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També els productors locals han pogut veure com la
collita d’all de Belltall continua després del fred
hivern. Al mateix temps durant la Setmana santa van
continuar les reunions i els treballs per tal de poder
crear la Cooperativa d’all de Belltall.

1.-Activitats de Setmana Santa
L’ Associació de veïns i Amics de Belltall va
organitzar durant la Setmana Santa tot un seguit
d’activitats pels socis i veïns de Belltall. Les
activitats esportives es van centrar en els campionats
de tenis taula i de futbolí on any rere any es nota una
millora de la tècnica dels participants, especialment
els més joves.

.
El dissabte van realitzar la tradicional caminada per
les cabanes de Volta del terme de Belltall. Vam
poder visitar tres cabanes de volta i també visitar els
pous del terme que estan plens d’aigua degut a les
pluges i nevades de l’ hivern. L’excursió va
finalitzar visitant les tombes de la Cista. (L’ època
en que es poden situar aquests enterraments, resta
encara indeterminada. Hi ha opinions que les situen
en la cultura megalítica , però altres no els hi donen
més enllà de 400-600 anys. )

També va tenir lloc el 2on campionat de botifarra
amb la novetat d’aquest any que permetia la
participació d’ homes sempre i quan la parella fos un
Jove menor d’edat o una dóna. Després de les
pertinents eliminatòries va tenir lloc la final entre
una parella de joves i una d’adults. Els guanyadors
van ser els més joves

1

BELLTALL
NUM 76. ESTIU 2010.

www.belltall.net

Resultats Futbolí

Tenis Taula grans

1ers Genís –Joel
2on Aleix-Arnau
3er Carla- Laia
4rt Francesc- Oriol
5è Judit –Cèlia

1er Joan Porxo
2on Joel Ferreret
3er Pau Porxo
4rt Pep Ferreret

Tenis Taula Infantil
1er Aleix
2on Arnau
3er Genís
4rt Laia
5e Francesc
Botifarra
1ers Laia_Joel
2ons Dolors- Pep
3ers Faustí –Rosa Mª
4rt Neus –Montse
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2.-L’hivern i el temps
Un capvespre clar de febrer: es veuen ben bé el
planeta Mart i els estels Procyon i Sírius

Col.laboració: Xavier Berenguer
Ha sigut un hivern ben notable. El 14 de desembre,
abans que comencés, la neu ja va fer acte de
presència.

Però el més destacat es va produir a la segona
setmana de març: un fred i una neu que no s'havien
vist en dècades a aquestes alçades de l’hivern.
Temperatura mínima de -7ºC (-1ºC l'any passat) i
gruixos
de
neu
de
70
cm.

El 7 i 8 de gener va tornar a nevar, aquest cop amb
més intensitat, deixant gruixos de 40 cm.

Després de la nevada, les temperatures van ser molt
baixes durant uns quants dies i el desglaç va ser molt
lentUn altre fet notable és que va ploure 4 vegades
més que l’hivern anterior (136 l/m2 vs 44 l/m2). En
canvi, va haver-hi menys ventades, amb cops
màxims de 80 km/h (recordem la forta ventada del
24 de gener de l’any passat amb cops de 120 km/h).

La llum del Sol sobre el paisatge nevat enlluernava

Durant el gener, va fer més fred que l'any passat:
una temperatura mínima similar (-7ºC) però una
màxima inferior (10ºC enlloc de 14ºC).
Durant el febrer, el fred va ser l'habitual. Va haverhi menys boirades i més nits clares.

En resum, ha sigut un hivern menys ventós, però
molt més nevós i plujós, i amb un fred i una neu
tardans excepcionals
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3.-Festa de l’ all 2010
El Dissabte 7 d’ Agost tindrà lloc a Belltall la
2ona FESTA DE L’ALL DE BELLTALL.

La comissió organitzadora està formada per Pau
Tous, Rosa Mª Tous, Jesus Fabregat . Qualsevol
suggeriment o idea serà molt ben acollit per part
de la Comissió.

4.-Medi Ambient aprova la
Declaració d'impacte ambiental
del projecte de condicionament de
la C-14 entre Montblanc i
Solivella

La comissió organitzadora esta treballant en el
programa detallat d’activitats .
Però ja podem avançar que hi haurà una presentació
o col·loqui amb una persona experta en alls. Després
hi haurà l’esmorzar popular de pa torrat amb “ all de
Belltall” ( on s’ hi incorporaran algunes novetats.

