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1.-Festa de l’all de Belltall
El Dissabte 29 d’ Agost es va celebrar a Belltall la
1ª Festa de l’all de Belltall. La Festa va començar
amb la conferència l’ All com a planta curativa a
càrrec per Victòria Llombart ( Naturòpata i que
treballa conjuntament amb Pere Navarro en l’edició
d’ una enciclopèdia sobre els alls). Unes 130
persones van omplir la biblioteca de Belltall .

Posteriorment tothom va poder gaudir al Fossar de
Belltall de la degustació de l’all de Belltall
acompanyat de pa torrat amb oli i embotits i vi de la
Comarca. Més de 200 persones van passar per la
degustació de l’all.

En primer lloc es van presentar uns vídeos sobre el
conreu de l’ all de Belltall” i sobre el procés
d’enforcar. Durant la conferència es van exposar les
propietats de l’all que són beneficioses per la nostra
salut ( és un gran antibiòtic natural i a més ajuda al
sistema cardiovascular) . També es van exposar l’ús
de l’all que van fer els russos durant la segona
guerra mundial al qual anomenaven “la penicil·lina
russa”. Després de la presentació tècnica , Victòria
va explicar les diferents maners de prendre l’all i
també va presentar els estris existents al mercat per
pelar alls o per xafar-los. Al final de l’acte tots els
assistents van aplaudir llargament la presentació
1

BELLTALL
NUM 73. TARDOR 2009.

www.belltall.net

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

La festa va ser un gran èxit i els membres de
l’associació de veïns es va sentir molt satisfets i
animats a preparar pel proper any una festa d’ un
alt nivell de Qualitat centrada en “l’all de Belltall”.

Per continuar amb la tradicional "xocolatada
popular" on es van repartir més de 200 racions de
xocolata acompanyada amb coca de "Cal Cervelló".

L’Associació treballarà amb l’ Agrupació
d’Agricultors de Belltall per tal de promoure la
producció i el consum de l’all de Belltall.
Qualsevol suggeriment , col.laboració o idea que
pugui ajudar al reconeixement de l’all de Belltall
serà de gran ajuda.

2.-Festa Major 2009
La festa major de Belltall va començar el divendres
amb un bany d'escuma pels més petits que s'ho van
passar d’allò més bé. Cal destacar l’excel·lent
preparació i dedicació del Joan fernandez de Cal
parranxet i del seus ajudants per tal de que tots ens
ho passéssim molt bé.. Moltes gràcies
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Després van tenir l’espectacle infantil que va oferir
l’artista STRUC .La màgia i la diversió van fer
deleitar a petits i grans.

Per la nit la festa va començar amb l'espectacle de
llum i color que ens van oferir els Diables de
Vallmoll. Per acabar amb una animada disco mòbil
fins a altes hores de la matinada.
Mentres al Museu de Belltall es podia gaudir de la
ceràmica de l'artista Jaume Vila del Taller de la
Moixera de Reus i l'exposició fotogràfica de Josep
Bou amb el títol " espais Buits". per la tarda l'equip
local es va enfrontar al de Guimerà assolint una
victòria per 4 a 2.

El Dissabte va començar amb unes sorprenents
voluntàries que "van fer llevar " a tothom amb una
caçolada. ( els membres sense identificar van rebre
algun”remull” per la seva matinera actuació)

Per la tarda i nit vam poder gaudir de nou de
l'orquesta FAN FAN QUINTET que va il.lusionar i
fer ballar a tothom.
El diumenge va començar amb el parc Mòbil amb
inflables i tren " amb bruixa " per tothom.
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3.- Caminada a Forès
El Dissabte 8 d’ Agost es van iniciar les activitats
d’estiu de BELLTALL que com cada any organitza
l’ Associació de veïns i Amics de Belltall . La
primera activitat va ser una caminada de BelltallForès -Belltall , un recorregut d’un total de 12 km
que va comptar amb la participació de 40 persones
de Belltall, Solivella, Tàrrega i Passanant .

Per continuar amb el vermut popular on es retrobem
cada any tots els amics i veïns de Belltall.

A l’ arribada al Mirador de Forès , tots els
participants i acompanyats van poder gaudir de
l’espectacular vista del lloc i d’ un berenar al Barrestaurant “ Lo Mirador de Forès ( recentment
inaugurat).

la Festa va acabar amb un extraordinari concert de
gospel a càrrec del grup SIXTERS a la parròquia de
sant Pere.
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Posteriorment la caminada va continuar visitant els
rentadors de Forès i retornant a Belltall.

