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1.-Gràcies Generalitat de
Catalunya : Variant de Belltall

L’ Ajuntament de Belltall ha rebut l’estudi d’
impacte ambiental de la variant de Belltall. La
Junta de l’ Associació i els regidors de Belltall han
decidit Realitzar una votació el dia 5 de Juliol de
9:00 a 14:00 a la Biblioteca de Belltall per
demanar l’opinió del poble:

El passat mes d’ Abril em queixava que GISA
hagués anunciat variants a molts pobles de la Xarxa
Bàsica de carreteres de la Conca ( Sarral, Pira,
Rocafort , Solivella) , però que es deixessin Belltall.
Bé ara em toca rectificar ja que l’ Ajuntament ens ha
informat que ha rebut estudi d’impacte ambiental
preliminar de la variant de Belltall. Així dons
Moltes gràcies Generalitat de Catalunya per
escoltar les nostres peticions.

Les condicions seran:
1.- Hi haurà un vot per casa o pati cobert.
2.-La mateixa persona només pot votar una vegada.
3.-El votant ha de ser major d’edat.
4.-El votant ha de ser reconegut pels membres de la
Mesa electoral.
La Mesa estará formada pels regidors de Belltall i
els membres de la Junta de l’ Associació.
Hi haurà un llistat de les cases i un planell.També un
a fotocopia de les opcions de variant.( veure última
pàgina)
Al votar s’apuntarà nom, DNI i casa per que vota.
.
La Pregunta serà:
D’acord al estudi de variant presentat per la
Generalitat , quina opció vols: 1.Sirolla, 2.Teulera, 3.-Cap
El resultat de la votació del poble de Belltall serà
transmesa a l’Ajuntament

EL 5 DE JULIOL ANEM A
VOTAR PER LA VARIANT!!!

Encara queda un llarg camí per tal que el projecte
s’executi, de moment estem en la primera fase de
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l’estudi d’impacte ambiental preliminar on l’
Ajuntament de Passanant i Belltall pot exposar les
al·legacions ambiental , després hi haurà l’estudi
ambiental definitiu i l’estudi informatiu . Ambdós es
posaran a l’exposició pública .
L’ Associació de Veïns i Amics e Belltall
col·laborarà amb l’ Ajuntament i amb les
administracions( Servei territorial de carreteres,
Consell Comarcal, Servei territorial de Medi
Ambient, Oficina territorial d’ Avaluació Ambiental
) per tal de que en aquestes fases hi puguin
participar tots els Amics i Veïns de Belltall.
Addicionalment farà el possible per tal de que
l’abast del projecte arribi a coneixement de tots ela
amics i veïns.

Podríem formular algunes qüestions principals:
•

He de reconèixer que tal i com he escrit per queixarme, a vegades cal tenir una mica més de paciència
amb les administracions ja que en aquest cas queda
clar que està fent tot el que es possible per tal de la
carreta C-14 ( com a carretera de la xarxa
bàsica) compleixi amb els requisits de no passar
per dins de cap poble. Ara està en estudi la variant
de Solivella i Belltall i ja està en fase informativa la
variant d’ Oliana. D’aquesta manera a la C-14 ja
van quedant menys pobles per on la carretera passa
pel seu interior o encara no hi ha estudis . I afegiré
que si ja tinguéssim el finançament que ens pertoca
segur que les variant ja estarien fetes.

•

•

Els vehicles que passen per Solivella
després passen per Belltall. Llavors si fem
un estudi de variant a Solivella Per què no
es fa a Belltall?.
El Consell comarcal va informar a l’
Associació de veïns que demanaria variant
per Belltall a l’ igual que ho ha sol·licitat
pels altres pobles. Llavors Per què no es fa a
Belltall?
L’ associació de veïns va fer una enquesta
on el 70 % del veïns i amics demanaven la
variant. Llavors per que no es fa l’estudi per
Belltall ?

De nou veiem com la variant de Belltall queda
aparcada uns quants anys més , i volem de nou
recordar uns factors claus:

Ja per acabar agrair i felicitar de nou a la Generalitat
de Catalunya per aquesta decisió i expressar que l’
Associació de Veïns i Amics de Belltall es posa a
disposició de les diferents administracions per
col·laborar a que aquest projecte sigui un èxit.