La Declaració d’impacte ambiental és el
pronunciament de l’autoritat competent en medi
ambient en què es determina, respecte dels aspectes
ambientals previsibles, la conveniència o no de
realitzar l’activitat projectada i, en cas afirmatiu, les
condicions que cal establir per a una protecció
adequada del medi ambient i els recursos naturals
La Ponència Ambiental, òrgan col·legiat del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha
aprovat la Declaració d’impacte ambiental (DIA) del
projecte Condicionament de la C-14. PK 37+770 al
46+000. Montblanc-Solivella, promoguda per la
Direcció General de Carreteres del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques.
Per tal de minimitzar els impactes ambientals
identificats, l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA)
preveu una sèrie de mesures preventives i
correctores, entre les quals destaca l’adequació de
les obres de drenatge com a passos de fauna,
l’execució de pantalles acústiques i aplicació de
ferm sonoreductor. Un cop incorporades les mesures
en la fase de disseny del projecte, l’EIA valora
l’impacte final com a compatible.

Durant el matí també tindrà lloc un concurs de cuina
amb “ all de Belltall” i també una exposició de
material agrícola al Museu de Belltall.
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Considerades les diferents alternatives del projecte, i
a proposta de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat, la Ponència Ambiental
ha formulat la DIA amb caràcter favorable per a
l’alternativa 2, és a dir, la que inclou el tram 2,
corresponent a l’enllaç amb la TV-2337, ajustat a la
carretera actual, i el tram 3, que modifica
lleugerament el traçat actual cap a l’est, evitant una
petita agrupació d’arbres, protegint un talús que
sostindrà la traça en la zona d’inundació del barranc,
i minimitzant l’alçada dels talussos i la utilització
d’escullera.
El promotor del projecte es responsabilitzarà de
l’execució del programa de vigilància ambiental i
dels seus costos. Les incidències ambientals
s’hauran de reflectir en els informes tècnics
mensuals, dels quals es tramitarà una còpia al
Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Si anem a la pag web de la Generalitat (
www.gencat.cat) al cercador de cobertura trobem que
el centre emissor situat al poble de Passanant no
estarà en funcionament fins ABRIL DEL 2010.

5.-BELLTALL: Les notícies per
la ràdio, com fa 50 anys.

Es a dir que encara ens queden un parell de mesos
per poder veure la televisió en condicions a Belltall
... I no parlem de la telefònia mòbil que a la mateixa
web
(http://www10.gencat.net/gov_ctweb/AppJava/cercador.j
sp) podem veure Belltall segueix siguent una de les
poques zones de la comarca on no hi ha cobertura.

El passat 2 de Març l’ Ajuntament anunciava a la
seva pagina web que el 28 de Febrer el Ministeri
de Industria, Turisme i Comerç va tallar la senyal
analògica a Belltall i la nova antena no estava encara
en funcionament . Les previsions eren que es el
Divendres 5 de Març es poses en funcionament .

6.-El Govern impulsa normes de
planejament per els municipis de
la Conca que encara no tenen: 6 a
la Conca de Barberà

Finalment per les condicions meteorològiques i
altres motius la connexió no s’ ha realitzat encara
.La secretaria de telecomunicacions i societat de la
informació preveu que serà durant la 2a quinzena de
març no estarà arreglat . Això vol dir que fins
llavors no es podrà veure la televisió en condicions
al poble

Quan entrin en vigor aquestes normes, no quedarà
cap municipi sense aquesta figura de planejament.
El Municipis afectats a la Conca de Barberà Forès ,
Passanant i Belltall, Rocafort de Queralt Savallà
del Comtat , Senan i Vallclara

Alguns veïns comenten “ hem fet un inversió per
posar unes teles noves i ara estem com fa cinquanta
anys escoltem les notícies per la ràdio i tenim una
tele que ens ha costat molts diners per fer bonic”