El Dissabte 15 d’ Agost es va inaugurar Exposició
de pintura a l’ oli a càrrec de l’artista local Àngels
Begueria. Es la primera exposició d’ Àngels “
pintora autodidacta” com es defineix ella mateix. A
l’ exposició hi podem trobar diversos quadres sobre
Belltall , també de pintura infantil i altres d’
“inspiració en la corrent de les pintures
impressionistes de l’època de Van Gogh “ tal i com
ho defineix el prospecte de l’exposició.

4.- Xerrada Mossos , exposició i
BTT
El divendres 14 d’ Agost va tenir lloc una xerrada
per part dels Mossos d’ Esquadra respecte “
Prevenció d’estafes conegudes”. Una xerrada sobre
com podem prevenir les estafes i com identificar els
estafadors. Unes reunions preventives molt
adequades per tothom i que posa de palès la
voluntat de prevenció que té el cos dels Mossos d’
esquadra. Addicionalment va permetre que tots els
veïns tinguessin un contacte més directe amb els
Mossos d’ esquadra i animar-los a utilitzar el seu
servei sempre que calgui.

El Diumenge 16 d’ Agost a les una quinzena de
ciclistes van inaugurar una part de la :“ Ruta Verda
“ que els va portar a traves dels pobles de
”.Belltall--Forès—Conesa i --El Fonoll. Després de
2 hores van poder gaudir d’ un merescut descans i
esmorzar al Mirador de Forès , per poder continuar
fins a Belltall
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S'obre un període d'informació pública perquè,
durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des de
l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al
DOGC, les entitats i els particulars interessats, una
vegada examinada la sol·licitud a les dependències
del Servei Territorial de Ports i Transports de
Barcelona (c. d'Aragó, 244-248), del Servei
Territorial de Lleida (av. Madrid, 38) o bé del Servei
Territorial de Tarragona (Anselm Clavé, 1) puguin
presentar en el termini indicat i en hores d'oficina,
mitjançant un escrit dirigit qualsevol dels Serveis
esmentats, les observacions que considerin
pertinents.
Barcelona, 2 de març de 2009

6.-Nou enllumenat al Campanar i
nova Font al Passeig de l’ Om

5.1- BOP
2009/7481 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL
Anunci
Per Resolució de l'Alcaldia número 77/2009, de data
25 de març, es va resoldre:
1r. Aprovar definitivament l'esmentat projecte de
"Pla Director d'Aigua Potable al Terme
Municipal de Passanant i Belltall", redactat per
Philae Enginyeria de Projectes, S.L.
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
Passanant, 25 de maig de 2009. --- L'alcalde, Albert
Bagué i Salcedo

5.2.-DOGC
ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud
de modificació d'itinerari en el servei públic regular
de transport de viatgers per carretera entre
Barcelona-Guissona-Tarragona, amb filloles (V6401).
L'empresa la Hispano Igualadina, SA ha sol.licitat
autorització per establir una nova parada a Belltall
(Passanant i Belltall) en el servei SolivellaMontblanc, de la concessió de servei públic regular
de transport de viatgers per carretera entre
Barcelona-Guissona-Tarragona, amb filloles (V6401), de la que n'és titular.
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El preu ha estat de 40 € (+6 € d’assegurança) per un
mes, i de 50 € (+ 6 € d’assegurança) per dos mesos.

7.-Nova estació meteorològica .
BELLCAM

L’esplai ha estat molt ben valorat per la gent que hi
ha participat, tant pel lloc on s’ha fet (la bibliotecasala d’actes), com per la monitora, la Zaira, que ha
estat perfecta.

Ja tenim una nova estació meteorològica a Belltall.
La nova estació ha estat possible gràcies a la
col.laboració de l’ Associació de veïns i
l’Agrupació d’ agricultors de Belltall

L’últim dia d’esplai va ser especial: es va fer un
esmorzar amb menjar que van portar entre tots els
nens i nenes i es van fer jocs, en els quals també hi
van participar pares i mares.

Les dades mesurades aquest estiu han estat
Pluges (l/m2) : Juny (16) , Juliol (16), Agost (22) ,
Setembre(9 fins tancament edició)

A la Zaira li van fer un regal molt especial: li van
guarnir el cotxe com si fos un regal. Va quedar molt
lluït, i ella va quedar molt emocionada.