•

•

1.-Belltall exclòs de les Variants
de la Conca
L’empresa GISA ha anunciat un seguit de variants a
la Conca de Barberà : Variants a la C-241: La
variant de Pira , Sarral, Rocafort de Queralt i a
la C-14 : la variant de Solivella. Amb tots aquest
anuncis quedarà sols un poble a la Conca de Barberà
per tenir la variant en una de les carreteres de la
xarxa principal, Aquest poble és Belltall.

•

•
2

A Montblanc es vol fer un nou CIM per
mercaderies. Això suposarà un increment de
vehicles pesants circulant per la C-14.
L’ autovia A-27 de Tarragona a Montblanc
ja està en construcció , amb la qual cosa la
connexió entre Tàrrega i Tarragona serà més
ràpida i també augmentarà el nombre de
vehicles pel tram de la C-14 de Montblanc a
Tàrrega.
La carretera C-14 de Salou a Ponts es una de
les carreteres que té més circulació de la
demarcació de Tarragona. Aquesta carretera
és el camí habitual de les persones que van
de les zones de Ponent i Andorra a la platja ,
de les persones de les zones costeres a la
muntanya i dels vehicles de transport de
mercaderies del port de Tarragona a l’
Urgell.
La C-14 és una carretera de la XARXA
BÀSICA de Catalunya, i com a tal, està
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establert que es realitzin VARIANTS EN
TOTS ELS POBLES.

Durant el recorregut vam poder visitar les Cabanes
de Volta de “ Cal Bisbe”, “ Cal Caterino “, Ca l’
Antònia el Pau “, Cal Marçal .
De nou veiem com Belltall queda discriminat en els
estudis de variants de la Conca de Barberà i no
entenem les raons després de que el Consell
Comarcal ho ha demanat, l’ Associació de veïns
també i a més és un requisit al ser la C-14 una
carretera de la Xarxa bàsica. Addicionalment el cap
de Carreteres de Tarragona també va trametre la
sol·licitud de l’ Associació als responsables de
Carreteres de la Generalitat.
Que més podem fer des d’ un punt de vista
racional i civilitzat . Seguim opinant que aquest
són els camins lògics i normals per tal que els
projectes tirin endavant . O es que els
responsables polítics consideren que si no es
tallen carreteres i es fan manifestacions és que les
sol·licituds dels votants no són serioses.?

Una nova visita que ens va permetre detectar que en
algunes d’elles hi ha goteres, i per tan caldria
realitzar-hi algunes reparacions als sostres. Aquesta
és una tasca important per tal de preservar el
patrimoni “ de la pedra” tan i tan important a
Belltall i als pobles de les rodalies. “ La cara viva de
la pedra” es pot observar en totes i cadascuna de les
cabanes que vam poder visitar i que l’ Associació de
veïns i amics ja treballa per difondre i també per
conservar.

L’ Associació de Veïns seguirà treballant utilitzant
els camins civilitzats per tal d’ obtenir la variant ...
però no es quedem gaires alternatives més.

3.- VII caminada a les cabanes de
Volta
Tot i que el Dissabte 10 de gener va ser un dia molt
plujós ( a Belltall es van recollir 20 litres/m2), a l’
hora acordada el temps va permetre realitzar la VII
caminada a les cabanes de volta de Belltall.
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parelles formades per dones o menors de 16 anys. Es
van inscriure un total de 8 parelles de Belltall (
formades per mares i filles, germans o amigues) cal
destacar l’alt nivell demostrat per tots els
participants i l’alta esportivitat demostrat per totes
les participants.

Addicionalment i després de les intenses pluges dels
darrers dies, el riu de “ La Sirolla” que neix a
Belltall i que segueix fins a Rocallaura, tornava a
tenir un cabdal considerable.

5.-Pelegrinatge a Rocallaura
El Diumenge 30 de Maig a les 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 .

4.-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.
Aquest és el Quart 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.

En primer lloc s’ ha realitzat el Tercer campionat
de Tenis Taula en diferents categories que es va fer
al Casal Municipal de Belltall . Es van definir dues
categories( infantils i grans) amb la participació d’
uns 30 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. També es va realitzar el segon torneig de
futbolí , 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.