El Govern ha donat avui llum verd a la tramitació
immediata de les normes de planejament per a 39
municipis del Camp de Tarragona, les Terres de
l’Ebre i les comarques gironines que no comptaven
amb cap mena d’ordenació urbanística general. A
inicis d’aquest any, d’un total de 946 municipis
catalans, hi havia encara 143 municipis sense
planejament urbanístic general. Amb l’aprovació

Resulta difícil d’explicar que després de tants
anuncis per la televisió, fulletons enviats per la
Generalitat i sobretot l’ esforç econòmic fet per
adquirir noves teles , a dia d’avui no es pugui veure
la televisió a Belltall i altres indrets de la Comarca.
A

la

pagina

oficial

de

seguiment

(

www.televisiondigital.es) indica que la cobertura està

totalment disponible a Belltall
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definitiva d’aquestes 39 normes, ja no quedarà cap
municipi sense planejament.

7.-Convocatòria
Assemblea
Ordinària de socis i sòcies.

El text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
obliga els municipis a dotar-se d’un Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Es
tracta d’un document que concreta els usos del sòl,
determina els llocs més adients per al
desenvolupament del municipi, protegeix el sòl no
urbanitzable i fa les reserves d’equipaments i
infraestructures necessàries per al futur. Totes
aquestes previsions han de respectar les figures de
planejament superior, com ara els plans territorials
parcials que impulsa el Govern per a cadascun dels
àmbits de Catalunya.

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 29 d’Agost a les 11:00 al domicili
social ( Casal Municipal de Belltall) amb el següent
ordre del dia.
1.-Lectura i aprovació de l ‘ acta de l’ Assemblea
anterior.
2.-Estat de comptes 2009 i pressupost per al 2010.
3.-Informació de Presidència.
4.-Torn Obert de Paraules.

L’aprovació dels plans territorials parcials que està
duent a terme el Govern posa en relleu encara més la
necessitat que tots els municipis catalans tinguin
almenys una norma de planejament. Aquests plans
territorials parcials contenen previsions sobre el
desenvolupament urbà de tots el municipis dels seus
respectius àmbits, la qual cosa queda compromesa si
aquests nuclis no tenen encara concretat què és sòl
urbà i què són espais oberts.

El President
Pep LLoses

8.Festa Major 2010
A continuació us avancem el programa aproximat
d’activitats per la festa Major de Belltall que es
celebrarà els dies 20, 21, 22 d’ Agost.

El Govern ha redactat les normes bàsiques per a
aquestes 39 poblacions en contacte amb els
ajuntaments. Aquestes normes permeten delimitar
el sòl urbà i el sòl no urbanitzable i contenen unes
ordenances d’edificació bàsiques i plànols
d’ordenació per a cada terme municipal. També
preveuen reserves d’equipaments i d’espais lliures,
delimiten polígons d’actuació urbanística i sectors
de millora urbana. En definitiva, constitueixen una
eina de planejament bàsica per a un municipi
mentre aquest tramita el seu POUM.

DIVENDRES 20 D'AGOST:
Jocs de Cucanya a les
Xocolatada a les
Ball de Diables
Discoteca Mòbil

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

En qualsevol cas, aquestes normes de planejament
són d’aplicació per a un termini màxim de 4 anys,
durant el qual els municipis afectats hauran
d’haver aprovat el POUM o bé hauran d’haver
tramitat les seves pròpies normes de planejament pel
procediment ordinari.
Ara, després que el Govern hagi apreciat la urgència
per tramitar les normes de planejament d’aquests 39
municipis, aquestes se sotmetran a audiència dels
ajuntaments per tal que hi facin aportacions i
suggeriments. Un cop superat aquest tràmit, el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques signarà la resolució que permetrà
l’entrada en vigor de les Normes per a aquests
municipis, previsiblement el mes de setembre.

DISSABTE 21 D'AGOST:
Espectacle Infantil
11h
Exposició
Partit de futbol
18h
Ball tarda i nit amb
l’orquestra Fan Fan Quintet
20:00 i 24:00
DIUMENGE 22D'AGOST:
6
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11:00
12:00
13:00
18:00

9.-Pelegrinatge a Rocallaura
Col.laboració: Neus Berenguer i Jesús Fabregat
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 .
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) 441litres/m2
( sense comptar l’aigua caiguda en les 5 nevades i
que van deixar 1 metre de neu ) .
A més ha plogut tots els mesos de l’any fruit
d’aquestes pluges és que del riu Sirolla ( que neix a
Belltall i desemboca en el riu Corb) encara portava
aigua.