Temperatura màxima : 33 ºC el 17 d’ Agost
Temperatura mínima : 10 ºC el 21 de Juny i 18
de Juliol
Vent màxim: 65 km/h el 17 de Juliol

8.-ESPLAI D’ESTIU
Aquest estiu, durant els mesos de juliol i agost,
l’Ajuntament ha organitzat el seu primer esplai:
PASplaiBEL.
L’esplai s’ha fet a Belltall durant els matins, d’onze
a una, i a Passanant durant les tardes, de cinc a set.
Esperem que aquesta iniciativa de l’Ajuntament
tingui continuïtat cada estiu i que més nens i nenes

A Belltall hi han participat set nens i nenes, entre els
tres i els dotze anys. Les activitats que han fet són
les pròpies d’un esplai: manualitats (papiroflèxia,
fang, màscares...), jocs tradicionals, una estona de
deures, gimcanes pel poble, jocs d’aigua cada
divendres...

s’animin a participar-hi.
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9.-ASSEMBLEA
2009

•

GENERAL

El diumenge dia 30 d’ Agost del 2008 es va reunir
la Assemblea General de L’ Associació de Veïns i
Amics Belltall . Presideixen la taula el President (
Pep Lloses), el Secretari ( Josep Miró) , el tresorer (
Jesús Fabregat) , la vocal Rosa Verdura.
L’ ordre del dia de l’ Assemblea es:
• Lectura i Aprovació de l’ acta de l’
Assemblea anterior. Josep Miró.
• Informació de la Presidència. Pep Lloses
• Estat de Comptes del 2008 i pressupostos
del 2009. Rosa Verdura
• Torn obert de paraules

•

•

Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea
anterior
En primer lloc el secretari procedeix a fer lectura de
l’ acta de l’ Assemblea anterior, que es aprovada per
tots els socis i sòcies assistents.

•

Informació de Presidència

•

Posteriorment el President procedeix a informar de
les activitats realitzades durant l’exercici.
S’
informa que en l’ actualitat som 232 socis i s’ indica
el nom dels nous socis de l’ Associació.

•

Les activitats realitzades durant l’ any han estat:

•
•

Medi Ambient , Salut i Seguretat
• Parcs Eòlics (Seguiment nous parcs) Parc eòlic
Les Forques II ( ( 6 aerogeneradors a la zona de
Passanant-La Sala-El Fonoll).El Parc eòlic ja
està aprovat per part de tots els estaments
necessaris. Ja sols queda que iniciïn les obres.
Hi ha 5 molins al terme de Passanant i Belltall i
1 a Forès que suposaran nous ingressos pel
consistori.
• ACA: Depuradora de la Teulera . Les obres
de la Depuradora no s’ han iniciat i no se sap
quan començaran. L’ Ajuntament s’’ ha reunit
dues vegades amb l’ ACA.
• Cartes: GERRSA, ACCIONA ( Festa Major).
Hem demanat subvencions per la festa Major .
L’empresa GERRSA ( GAMESA) NO HA
DONAT CAP SUBVENCIO PER LA FESTA
MAJOR .

•
•

•
•

Noves baranes: No s’ han instal·lat les baranes
davant de ca l’ Amàlia i a la zona del camí de
Passanant. ( d’acord amb el nou POUM). L’
Ajuntament va dir que instal·laria unes
proteccions a la zona del camí de Passanant
però no ho ha fet encara.
Nous llums: Ja s’ han posat els llums del costat
oest de la carretera. També s’ han canviat i
arreglat els llums que il·luminen el campanar i ja
funcionen els de camp de futbol ( queda pendent
verificar els focus que no van)
Noves canonades i clavegueram: Aprofitant les
obres d’ obrir les voreres ja s’ ha posat les
canonades d’ aigua i llum noves a la part de la
carretera alta.
L’ Associació de veïns es reuneix dues vegades
a l’any amb l’alcalde per revisar les accions
pendents sorgides de les Assembles i de les
juntes trimestrals .Alguns temes principals que
encara estan pendents per part de l’ Ajuntament
són:
Antena de Telefonia mòbil. S’ ha comprat uns
terrenys on s’ instal·larà l’ antena que donarà
cobertura a tot el municipi.
Arranjament zona al voltant del Poliesportiu
( posar font, cimentar-ho). Posar-hi un circuit
de trial de bicicletes per nens i una pista de
pàdel
Per l’ any vinent hem demanat a l’ Ajuntament
que s’adquireixen il·luminació nadalenca per
posar al Passeig de l’ Om i a la Plaça de la
Creu.
Nou dipòsit d’aigua al poble.
Millora de la neteja de les Places del poble.
Passeig de l’ om , Plaça de les capelles, Fossar (
durant aquest estiu ho hem hagut de netejar els
veïns del poble).
Passeig de l’om . Definir una data per
inaugurar-ho
Endreçar el terraplè entre el camí del
cementiri i el camí del camp de futbol. Amb el
nou projecte del Passeig de l’ om aquesta àrea
quedarà lletja. Aprofitar quan arreglin les jardins
del Passeig de l’ Om per arreglar aquesta àrea.
Casa cal Feliu. Esta plena de coloms caldria
solucionar aquest problema històric.
POUM
Qualsevol suggeriment o idea respecte a nous
projectes pot ser adreçada a qualsevol membre
de la Junta.