Aquest any la jornada va ser molt calorosa ( els
assistents vam recordar la jornada de l’ any passat
que va ploure des de la sortida de Belltall fins que
varem tornar)
Els 20 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

Addicionalment aquest any hem realitzat el Primer
campionat de Botifarra femení-júnior dirigit a
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veïns de Belltall. Els actes van continuar amb l’acte
religiós a la Parròquia de Rocallaura

7.-El consell comarcal rep un
premi pel projecte “EMAS 22.
conca de Barberà sostenible”
Avui dimarts, dia 28 d’abril, el Consell Comarcal
rep un premi per part de la Diputació de Tarragona
pel projecte “EMAS 22. Conca de Barberà
sostenible”. L’acte de lliurament té lloc al Palau de
la Diputació dins el marc d’una Jornada de medi
ambient.
El premi consisteix en un accèssit amb una dotació
econòmica de 1.000 euros i s’inclou en la
convocatòria del “Premi Iniciativa Medi Ambient
2008” que convoca anualment la Diputació de
Tarragona.

El fet és que aquesta tradició ha permès unir els
veïns dels pobles i basant-nos en les dades de pluja
ens diuen que des del Maig de l’any passat fins al
maig d’aquest any han caigut a Belltall ( segons el
pluviòmetre de l’estació de Bellcam) 602 litres/m2
i tan sols hi hagut tres mesos sense ni una gota (
Juliol i Desembre del 2008 i el maig d’aquest 2009).
Fruit d’aquestes pluges és que del riu Sirolla ( que
neix a Belltall i desemboca en el riu Corb) encara
portava aigua.

El projecte que es va presentar tracta la implantació
d’un sistema voluntari de gestió ambiental en els
ajuntaments de la comarca, d’acord amb el
Reglament europeu EMAS. La Conca de Barberà
seria la primera comarca catalana íntegrament
certificada amb aquest distintiu.

8.-OBERTURA DEL “RACÓ
DEL CÀNTIR” A SOLIVELLA,
una il·lusió feta realitat.

6.-Amics i veïns que ens han
deixat

El proper dissabte dia 18 d’abril de 2009 a les 18 h
de la tarda tindrà lloc la inauguració del “Racó del
Càntir” a Solivella.
És una àmplia col·lecció de càntirs de Rosa Iglésies i
de Josep Maria Armengol, es poden veure càntirs
des dels més antics fins als càntirs més moderns i et
permet conèixer els càntirs més insòlits de tot tipus
de formes i utilitats, alguns d’ells són: el càntir del
toll, el càntir del pa, el càntir de l’engany, el càntir

Josep Berengue ( Josep de ca la Sisqueta) el 31 de
Març del 2009 a l’edat de 84 anys.
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de nevera,... És una de les col·leccions de càntirs
més apreciades de tot Catalunya.

1. Forès, el Mirador
2. Forès, la Creu de la Bassa
3. La Sala de Comalats, Vista general
4. Glorieta, la Torre
5. Glorieta, els Rentadors
6. Glorieta, l'Antic Cementiri
7. Belltall, la Font de Baix
8. Belltall, el Fossar
9. Belltall, la Creu de Terme
10. La subestació eòlica i els molins de vent

10.-Ajuntament al BOP ( Bolletí
oficial de la província)
2009/7344 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL

La Rosa des de molt petita és una enamorada de la
terrissa. La seva passió són els càntirs. Passejant per
pobles i ciutats, l’han cridat l’atenció la seva
originalitat i varietat de formes i colors. Compta
actualment més de 900 figures irrepetibles i de força
interès, on ocupen un lloc ordenat i privilegiat a la
seva vida.

Edicte
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Generalitat de Catalunya ha sol·licitat la llicència
urbanística per a la construcció de la
infraestructura de telecomunicacions del Pla
Catalunya Connecta anomenada Passanant i
Belltall (1777), al polígon 5 parcel·la 69 d’aquest
terme municipal.

A Solivella molt aviat també es podrà visitar el
Castell dels Llorac, les últimes obres de conservació
han estat acabades l’any 2008, amb l’obertura del
Castell i el Racó del Càntir, Solivella oferirà un
excel·lent i molt interessant producte turístic amb el
qual es preveu un fort impuls turístic pel municipi.