Aquest és el Cinquè 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
molt calorosa , ja que després d’unes setmanes
fresques , el temps va canviar passant a un diumenge
força calorós.

10.-Trobada
Fossar

estela

de

l’antic

Col.laboració: Josep Miró
Trobada una estela de l’antic Fossar Els operaris
municipals que estan fent les obres de renovació de
la xarxa d’aigua del poble van fer la descoberta
d’aquest monument funerari de pedra en obrir una
rasa prop del la baixada cap al camí de Passanant.
La troballa va ser feta dimarts, 23 de març.
Sortosament, informat l'Ajuntament i la intervenció
dels veïns i alhora directius de l’Associació de
Veïns, Miquel Àngel de cal Prim i el Ton de cal
Roig, va possibilitar que s’acordés que l’estela es
col•loqués en l’espai del Fossar on es troben les
altres esteles. Aquesta operació va ser feta el
dissabte, 27 de març.

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
veïns de Belltall. Els actes van continuar amb l’acte
religiós a la Parròquia de Rocallaura
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renovació de la xarxa d'aigua. Les obres permetran
que el carrer sigui transitable per als vehicles.

A partir d’ara, podrem contemplar, a la plaça del
Fossar, una altra de les esteles que hi havia
distribuïdes en l’espai de l’antic Fossar, que va
donar sepultura fins l’any 1908 a tos els nostres
avantpassats. Són sis les esteles recuperades de
moment, a part de la llosa funerària. Mesura de
l’estela Disc. Diàmetre : 34?gruix: 19 cm??
Peduncle. Alçada: ?39

12.-Cooperativa all
Els treballs per la constitució de la Cooperativa de l’
all de Belltall tiren endavant. Com era d’esperar els
requisits administratius per tal de constituir una
Cooperativa porten el seu tems.
Estatus de la Cooperativa: Els estatuts estan quasi
acabats a faltar de definir la seu de la Cooperativa i
clarificar alguns aspectes legals d’ algun article
.S’està parlant amb l’organisme responsable de la
validació dels estatuts per Cooperatives per tal de
poder-ho sol.lucionar abans de presentar-los en
Assemblea.
Seu de la Cooperativa: Com a seu inicial
l’ajuntament ha premés que es designi el casal
municipal. Posteriorment caldrà buscar i llogar una
nova seu.

11.-S'aprofitaran les obres a la
xarxa d'aigua per fer transitable
per als vehicles el carrer de Sant
Roc

Assemblea de constitució: Una vegada solucionats
els dos apartats anteriors es convocarà properament
una Assemblea de Constitució de la Cooperativa a
totes aquelles persones que n’estan interessades.
La Cooperativa iniciarà ja els seus primers treballs
de promoció durant la Festa de l’all . Posteriorment
adquirirà alls per poder sembrar i ja disposar de
collita pròpia per l’ any 2011.

Font: Diari El Punt

L'Ajuntament de Passanant i Belltall, a petició
d'alguns veïns, va sol·licitar als tècnics de la
Diputació que estudiessin la viabilitat d'obrir al
trànsit rodat el carrer de Sant Roc, aprofitant que
s'havia de rebentar les escales per les obres de
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13.-Deute per habitant.Forès i
Passanant i Belltall els primers de
la Conca
El Ministerio de Economia y Hacienda publica a la seva
web el deute de cadascun dels Municipis de l ‘estat
Español a data de Desembre del 2009. El deute mig per
habitant a Catalunya es de 777 € .
A la nostra Comarca els Municipis amb deute més alt són
Forès amb 2558 €/hab ( 3 vegades més que la mitja
catalana) , el segueix Passanant i Belltall amb 1069 €/
hab.. Cal destacar que Forès també és el Municipi amb el
deute més alt per habitant de la Província de Tarragona.
Ambdós municipis disposen de Parcs eòlics que suposen
una important font d’ ingressos anuals , tot i així no
permet afrontar el deute generat per les despeses
realitzades

Aquest hivern i primavera tan plujosa ha fet que els
rius tornessin a aparèixer i resultava molt complicar
creuar el rius.