Infraestructures , Equipaments i Urbanisme
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Activitats culturals Un dels objectius més
important de l’ Associació és fomentar les
activitats culturals ja que és la base de les
úniques subvencions que poden rebre de la
Diputació .Per això hem incrementat el nombre
d’activitats culturals .Les activitats realitzades
han estat.
• Campionat Tenis Taula, botifarra
femení-júnior i futbolí que es va fer durant
la Setmana santa i que va tenir un gran èxit
de participació , es va fer entrega de copes
als guanyadors . Agrair a Ramon Secanell
la seva organització dels campionats
• Excursió Cabanes de Volta.Com cada any
hem realitzat l’excursió de les cabanes de
volta que ens permet veure i conèixer aquest
patrimoni cultural i al vegada gràcies a
l’excursió visitar i conèixer els camins i els
indrets del terme.
• Pelegrinatge anual a Rocallaura : S’ha
recuperat la caminada anual a Rocallaura. L’
Associació col·labora pagant les despeses
dels aperitius que correspon pagar al poble
de Belltall , tal i com marca la tradició.
• Activitats d’estiu : Caminada a Forès,
exposició de pintura, xerrada Mossos d’
Esquadra , Excursió amb BTT. Totes les
activitats han tingut una alta participació.
• Revista
distribució
trimestral.
Trimestralment s’envia la revista a tots els
socis. Estem avaluant pel futur enviar la
revista electrònica a aquells socis i sòcies
que desitgin rebre-la només amb aquest
format.
• Rètol antiga “ Església de Belltall – Les
Capelles. Farem un rètol que identifiqui l’
església que hi havia en aquest
indret.(PENDENT).
• 1º Festa de l’all. Ha estat un èxit i per l’ any
que ve es repetirà amb un format més ampli
i buscant una data més adequada .
• 20 anys Associació de Veïns: El proper 13
d’octubre del 2010 farà 20 anys de l’
associació i es faran uns actes per celebrarho.

•
•

Pag web. Seguim fent-hi noves activitats
com : Enquestes, Arxiu revista Belltall i
fotos antigues de Belltall, tauler d’anuncis
BELLCAM . hem adquirit una nova estació
meteorològica que ha esta pagada
conjuntament amb l’ Agrupació d’
agricultors.

Finances
• Rebuts via telemàtica . Hem realitzat els rebuts
del socis via informàtica.
• Hem sol·licitat Subvencions ( Diputació:
Activitats culturals i Revista)
Festes
• Durant l’ any 2007 es van organitzar i realitzar
les festes de Cap d’ any i de Castanyada. I
aquest any la de Sant Joan.
• Hem Col·laborat amb la Nova “ Comissió de
Festes” per ajudar en els tràmits de les
subvencions de la Diputació i l’ Assegurança
obligatòria de responsabilitat civil .
Relacions Institucionals:
Consulta variant C-14. es va realitzar la
consulta que van acordar els regidors de Belltall
i l’ associació arrel del estudi d’ impacte
ambiental . Els resultats de la consulta es van
enviar a l’ Ajuntament. L’ Ajuntament ha
enviat una carta a medi Ambient indicant
que no vol cap de les dues opcions de variant
de l’estudi ambiental i que vol l’ opció de
variant del Pla territorial.
Estat de Comptes 2008 i Pressupost 2009
Rosa Verdura passa a exposar l’ estat de comptes del
2007. Els Ingressos han estat de 9437,29 i les
despeses de 10125,85 €. El Saldo inicial era de
5090.68. Això ha fet que a 31 de Desembre del 2008
tinguéssim 4392,12 €..El pressupost intencionat pel
2009 es de 6000 € . L’ estat de comptes del 2008 i
el pressupost del 2009 queda aprovat per l’
Assemblea.