D’acord amb el que disposa l’article 47 en relació a
l'article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
s'exposa a informació pública pel termini d'un mes
comptat des de la darrera publicació al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, al BOP de Tarragona i en
un
dels
diaris
de
premsa
periòdica.
L'expedient es pot consultar de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores

9.-La ruta de Comalats

Aquesta Setmana Santa s'estrena una nova ruta, un
recorregut creat per unir sota un mateix traçat part
dels municipis de Passanant i Belltall i Forès. El
motiu que vertebra la ruta es el domini de Comalats,
passem pel que es coneix com el Pla de Comalats, el
Bosc de Comalats i el nucli de La Sala de Comalats.
La Ruta dels Comalats camina per si sola, ets tu qui
s'apunta a l'estació que vol. Nosaltres hem marcat 10
punts d'un itinerari tancat (Forès-La Sala de
Comalats-Glorieta-Belltall-Subestació eòlica i els
molins de vent): comença per on vulguis, i repeteix
quantes vegades puguis!

.
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Passanant, 21 de maig de 2009. --- L'alcalde, Albert
Bagué i Salcedo

Passanant, 17 d'abril de 2009. --- L'alcalde, Albert
Bagué i Salcedo

ANUNCI
D'INFORMACIÓ
PÚBLICA
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

11.-Turisme gastronòmic
Els projectes giraran entorn de la gastronomia i el turisme
ornitològic

Per Decret d'Alcaldia de data 17 d'abril de 2009 s'ha
aprovat inicialment el plec de clàusules
administratives particulars per a la contractació de
l'obra
"Obertura
d'un
nou
vial
de
circumval·lació".
D'acord amb el que estableix l'article 277.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i l'article 86.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s'exposa al públic l'esmentat
plec de clàusules administratives particulars per un
termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de
la darrera publicació d'aquest anunci en el BOP i
DOGC, perquè es puguin presentar reclamacions.
De conformitat amb l'acord d'aprovació, si
transcorre el termini esmentat i no es formulen
reclamacions al text, aquest esdevindrà aprovat
definitivament.

El president de la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, acompanyat del vicepresident primer de la
institució intercomarcal, Miquel Àngel López
Mallol i dels vicepresidents Quim Nin i Albert
Vallvé, ha rebut aquest matí la visita del president
de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, amb qui
ha mantingut una reunió de treball. Gilabert anava
acompanyat del vicepresident de la Diputació de
Lleida, Joan Riu, el diputat Enric Colom i el diputat
Josep Cosconera.
Durant la reunió de treball, mantinguda al Palau de
la Diputació, els presidents de les dues diputacions
catalanes han tractat temes que afecten a les
demarcacions de Lleida i Tarragona, com ara la
situació actual de la xarxa de carreteres, atesa la
confluència de xarxes; l’ordenació territorial, o el
turisme. Pel que fa a aquest últim aspecte, s’ha posat
de manifest la importància que totes dues
diputacions concedeixen al turisme i la manera com
es complementen, atès que el Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona posa l’accent en el
turisme de sol i platja, a través de les seves marques
“Costa Daurada” i “Terres de l’Ebre”, mentre que el
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
impulsa, sobretot, el turisme rural i de neu.

Passanant, 23 d'abril de 2009. --- El secretari, Joan
Pons i Marimon
)
2009/5491 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL
Anunci

Per Resolució de l'Alcaldia, número 59/2009, de
data 17 d'abril de 2009, es va aprovar inicialment el
Projecte "Pla Director d'Aigua Potable al Terme
Municipal de Passanant i Belltall", redactat per
Philae
Enginyeria
de
Projectes,
S.L.
Mitjançant aquest edicte, se sotmet l'esmentat
Projecte a informació pública per un termini de
trenta dies, a comptar des de la publicació, perquè
les persones interessades examinin el Projecte i
presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin
pertinents.
El Projecte es pot examinar en les oficines de
l'Ajuntament de l'Ajuntament, de 09:00 hores a
14:00
hores,
de
dilluns
a
divendres.