La capital de la comarca Montblanc es situa en tercer lloc
amb 968 €/ habitant. Dels 22 municipis de la Conca de
Barberà n’ hi ha 5 que no tenen cap deute ( Conesa,
Rocafort de Queralt ,LLorac , Savallà del Comtat i
Senan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Forès
Passanant i Belltall
Montblanc
Sarral
Vilanova de Prades
Vallclara
Pira
Santa Coloma de Queralt
Espluga de Francolí (L')
Pontils
Solivella
Vallfogona de Riucorb
Vimbodí i Poblet
Barberà de la Conca
Piles (Les)
Blancafort
Vilaverd
Conesa
Llorac
Rocafort de Queralt
Savallà del Comtat
Senan

deute ( Mils €) habitants €/habitant
110
43
2558
170
159
1069
7,074
7305
968
1,447
1715
844
101
144
701
86
123
699
275
510
539
1,270
3167
401
1,553
3982
390
56
147
381
250
685
365
26
119
218
235
1077
218
107
539
199
86
494
174
60
438
137
86
676
127
0
124
0
0
108
0
0
278
0
0
71
0
0
59
0

14.-Millores
realitzades
Agrupació agricultors

15.-Celebracions
Belltallencs

i

èxits

de

Els Belltallencs Raúl de Ca la Carme el Fuster,
Pau del Porxo , David de Cal David i Angels i Pep
i Joel de Cal Ferreret can participar a la Primera
cursa BTT La sarralenca que va recorer Sarral.
Serra del comaverd- Montbrió de la Marca- Rocafort
de Queralt- Forès i de nou a Sarral. Una cursa dura
de 49 Km que tots ells van poder finalitzar.

per

L’ Agrupació d’ agricultors ha realitzat millores al
riu de la Sirolla i la Teulera. Ha instal·lat uns tubs
per tal que es puguin creuar els camins quan els rous
baixen amb aigua.

El Joel va rebre el premi com a millor jove
classificat de la cursa. Tots els participants hem
rebut recentment un CD amb un vídeo de la cursa i
les fotos de la mateixa. Una excel·lent organització i
una altíssima participació, destacant entre altres el
ex-ciclista professional Peio Ruiz-Cabestany.
9
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17.-Neix un portal web pioner a
Europa per fomentar la venda de
productes certificats
La directora general d'Agricultura i Ramaderia del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAR), Rosa Cubel, i el president del Consell
Català de la Producció Integrada (CCPI), Eliseu
Muní, han presentat avui, a Lleida, un portal web
pioner a Europa per fomentar la venda dels
productes catalans certificats sota aquest tipus de
producció.
Cubel ha felicitat al CCPI per la iniciativa així com
als productors que ja s’hi han adherit sabent quin és
el mercat i donant resposta a les seves demandes, i
s’ha mostrat convençuda que “l’agricultura del segle
XXI és la Producció Integrada que suplirà el que
avui s’entén per agricultura convencional, perquè
cada vegada s’és més exigent, i la normativa més
estricta. “Aquest és un fet imparable, un camí que
tots plegats hem de recórrer”. Així, la directora
general, que ha reiterat el suport del DAR, ha volgut
constatar que les enquestes demostren que és “una
tendència a l’alça, el que mana és el mercat, és el
consumidor, i ens hi hem d’adaptar una vegada més”

Laia Lloses s’ ha proclamat campiona provincial
cadet de patinatge artístic al campionat celebrat a l’
Aldea. Aquest éxit li va permetre participar al
campionat de Catalunya a Girona on va quedar la
16ena de Catalunya

La nova eina pretén facilitar als consumidors la
compra on-line de productes catalans certificats.
Amb aquesta iniciativa el CCPI pretén aconseguir
que la producció integrada també es pugui vendre
per Internet, per tractar-se d’un canal cada vegada
més utilitzat. En aquest sentit, les dades de l’any
2009 de la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions (CMT) són demostratives:
creixement de l’11% de les vendes electròniques, i
consolidació del comerç d’aliments des de l’origen i
de la compra directa a productors.