.
Promoció estratègica
• POUM ( Àrea edificació al poble): Encara
no s’ha finalitzat la seva redacció. El
representat de l’ associació al POUM (
Joaquim Torres) indica que s’acabarà
aquesta legislatura , es preveu que a mitjans
del proper any s’iniciï l’ informació pública

Torn obert de paraules
Els assistents a l’ Assemblea fan els
comentaris.
•
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•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

respecte a quan no hi eren . JA ES VA
DEMANAR A L’ASSEMBLES DEL 2008
I NO HEM REBUT RESPOSTA.
Telefonia mòbil: Demanar actuació a l’
Ajuntament per tal que acceleri aquest
procés.
Addicionalment cal que l’
associació de veïns també enviarà una carta
als responsables per tal que tinguem
cobertura a Belltall.
Clavegueram i depuradora. Ja fa massa
temps que dura, tornar a enviar una carta a l’
ACA per part de l’ associació de veïns.
IBI ( impost de bens i immobles) . Tots
aquells que han fet obres els hi ha pujat molt
la quantitat total a pagar. Revisar els
percentatges que s’apliquen i veure de treure
algun capital dels parcs eòlics.
Papereres velles: retirar les que encara
queden i posar-ne de noves.
Camí de la sèquia ( del poble al camí de
Forès). Netejar-ho per tal que es pugui
passar de nou. Sol·licitar-ho a l’ Ajuntament
Fossar: Posar un tancat amb cadenes
artístiques per protegir les esteles
WIFI per tot el poble: Avaluar amb
X.Berenguer la possibilitat de posar-ho.
Millora servei ADSL al Poble: La velocitat
de connexió i el cost de la ADSL que tenim
a Belltall és el mateix que quan es va
instal·lar. A la ciutat la velocitat ha millorat
i el cost ha baixat. Contactar amb Telefonica
i la Generalitat per tal que a Belltall tinguem
el mateix tracte que a la ciutat
Piscina: Sol·licitar a l’ Ajuntament que s’
insta-li una piscina a Belltall.
Arreglar la cistella de basquet del camp de
futbol que es va deteriorar durant les
ventades.
Condicionar el Fòrum., L’ Associació de
veïns demanarà a la parròquia autorització
per condicionar-ho. Després s’ obrirà als
joves del poble una vegada assignat un
responsable adult per l’espai
Semàfor de carretera.
En certes
circumstancies no funciona bé i alguns
vehicles passen per dins el poble ( risc
d’accidents). Contactar amb el cap de
carreteres per tal que s’instal·lin un sistema
independent per cadascun dels semàfors del
poble.
Vorera zona del patí de ca l’ Aleix. Queda
un desnivell molt alt i algú pot caure . Cal

•

•

•
•

•

posar algun tipus de protecció ( barana de
fusta).
Creu de terme: Cal il·luminar-la de nou.
Instal·lar un sistema que il·lumini de dalt
cap a baix i així compleixi amb bla llei de
contaminació lumínica.
Balls de saló: Si hi prou persones
interessades , l’associació donarà tot el
suport als que se’n facin responsables.
Vacunació de gossos. Demanar que tornin a
venir una vegada a l’any a fer-ho.
Excrement de gossos: posar un article a la
revista demanant que els amos recullin els
excrements dels animals o que en el cas dels
camins els tirin a les cunetes i no queden al
mig del camí.
LLUMS. Hi ha algunes zones sense llum
que cal posar-ne. Es va treure un llum de
Cal Rafel i aquella zona ha quedat fosca.
També cal posar més llum a la zona dels
contenidors de brossa del camí de
Rocallaura. Reparar també els llums del
camp de futbol que no cremen.

La Comissió de Festes agraeix la col·laboració
rebuda durant la festa Major per part de l’Associació
i també d’alguns particulars

10. Activitats Tardor-Hivern
Dissabte 3 d’ Octubre. Festa del Sagrat cor.
Concert a càrrec de l’ Orfeó Reusenc i aperitiu.
Diumenge 11 d’octubre: Sortida amb BTT:
Belltall-La Sala-La Glorieta-El Fonoll-ForèsBelltall
Hora: 9:00 a la Plaça Església.
Distància:30 KM, Dificultat: Mitja
Dissabte 31 d’ Octubre : Sopar de la Castanyada
Diumenge 1 de Novembre ; Caminada popular :
Belltall- La Sala-La Glorieta-Belltall
Diumenge 6 de Desembre :1er Campionat
Intercomarcal de Petanca de Belltall.
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11.-Amics i veïns que ens han
deixat

de 100 molins aerogeneradors i que generem una
potència de 195 MW.

El 18 de Juliol va morir Ramon ( Ca l’ Aleix ) a
l’edat de 83 anys.