El president de la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, acompanyat del vicepresident primer de la
7
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Josep Poblet ha incidit en la importància “de la
complicitat i el treball conjunt” entre institucions a
l’hora de desenvolupar projectes que “ens han de fer
avançar cap a un desenvolupament equilibrat del
territori, cap a la innovació i, sobretot, cap a la
millora de les condicions de vida del ciutadà”.

institució intercomarcal, Miquel Àngel López
Mallol i dels vicepresidents Quim Nin i Albert
Vallvé, ha rebut aquest matí la visita del president
de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, amb qui
ha mantingut una reunió de treball. Gilabert anava
acompanyat del vicepresident de la Diputació de
Lleida, Joan Riu, el diputat Enric Colom i el diputat
Josep Cosconera.

12.-Josep Poblet mostra el suport
de la Diputació a la candidatura
de Tarragona als Jocs del
Mediterrani de 2017

Durant la reunió de treball, mantinguda al Palau de
la Diputació, els presidents de les dues diputacions
catalanes han tractat temes que afecten a les
demarcacions de Lleida i Tarragona, com ara la
situació actual de la xarxa de carreteres, atesa la
confluència de xarxes; l’ordenació territorial, o el
turisme. Pel que fa a aquest últim aspecte, s’ha posat
de manifest la importància que totes dues
diputacions concedeixen al turisme i la manera com
es complementen, atès que el Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona posa l’accent en el
turisme de sol i platja, a través de les seves marques
“Costa Daurada” i “Terres de l’Ebre”, mentre que el
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
impulsa, sobretot, el turisme rural i de neu.

Afirma que serien un revulsiu molt important per
al turisme de la Costa Daurada i de les Terres de
l’Ebre.

El president de la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, i el vicepresident primer de la institució,
Miquel Àngel López Mallol, han format part de la
delegació que ahir es va desplaçar a Madrid per
donar suport a la candidatura de Tarragona als Jocs
del Mediterrani de 2017. Poblet s’ha mostrat satisfet
de la proclamació oficial de la candidatura de la
ciutat i ha ressaltat el suport que hi dóna la
Diputació i la voluntat de continuar col·laborant-hi:
“Venim a mostrar una unitat institucional i territorial
per aconseguir que Tarragona organitzi aquest
esdeveniment esportiu”, va dir a Madrid.

D’altra banda, durant la reunió s’ha assumit el
compromís de dur a terme de forma conjunta
projectes que ara les dues institucions desenvolupen
paral·lelament, sobretot projectes turístics, entre els
quals destaquen la gastronomia i el turisme
ornitològic, dos puntals del turisme d’aquestes
terres. Jaume Gilabert ha ressaltat “l’estreta
col·laboració existent entre les dues institucions”,
que sens dubte “afavoreix les relacions entre
territoris”. Josep Poblet ha incidit en la importància
“de la complicitat i el treball conjunt” entre
institucions a l’hora de desenvolupar projectes que
“ens han de fer avançar cap a un desenvolupament
equilibrat del territori, cap a la innovació i, sobretot,
cap a la millora de les condicions de vida del
ciutadà”.

Així mateix, Poblet va destacar la importància de
configurar un ens entre les diferents administracions
que aglutini i distribueixi els treballs que cal fer per
aconseguir que la ciutat sigui la seu dels jocs

D’altra banda, durant la reunió s’ha assumit el
compromís de dur a terme de forma conjunta
projectes que ara les dues institucions desenvolupen
paral·lelament, sobretot projectes turístics, entre els
quals destaquen la gastronomia i el turisme
ornitològic, dos puntals del turisme d’aquestes
terres. Jaume Gilabert ha ressaltat “l’estreta
col·laboració existent entre les dues institucions”,
que sens dubte “afavoreix les relacions entre
territoris”.

.

El president de la Diputació va assenyalar que, en
cas que s’aconsegueixin, els jocs seran un “revulsiu
molt important per al turisme de la Costa Daurada i
8
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les Terres de l’Ebre, atesa la repercussió que tindran
a la Mediterrània i a tot Europa”. En el mateix sentit,
va afegir que els jocs han de contribuir a la projecció
arreu del món de Tarragona i de les seves subseus.

