fer l’itinerari previst.
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Tota la caminada va tenir una durada de unes
3 hores i la distancia recorreguda va ser de uns
10Kms.

Els 15 Belltallencs i Belltallenques van realitzar
el recorregut en aproximadament un a hora. A l’
arribar a Rocallaura van poder gaudir d’ un
merescut esmorzar a càrrec de l’ Associació
de veïns de Belltall. Els actes van continuar
amb l’acte religiós a la Parròquia de Rocallaura
i posteriorment amb un gran concert ofert per
la Coral Aroma Vallenca.

16.-PELEGRINATGE A
ROCALLAURA
El Diumenge 25 de Maig a 2/4 de 10 de matí
un grup de belltallencs van anar caminant fins
Rocallaura per tal de realitzar el pelegrinatge
anual per tal de demanar pluja pels camps .

El fet és que aquesta tradició ha permès unir
els veïns dels pobles i basant-nos en les dades
de pluja d’ aquest 2008, de nou podem dir que
a Belltall ha plogut també aquest any …
casualitat o pot ser ha estat degut a aquesta
tradició.
Aquest és el tercer any des de que es va
recuperar la tradició d’ anar caminant des de
Belltall a Rocallaura per tal de demanar i agrair
la pluja a la mare de Deu del Tallat. Aquest any
la jornada va ser plujosa ja que va estar plovent
des de que es va sortir de Belltall , fins que
alguns agosarats van decidir tornar a peu al
poble sota una bonica pluja de Maig. Al llarg
del dia es van recollir a Belltall un total del 28
litres ( i això fa que aquest mes de Maig ja s’
hagin recollit uns 180 l/m2).
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17.-Ens despedim de l’amic
Solanes

18.-EL PARC EÒLIC DE LES
FORQUES EN TOTAL
FUNCIONAMENT

Col.laboració de: Olga, Eva, Rosa Ma, Dolors i
Neus.

Font: Ajuntament de Passanant i Belltall
Hem passat molts anys gaudint, plorant, rient junt
amb tu. Des del principi que et van nomenar mossèn
de la parròquia de Belltall ja varem compartir
experiències junts.

Aquesta setmana de Sant Jordi han entrat en
funcionament (encara que en període de
proves) la totalitat dels aerogeneradors del parc
eòlic Les Forques, promogut pel grup Gerrsa.

Primer van ser els sopars del dia que passaven els
reis a Belltall. Com a rector, ens volies agrair la
tasca que fèiem, i de mica en mica ja formares part
de la nostra vida. Ens has acompanyat tantes
vegades! El teu tarannà ens ha fet sentir
acomboiades en els moments de tristesa, que n’hi
ha... uns quants! Tu sempre eres allí, sense avisar-te
apareixies, i en els moments de goig per les nostres
celebracions et convidàvem i sempre venies, cofoi
per ser-hi .Gràcies per haver estat amb nosaltres.

El parc eòlic que consta de 15 aerogeneradors
i una producció de 30MW, entre els termes de
Passanant i Belltall i Forès, amb una inversió
de més de 30 milions d'euros. També ha dotat
els municipis afectats de vuit nous llocs de
treball i d'algunes infraestructures o millores de
les existents.
Es preveu que entri en ple funcionament el proper
més d'agost i es parla de la seva inauguració durant
el mes de setembre

En la teva malaltia hem apreciat que la gent
t’estima, totes les persones que t’han cuidat
desinteressadament han alleugerit la nostra
consciència. Per a elles sempre ens quedarà un
record d’agraïment .

Solanes,has estat una persona excel·lent, com a
mossèn ens has ensenyat que val més pràctica que
predica l’Evangeli i nosaltres sempre en donarem
testimoni i ,com amic, romandràs en el nostre
pensament i tal com diu la tornada de la cançó:
ESCOLTA EL NOSTRE AMÉN QUE ET PORTA
EL VENT.
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Dissabte, 26 de juliol, a les 7 de la tarda, al casal
Belltall al s. XVII: el poble a través del seu fossar*

19.-NOU ENLLUMENAT A
BELLTALL

Xerrada a càrrec de Laia Miró Prat. Llicenciada en
Humanitats i Gestora Cultural.

Font: Ajuntament de Passanant i Belltall
Després es va fer un aperitiu per tots els assistents.
A finals del passat mes de març es va posar en
funcionament el nou enllumenat públic de Belltall, a
excepció de la zona de la carretera. Avui, es treballa
en aquesta zona de la carretera amb l'obra civil.

Per tal de commemorar aquest centenari s’ ha
plantat una alzina al Passeig de l’ Om.

Les obres han comportat el canvi total de
l’enllumenat públic existent, tot el cablejat i tots els
punts de llum, incrementant-se en una quantitat
important. Tanmateix, i un cop acabades les obres,
s'haurà aconseguit homologar l'enllumenat públic,
adequar-lo a la normativa de contaminació lumínica
i un estalvi i eficiència energètica.
El comentari general és positiu i la nova imatge de
Belltall ha canviat sense cap mena de dubte. Pel que
fa la part d'obra pendent, s'espera poder posar-lo en
funcionament pels vols de Sant Joan

10 anys Biblioteca
Per tal de celebra els 10 anys de la biblioteca es
realitzarà una xerrada en una data del mes d’ Agost
a Determinar.

20.-ACTIVITATS ESTIU
1908-2008, Cent anys del nou cementari. Actes
commemoratius:
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Hi és que els mes de dos cents cinquanta litres
d'aigua caiguts durant els mesos d'abril i maig han
recuperat força els aqüífers, donant suficient
garantia per a poder passar aquest estiu, l’època més
crítica pel que fa al subministre d'aigua en el nostre
municipi.

Partit de futbol a Montbrió de la
Marca
Dissabte 9 d’Agost es celebrarà dins el marc de la
Festa major de Montbrió de la marca , el partit de
futbol entre l’equip local i el nostre equip. Hi haurà
dues categories aleví i juvenil.

Els membres del consistori han respirat alleujats en
saber aquesta noticia, no obstant continua en ferm
totes les inversions previstes per garantir l'aigua de
cara el futur. Hi no en són poques, la programació
d'obres municipals contempla quasi nou cents mil
euros en inversions per garantir el subministre
d'aigua a la població en quatre anys.
Pel que fa a l'agricultura, aquesta aigua també ha
estat molt beneficiosa i tot i que no hi haurà una
gran collita es preveu una collita, cosa que també
celebrem.

22.-La samarreta de Belltall
a............... Cuba
La Samarreta de Belltall segueix el seu
recorregut pel món . Aquest trimestre ha estat a
Cuba . Aquí podeu veure una foto del Capitoli de la
Havana.

21.-Les pluges continuades i
abundoses donen garantia de
subministre d'aigua al municipi
Font: Ajuntament de Passanant I Belltall

Si fa uns mesos enrere alertaven de la possibilitat de
talls del subministre d'aigua de cara a l'estiu si
persistia la sequera que ens dominava, avui i desprès
d'una gran primavera el personal dels serveis
municipals han comunicat a l'Alcaldia que els pous
s'han recuperat i que no es preveu cap tall en el
subministre durant la resta de l'any.

Una vegada assolit l’ objectiu de veure els diferents
continents , ara caldria veure al samarreta de Belltall
amb algun personatge famós..esportista, escriptor,
filòsof, matemàtic, etc... som-hi que podem fer-ho
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23.-Imatges del poble i la seva
gent

15

BELLTALL
NUM 68. ESTIU 2008.

www.belltall.net

e-mail: bustia@belltall.net PREU 0,60 € .

16