Nom

Molins

Potencia
( MW)

Propietari

Estat

Forques

15

30

GERRSA

Funcionament

Conesa

15

30

GERRSA

Funcionament

Montargull

22
(***)

44

GERRSA

Funcionament

Serra
Tallat

33 (*)
7

49.5
10.5

ACCIONA

Funcionament

Voltonera

10 (**)

16

ECOTECNIA

Funcionament

Conesa II

16

32

GERRSA

Construcció

Savalla

10

20

Forques II

6

12

Els Parcs que tenim o tindrem són.

12.“ Ruta Verda “ dels Parcs
eòlics a la Conca de Barberà
Espanya és el tercer Estat del món pel que fa a
potència eòlica instal·lada, només per darrera dels
Estats Units i la Xina. Catalunya ocupa el novè lloc
dins l’Estat espanyol, amb un 2,5% dels 16.740
MW instal·lats a l’Estat espanyol, segons xifres de
l'AEE.
Actualment, a Catalunya hi ha 17 parcs eòlics en
funcionament que es distribueixen en les
demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona. A
més, hi ha 52 parcs eòlics amb autorització
administrativa concedida, amb una potència
instal·lada de 1.533,85 MW. En tramitació, havent
estat publicat l’anunci d’informació pública al
DOGC i pendents de l’autorització administrativa, hi
ha 24 parcs, amb una potència de 709,65 MW. (
segons fons de EOLICCAT www.eoliccat.net )

GERRSA
GERRSA

Autorització
Autorizació

*Sols n’ hi ha 7 aerogeneradors a la Conca de Barberà ( a Belltall)
** Alguns a l’ Alt Camp
*** Alguns a Les Garrigues

Actualment es poden veure les grues posant ja les
pales dels aerogeneradors del parc eòlic Conesa II al
terme de Forès ( a la zona de Sant Pere de Savella).

Addicionalment l’empresa GERRSA ( GAMESA)
ha posat panells anunciant la “Ruta Verda de la
Conca de Barberà”. Aquesta ruta començarà a la
subestació de Les Forques a Belltall i acabarà al
terme de Santa Coloma de Queralt. Serà una ruta de
28.7 Km que passa pels temes municipals de
Passanant i Belltall, Forès, Conesa, Talavera ,
Savalla de Comtat. Llorac i santa Coloma de Queralt

A Tarragona hi ha 36 Parcs eòlics en funcionament
o autorització administrativa Per comarques tenim:
14 a Terra Alta 8 a la Conca de Barberà i el Baix
Ebre , 3 a la Ribera d’Ebre , 2 al Baix camp i 1 al
Priorat)
Així doncs a la Conca de Barberà ja tenim 5 parcs
en funcionament , 1 en construcció i 2 més que ja
disposen d’ autorització. Això farà que tinguem més
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i recorrerà tots els parcs eòlics que l’empresa té en
aquests municipis.

La C-14 travessa, en línia recta, el poble de Belltall.
És una via molt transitada, tenint en compte que
serveix de pas per als vehicles que van i tornen
d'Andorra. Els veïns sempre s'han queixat del gran
nombre de vehicles i la velocitat a la qual circulen.
Per aquest motiu, ja fa temps es van posar uns
semàfors que obliga els conductors a reduir la
velocitat per dins el poble.

13.-Empat tècnic a Belltall en la
votació popular per triar la millor
opció de la variant de la C-14
Font. Diari de Tarragona
Els veïns de Belltall han votat quina opció de variant
de la C-14 és la millor. El resultat ha estat un empat
tècnic entre les dues opcions que planteja l'estudi
d'impacte ambiental de la Generalitat: 27 persones
han escollit l'opció est -per la Teulera-, i 27
l'alternativa oest -la Sirolla. En total, van votar 93
persones, sobre un total de 149 veïns. El 60% es va
decantar per una de les dues opcions, i el 40%
restant va votar en contra de les dues. Aquesta
consulta, que no és vinculant, evidencia la diversitat
d'opinions que hi ha al poble. El consistori, que
s'havia compromès a tenir-la en compte a l'hora de
negociar amb Carreteres, entén que cap de les
alternatives convenç.