Lidia= “*Creiem que aquest és un premi per a tots
aquells que hancol·laborat en el projecte i esperem
que animi a tots els habitants de la comarca a
participar-hi activament*”

La proclamació de la candidatura oficial de
Tarragona es va dur a terme a la seu del Comitè
Olímpic Espanyol (COE), en un acte presidit pel
secretari d’Estat d’Esports, Jaime Lissavetzky; el
president de l’ens esportiu, Alejandro Blanco, i la
infanta Pilar de Borbón, membre d’honor del COE.
La delegació tarragonina estava encapçalada per
l’alcalde de la ciutat candidata, Josep Fèlix
Ballesteros, regidors i membres de la candidatura.

Jordi= “*Aquest premi marca una inflexió en
l’evolució d’un projecte que ja és plenament
desenvolupat des d’un punt de vista tècnic i que ja
es pot posar al servei de tots el habitants de la
comarca per a preservar-ne la memòria familiar*”
El president de La Veu Jove de la Conca, Ramon
Mª Huguet el valora tot dient
“ *és el premi al esforços de tres anys de treball dels
creadors, es per laConca de Barberà un projecte de
futur i una eina per a la memòria local i comarcal*”

13.-L'Arxiu Virtual de Memòria
Local,** guanyadors del premi
**BDigital Ciutat el Coneixement
2009** ***

El projecte Arxiu Virtual de Memòria Local de la
Conca de Barberà i la BaixaSegarra s’inicià amb el
suport de l’Ajuntament de Montblanc l’any 2006 i
l’any 2008 assumí la titularitat del projecte
l’associació La Veu Jove de la Conca.
El projecte s’ha finançat amb subvencions del
Departament
de
RelacionsInstitucionals
i
Participació de la Generalitat de Catalunya,
programa per al Memorial Democràtic, la Diputació
de Tarragona, el Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Entitat Autònoma de Difusió
Cultural de la Generalitat de Catalunya, la Fundació
Caixa de Catalunya i el Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya.
L’Arxiu Virtual de Memòria Local de la Conca de
Barberà i la Baixa Segarra, www.arxiuvirtual.cat,
és un arxiu documental audiovisual on line compost
d’entrevistes en vídeo realitzades a la gent gran de la
comarca i de vídeos,texts, àudios i imatges
provinents de les mateixes fonts.L’arxiu és una base
de dades que permet la inserció indefinida de nous
documents audiovisuals, gràfics i de text i la
consulta amb diferent paràmetres de cerca.
El projecte es realitza amb la participació dels
estudiants de 4rt d’ESO de la comarca, Ràdio
Montblanc i tots aquells particulars i entitats
comarcals que vulguin inserir dades. Amb l’AVML
s’ha creat un Banc de Memòria Digitalamb
continguts de lliure accés, amb vídeos, fotografies i
textos relacionats amb la comarca i els seus
habitants, al voltant de la qual s’ha creat una
comunitat social en línia. També s’han format el
col·laboradors de Ràdio Montblanc per produir
continguts audiovisuals.

El projecte està impulsat per l’Associació La Veu
Jove de la Conca.
El dilluns dia 18 de maig, es van donar a conèixer a
l’Auditori del CaixaFòrum de Barcelona, durant
l'acte inaugural de l’onzena edició del BDigital
Global Congress, amb la presència del Conseller de
Governació i Administracions Públiques, Jordi
Ausàs i del Regidor de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Williams, entre
d’altres personalitats, els guanyadors dels premis,
BDigital a la Innovació Tecnològica i BDigital
Ciutat del Coneixement 2009, que tenen com a
objectiu reconèixer públicament les millors
iniciatives en el terreny de la recerca i el
desenvolupament social i empresarial de les TIC
(idees, projectes, investigacions). *L'ArxiuVirtual
de Memòria Local de la Conca de Barberà i la Baixa
Segarra*, va serel guanyador en la modalitat
BDigital Ciutat del Coneixement, patrocinat per
l’Ajuntament de Barcelona i dotat amb 6000€.