16.-Amics i veïns que ens han
deixat
El dia 19 de Maig ens va deixar Josep Amenós de
Cal Tomàs a l’edat de 87 anys
El dia 3 de Juny ens va deixar Isidre Bosch Tous
de Ca l’Isidro i l’ Agnès a l’edat de 89 anys
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cultius que tenen norma tècnica de producció
integrada. Clicant sobre el cultiu es mostra totes les
empreses que tenen producte certificat. D’aquesta
manera, el consumidor visualitza les dades de
l’empresa i també coneix quins són els productes
que ofereix a través del portal, i si aquests estan fora
de temporada. A través del portal es pot comprar
fruita dolça, fruita seca, cítrics, oli, vi i hortalisses.El
portal no té com a únic objectiu la venda d’aliments
de producció integrada, sinó també fer-se ressò de
totes les empreses que certifiquen aquest tipus de
producció, encara que no venguin per Internet, i fer
promoció de les característiques dels aliments. Més
endavant també hi apareixerà ofertes, receptes de
cuina, notícies, i accés a enllaços d’interès.

El portal compta, inicialment, amb més d’una
trentena d’empreses de sectors diversos, si bé
l’objectiu és que s’hi afegeixi totes les que formen
part del Directori d’Empreses amb Qualitat
Certificada (més de 90), com ha manifestat Cubel,
“com una via fantàstica per arribar al consumidor:
un producte excepcional, d’alta qualitat, preus
competitius, i per una via fàcil, àgil i accessible”.
Així, el Consell Català de la Producció
Integrada(CCPI) posa en marxa, finançat amb fons
FEADER, del DAR i propis, aquest portal de venda
per Internet de productes de qualitat certificada en
producció integrada. El portal ofereix aliments
certificats directament al consumidor, sense la
intervenció d’intermediaris, i és que la venda per
Internet ja és una realitat i, com posen de manifest
les dades de la CMT, no hi ha dubte que la venda en
línia serà cada vegada més present, i això encara que
al sector primari hi hagi productes que per les seves
característiques siguin de difícil comercialització per
aquesta via.

La producció integrada és un sistema de producció
d'aliments de qualitat mitjançant mètodes
respectuosos amb la salut humana i el medi ambient;
i dóna resposta a les demandes de qualitat i seguretat
en els aliments que exigeixen els consumidors
responsables. La qualitat i la seguretat dels
productes es garanteix mitjançant una certificació
oficial. La certificació Producció Integrada
Catalunya és una eina per verificar el compliment
d’aquestes bones pràctiques agrícoles i garantir la
seguretat alimentària, el medi ambient i el benestar
dels treballadors. Al llarg de tot el procés de
producció s’estableix un sistema de seguiment i
control dels productes que s’obtenen, i que arriben al
punt de venda i al consumidor final, garantint-ne
així la traçabilitat. A Catalunya la producció
integrada la poden certificar les entitats de
certificació independents autoritzades pel DAR i el
mateix CCPI

Així, Muní ha remarcat que el nou portal web és una
bona eina per a la venda directa de productes
catalans certificats, sense intermediaris, “estem
oferint un accés directe a aquests productes, volem
ser curosos i també difondre-ho, donar a conèixer
aquests productes, i les empreses que estan
treballant molt fort en producció integrada, el perquè
de la traçabilitat, del compromís amb el medi
ambient i amb la sanitat de les produccions, etc.”.
Per la seva banda, la secretària tècnica del CCPI,
Maite Ros, ha fet constar que es tracta d’”un portal
dinàmic, que ara comença i evolucionarà introduinthi millores i noves aportacions”, i ha volgut fer palès
la tendència a l’alça de la producció integrada que
manté un creixement sostingut d’entre un 3 i un cinc
per cent, en funció del sectors, alguns dels quals,
com és el cas de la vinya, veient la producció
integrada com a “una aposta clara de certificació de
qualitat, estant augmentant significativament la seva
presència, com prova el fet que enguany i el vinent
es produirà un important increment per la
incorporació d’una reconeguda marca i l’any que ve
d’una altra empresa”.