L'estudi d'impacte ambiental preliminar de la variant
de Belltall detalla que el volum diari de vehicles és
de 2.500. Els veïns temen que aquest trànsit encara
sigui més intens quan s'hagi enllestit la futura
autovia de Tarragona a Montblanc ja que serà una
via més directa entre costa i interior, segons alerta el
president de l'Associació de Veïns i Amics de
Belltall, Pep Lloses.
A partir d'aquí, el poble és partidari de fer una
variant, tot i que tampoc és una solució que agradi
de forma unànime. Fa dos anys ja es va fer una
primera consulta popular, i aleshores va sortir que el
56% estava d'acord en què es fes la variant, un 25%
preferien un radar i un 15% una rotonda. En aquests
dos anys s'ha anat treballant en el projecte de la
variant de la C-14.
Les opcions de traçat que proposa l'estudi d'impacte
ambiental passen per l'est del poble, mirant cap a
Passanant, i per l'oest, en direcció a Rocallaura.
L'alcalde de Passanant i Belltall, Albert Bagué, creu
que cap de les dues és la bona perquè passen molt a
prop del poble, i 'seria com un carrer més', i que
caldria apostar per una altra opció, tal com
plantejava
el
Pla
Territorial.
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Cal destacar la perfecta organització de l’acte on no
van faltar les paperetes exclusives de la consulta ,
planells per tal de poder identificar les opcions i
també el llista de totes les cases i patis que tenien
opció de vot. Els membres de la Mesa format per la
Junta de l’ Associació de veïns van assegurar (
durant les 5 hores que va durar la votació) que
tothom pogués exercir el seu dret a vot.

La conclusió és que 'es faci el que es faci, no
es podrà acontentar tothom', afirma Pep
Lloses. Malgrat tot, tant els veïns com
l'Ajuntament estan satisfets que el poble hagi
pogut dir la seva sobre aquest projecte, i que
la consulta popular feta aquest diumenge a la
biblioteca de Belltall hagi tingut una alta
participació. Fins i tot una àvia de 98 anys va
voler dipositar el seu vot.

La consulta va tenir un gran èxit, tal i com ho
demostra que no es va voler perdre l’ oportunitat de
votar la Ramona de Ca l’ Anton amb els seus 98
anys. També els membres de la mesa van anar a
buscar el vot a una veïna que volia votar i que no
podia sortir de casa. Fins i tot van haver-hi moment
que els veïns van fer cua per votar. Tampoc van
faltar a la consulta l’alcalde i el mossèn del poble
com a propietaris de “cases”.

14.-EMPAT ENTRE LES DUES
OPCIONS DE VARIANT PER
BELLTALL

La participació hora a hora i els resultats es van
poder seguir arreu gràcies a que els membres de l
mesa els anaven publicant al Tauler d’anuncis de
la web de l’ Associació de veïns ( www.belltall.net )

El Diumenge 5 de Juliol va tenir lloc al votació per
escollir l’opció de la variant de Belltall d’acord amb
l’estudi d’impacte ambiental preliminar enviat per
la Generalitat a l ‘ Ajuntament . El resultat final va
ser un EMPAT entre les dues opcions OEST
(Sirolla) i EST ( Teulera) que van acaparar el 60 %
dels vots, mentre els que no els convencia cap de les
dues un 40 %.
El Cens era de 149 cases o patis coberts i van
votar 93 persones ( el 61% del cens). L’ opció
Sirolla ( oest) va obtenir 27 vots ( 29 %),
Teulera ( est) 27 vots ( 29%) i cap 37 vosts ( 40
%) , en blanc i va haver dos vots( 2 %) . ( Els
resultats de la votació a la web de l’ Associació
amb 146 vots van ser Sirolla 39 %, Teulera 26 %,
Cap 35 %).
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Una consulta amb una gran participació , un exercici
de democràcia extraordinari i un respecte i bon
ambient per part de tots els veïns i veïnes de
Belltall durant tot l’acte . Dels resultats queda clar
que no hi ha cap opció que acontentí a tothom.

15.-CIRCUMVALACIO A LA
SALA DE COMELATS
L’ Ajuntament de Passanant i Belltall ha executat
durant aquest mes de Juliol un seguit d’ obres
aprovades en el Ple de l’ Ajuntament del 2 de juny .
Entre elles destaca la circumval·lació del poble de
La sala de Comalats. Aquest nou vial d’un s 250
metres rodeja el poble.

REVISTA en format electrònic
Tots aquells socis i sòcies que nomès vulguin rebre
la revista en format electrònic que enviïn un email
a associacio@belltall.net . Trimestralment rebran un
email indicant que la revista ja està publicada a la
web i no la rebran en paper per correu ordinari.

També s’ han finalitzat les obres de l’enllumenat a
Belltall i l’ instal·lació de les conduccions d’ aigua i
clavegueres per la zona de la carretera

17.-Notícies de la web
Agost

Enquesta sobre una possible independència de
Catalunya, amb una pregunta similar a la que es
planteja en el referèndum promogut des d'Arenys de
Munt.
Fotos de la Festa Major.