Els seus creadors i directors del projecte, Jordi
Martorell
i
Lidia
Porcar,valoraven
molt
positivament aquest premi.
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Els centres educatius i Ajuntaments són el suport del
projecte que garanteix la seva pervivència.
L’objectiu del projecte és dotar els ciutadans de la
Conca de Barberà d’una eina per a construir/crear un
arxiu audiovisual, on line i dinàmic, de la memòria
local, entenent com a eina tots aquells recursos
conceptuals,creatius, tècnics, organitzatius i
econòmics que han de permetre el desenvolupament
del projecte de manera continuada en el
futur.L’AVML romandrà indefinidament en
construcció vinculat a crèdits variables en els centres
educatius i a l’activitat ordinària de les ràdios locals,
les associacions, etc.
DIUMENGE 23 D'AGOST:

14.Festa Major 2009

Jocs inflables
Missa Solemne
VERMOUTH popular
Actuació del Gospel” SIXTERS “

A continuació us avancem el programa
aproximat d’activitats per la festa Major de Belltall
que es celebrarà els dies 21,22,23 d’ Agost.

11:00
12:00
13:00
18:00

DIVENDRES 21 D’AGOST:
Jocs de Cucanya a les
Xocolatada a les
Ball de Diables de Vallmoll
Discoteca Mòbil

17:00
18:00
23:00
24:00

15.-El temps a Bellcam
Pluja
Les dades de l’estació meteorològica de Belltall ens
han donat uns mesos variats de pluja. Veiem les
dades.

DISSABTE 22 D’AGOST:
Espectacle Infantil
“ Struc“
Exposició cultural
Partit de futbol
Ball tarda i nit amb
l’orquestra Fan Fan Quintet

11h

Marc 47 litres(m2
Abril 114 litres/m2
Maig 0 litres/m2
Juny 11 litres/m2 ( fins tancament edició)

18h
20:00 i 24:00

10

BELLTALL
NUM 72. ESTIU 2009.

www.belltall.net

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

L’estació BELLCAM és un referent pels
Belltallencs i també per alguna emissora de
ràdio i televisió que de tan en tan n’ informa de
les temperatures de Belltall.

Temperatures
Respecte les temperatures vam començar l’ Abril i
també durant la Setmana santa amb força fresca ( 12
Abril tenim una mínima de 1 º C) i hem passat a un
maig força calorós ( 27 º C vam assolir el dia del
pelegrinatge a Rocallaura)

11
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16.-FESTA
LLIBRE
09
ASSOLEIX UNS MOLT BONS
RESULTATS GLOBALS
A falta encara de la valoració final definitiva, els
resultats provisionals globals de l’organització de la
Festa Llibre 09 són més que positius. El cap de
setmana passat un bon grapat de montblanquins i
visitants es van apropar a la Plaça Major de la vila
per gaudir d'algun dels múltiples actes de la primera
festa de les lletres de la Conca de Barberà.
Tots els actes, des de la Trobada de punts de llibre
fins al Sopar Literari, van tenir un nombre
d’assistents molt important, que en algun dels cassos
va ultrapassar les previsions dels organitzadors.

Diumenge 31 de Maig, Pelegrinatge anual a
Rocallaura. Sortida a les 9:30 des del Camí de
Rocallaura. A l’arribada, l’associació convida a
esmorzar a tots els assistents. A les 12:00 hi ha un
acte religiós a la parròquia de Rocallaura.

A més, el bon temps acompanyar els actes de carrer.
Val dir, però, que alguns aspectes s’hauran de
millorar. Entre aquests, potser el més important és el
la data de celebració de la Festa, ja que les dates en
que s'ha celebrat aquesta primera edició ha coincidit
amb altres festivitats dels municipis de la comarca.

El nou hotel balneari de Rocallaura ofereix 20
nous llocs de treball: una oportunitat de viure a
Belltall i treballar a Rocallaura (Borsa de treball).

17.-Notícies de la web

Maig

Juny

L'Ajuntament proposa un esplai d'estiu, anomenat
PASplaiBEL.

Dissabte 27 de Juny, celebració de la Festa de
Sant Joan a les 22:00 a la sala del Casal
Municipal. Si voleu assistir-hi envieu un e-mail
a associació @ belltall.net.

La Mirada al passat Comediants s'amplia amb noves
col·leccions de fotografies.
El parc eòlic Conesa II ha quedat en suspensió per la
Comissió d'Urbanisme de Tarragona (notícia El Punt).

Abril
Gran èxit dels campionats de botifarra, pimpom i
futbolí celebrats durant la Setmana Santa.
Fotografies de la Caminada a les Cabanes 2009.
Després dels més de 70 l/m2 de pluja caiguts entre
els dies 7 i 11 d'abril, el riu de la Sirolla baixa ben
carregat (foto i so de l'entorn).
S'han iniciat les obres d’instal·lació de l’enllumenat i
canonades d’aigua a la zona del poble que quedava
pendent (foto).
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estar formades per dones o nens/nenes menors de 16
anys.
Ha aparegut la revista BELLTALL de primavera.

19.-EXITS DE
BELLTALLENCS..
Laia Lloses Ha aconseguit la tercera posició en el
campionat territorial de patinatge artístic . Laia
participarà el Mes de Juliol al campionat de
Catalunya. Els esforços diaris i els viatges d’estiu i
Setmana Santa de Belltall a Reus per entrenar s’ han
vist recompensat per aquest èxit esportiu.

Entra en estudi la variant de Solivella de la C-14
(notícies El Punt / Ràdio Montblanc / El Punt). A
Tarragona, Belltall serà l'únic poble sense variant,
fins quan?

Activitats
de
Setmana
Santa
(fulletó):
- Del 9 a l'11 d'abril: Campionat de Tenis Taula i
Futbolí al Casal Municipal. La categoria dels petits
es juga dijous 9 i divendres 10; la final és el dissabte
11. La resta de categories es juguen a les nits del
dies 10 i 11.
- Dissabte 11 d'abril, a les 10:00: VII Caminada a
les cabanes de volta amb sortida des de la Plaça de
l'Església.
- Dissabte 11 d'abril, a les 22.30: Campionat de
Botifarra femení-junior. Les parelles estan
formades per dones o nens/nenes menors de 16 anys
Joel ( ferreret) campió Torneig Infantil de Ping Pong

Març 2009

Entra en estudi la variant de Solivella de la C-14
(notícies El Punt / Ràdio Montblanc / El Punt). A
Tarragona, Belltall serà l'únic poble sense variant,
fins quan?
Activitats de Setmana Santa:
- Del 9 a l'11 d'abril: Campionat de Tenis Taula i
Futbolí al Casal Municipal. Per la categoria dels
petits la lligueta es farà per la tarda i es jugaran el
dijous 9 i divendres 10 i la final serà el dissabte 11 a
la nit. Per la resta de categories es farà un sorteig i la
eliminació serà directa; es jugaran per la nit del dia
10 i la final serà el dissabte 11 a la nit.
- Dissabte 11 d'abril, a les 10:00: VII Caminada a
les cabanes de volta amb sortida des de la Plaça de
l'Església.
- Dissabte 11 d'abril, a les 22.30: Campionat de
Botifarra femení-junior. Les parelles hauran de
13
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Joan i Pau ( Porxo) campions Torneig sènior futbolí
Pau ( Porxo) campió Torneig sènior de Ping Pong

Ferran i Sergi ( finalistes ) campionat de ping pong

Laia i Pepi ( ferreret) campiones Torneig de
botifarra

Totes les dones i joves que van participar al I
Torneig femeni-infantil de Botifarra de Belltall per
la seva esportivitat, calma i “savoir fair” en totes les
partides que es van fer.. Un exemple modèlic de joc
cívic.

Joel i Genís ( Cal Ferreret) campions del Torneig
infantil de futbolí
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A l’ illa Mediterrània de Malta, concretament a la
Isla de Gozo i a la capital La Velleta

Tots els Belltallencs que han participat en els
torneigs i també a Ramon Secanell per la perfecta
organització

A Istambul , una ciutat de 16 milions d’ habitants i
on podem trobar Santa Sofia ( Hagia Sofia) ,
construïda fa més de 1600 anys pels Bizantins .

20.-La samarreta de Belltall a...
15
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Propostes de Variants a Belltall ( Sirolla o
teulera) , presentades a l’estudi preliminar d’

Impacte Ambiental

Teulera

Sirolla
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