16.-LA RECEPTA DEL SISCO
PARRANXET

Diumenge 30 d'Agost, a les 11:00, Assemblea
General de l'Associació (convocatòria, acta
assemblea 2008).

Si voleu preparar una bona conserva de tomàquet.
Cal tomàquets, sal ,oli , temps i ganes. Aquí teniu un
bon exemple de Conserva de tomàquet Belltallenca,

Dissabte 29 d'Agost, 1a FESTA DE L'ALL de
Belltall (fulletó, notícies El Punt - Tinet - delCamp).
A les 11:00, "L'all com a planta curativa",
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conferència a càrrec de Pere Navarro (foto1, foto2).
Després, aperitiu de pa torrat amb all de Belltall, oli,
embotits i vi de la comarca (foto, notícia Ràdio
Montblanc).

Barcelona a gravar dos programes Bocamoll de
TV3. De Belltall hi han anat 15 persones (foto).
Ha començat l'Esplai d'estiu cada matí a la
biblioteca

21, 22 i 23 d'Agost: FESTA MAJOR de Belltall

Des de Belltall ja es veuen els molins del Parc eòlic
Conesa II (foto zona Forès). Aquest parc formarà
part del que GAMESA anomena "Ruta verda de la
Conca de Barberà" que sortirà de Belltall i arribarà a
Santa Coloma de Queralt (foto).

Diumenge 16 d'Agost, a les 8:00 des de la Plaça de
l'Esglèsia, Sortida amb BTT Ruta Verda BelltallForès-Conesa-Saladern-El Fonoll-Forès-Belltall.
Dissabte 15 d'Agost, a les 19:00, Exposició de
pintura a l'oli de l'artista local Àngels Begueria

Ha començat l'Esplai d'estiu cada matí a la
biblioteca.

Divendres 14 d'Agost, a les 18:00, Xerrada dels
Mossos d'Esquadra: "Prevenció d'estafes conegudes"
(al casal municipal).

El Diari de Tarragona i El Punt informen sobre la
votació de la variant.

Dissabte 8 d'agost, Caminada popular BelltallForès-Belltall (foto, video).

Resultat de la votació del 5 de Juliol sobre les
variants de la carretera proposades per la
Generalitat:Sirolla 27 (29%) / Teulera 27 (29%) /
Cap 37 (40%) / Blanc 2 (2%)

La deixalleria mòbil serà a la bàscula del 19 al 26
d'Agost.

Juny

Ha aparegut el fulletó amb les activitats d'estiu.

Ha aparegut la revista BELLTALL d'estiu.

Gràcies al patrocini de l'Associació i de l'Agrupació
d'Agricultors, l'estació meteorològica de la BellCam
s'ha renovat completament; ara és més precisa,
fiable i sòlida (foto).

Diumenge 5 de Juliol, de 9.00 a 14.00, tindrà lloc a
la biblioteca la votació per escollir l'opció de
variant de Belltall presentada per la Generalitat
(plànol, estudi d'impacte ambiental).
El president de l' Associació felicita la Generalitat pel
projecte de variant de Belltall (carta El Punt, carta El
Periódico).

Juliol

Ja es pot adquirir a les cases del poble alls de
Belltall, collita 2009, d'una qualitat i d'un gust
extraordinaris com és tradicional (gastroteca).
Enforcats amb cura (foto), les seves propietats es
preservaran tot l'any.

18.-BOCAMOLL DE TV3
Un grup de belltallencs van assitir a la gravació dels
programes 401 i 402 del programa bocamoll que
realitza TV3

Un autocar amb gent de diversos pobles (Belltall,
Forès, Tàrrega, Passanant, Verdú...) ha anat a
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1ª Festa de l’all a Belltall...( les darreres 6 llesques
de les 400 que es van torrar)

19.-Bones practiques higièniques:
excrements de gossos

De la mateixa manera que eduquem el nostre gos
perquè no faci les seves necessitats al menjador o
sobre el sofà, hem d’acostumar-nos a recollir els
excrements que els gossos puguin fer als carrers o
camins de Belltall.
Pels camins I carrers passegem tots ( nens inclosos)
a peu o amb bicicleta I cal que estiguin nets. Es una
feina de tots els propietaris de gossos. Gràcies.

20.-La samarreta de Belltall a...

Al Pirineu, recollint els primers bolets ( ...a l’
Agost). El lloc exacte no ens ha estat donat per les
“buscadores de bolets”.

De nou visita l’illa i país d’ Islàndia , un país de
300000 persones i una natura espectacular.
Cascades, volcans , Geisers, balenes, foques..
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