18.-El Govern ha aprovat, en
consell extraordinari, un conjunt
de mesures per reduir el dèficit de
la Generalitat de Catalunya
El Govern ha aprovat, en una sessió extraordinària
del Consell Executiu, el Decret de mesures urgents
de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la
reducció del dèficit públic.
Aquestes mesures han de contribuir al compliment
del Programa d'Estabilitat 2009-2013 dissenyat pel
Govern central, que obliga les comunitats
autònomes a situar el seu dèficit en l'1,1% del seu
PIB, i s'insereixen en el marc del Pacte d'Estabilitat i
Creixement de la Unió Europea, que preveu un

L’adreça del portal és botiga.producciointegrada.cat.
També s’hi pot accedir des de la pàgina web del
Consell (producciointegrada.cat) clicant en la
imatge del carretó de compra. Al marge esquerra de
la pàgina inicial del portal apareix la relació de
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procés de recuperació dels equilibris de les finances
públiques un cop ha començat a remetre la crisi
econòmica en l'àmbit internacional.
Les mesures que s'inclouen en aquest decret suposen
un ajust en la despesa de personal i en la de concerts
i convenis, així com una modificació en tres figures
impositives, i han de fer compatible la reducció del
dèficit públic amb la consolidació de les prestacions
de l'Estat del Benestar que són competència de la
Generalitat de Catalunya.
Reducció esglaonada de les retribucions
El decret inclou l'aplicació d'una reducció
esglaonada, a partir de l'1 de juny, d'entre el 0 i el
7% de les retribucions del personal funcionari,
estatutari i laboral -llevat de les societats mercantils
de titularitat pública-, amb una mitjana del 5%,
d'acord amb les mesures aplicades per
l'Administració General de l'Estat. També inclou la
reducció del 5% en el complement específic i en la
resta de conceptes variables que aplica la Generalitat
de Catalunya.
Finalment, es durà a terme una reducció en la
retribució dels alts càrrecs de la Generalitat de
Catalunya, que serà del 15% per al president i els
consellers, del 10% per a secretaris generals i
assimilats i del 8% per a directors generals i
assimilats. A la resta d'alts càrrecs se'ls aplicarà la
mateixa escala segons el seu nivell retributiu.
L'ajustament de la despesa també es realitzarà
mitjançant el decrement de concerts i convenis. A
partir de l'1 de juny, els concerts sanitaris del Servei
Català de la Salut experimentaran una reducció del
3,21% anual, mentre que els concerts en matèria
d'educació es reduiran en aquella part corresponent a
la retribució del personal que presta serveis sota el
règim de pagament delegat, de manera que en resulti
una disminució equivalent a la prevista per al
personal docent no universitari.
També es reduiran un 1,18% els concerts o
encomanes de gestió per a la prestació de serveis
socials amb el sector públic de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), i els
contractes-programa amb les entitats locals en
matèria d'assistència social també es disminuiran en
una proporció anàloga a la dels empleats públics.
A més, el decret també preveu una reducció
equivalent al 2,86% de la part proporcional de la
despesa de personal en les transferències destinades
a les societats mercantils de titularitat pública i a les
entitats no participades majoritàriament per la
Generalitat de Catalunya.
El Govern valora de manera molt significativa la
tasca de totes les persones al servei del sector públic,
a la vegada que considera que la situació econòmica
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actual demana un esforç addicional de contenció a
un col·lectiu, el dels treballadors públics, que tenen
el lloc de treball assegurat i es veuen menys afectats
per l'atur. L'aplicació d'aquest decret contribuirà a
garantir el nivell de prestacions que ofereix la
Generalitat.
Modificació de tres impostos
Pel que fa a la modificació de figures tributàries, el
decret incorpora tres novetats. En primer lloc,
s'incrementa el tipus de l'impost de Transmissions
Patrimonials, que passa del 7% al 8% i s'equipara
així amb l'increment de l'IVA que grava la
compravenda d'habitatges nous que tindrà lloc al
juliol. En segon lloc, s'eleva el tipus general de
l'impost d'Actes Jurídics Documentats de l'1% a
l'1,2%. En darrer lloc, s'augmenta un punt el tipus
impositiu que grava determinats mitjans de transport
per als vehicles més contaminants, que queda fixat
en el 16%.
A banda del decret, i també en el marc d'aquest
procés de consolidació fiscal, el Govern ha acordat
encomanar al Departament d'Economia i Finances
l'elaboració d'un avantprojecte de llei que estableixi
mesures fiscals per gravar de forma progressiva les
persones que tenen més capacitat fiscal. Aquesta
mesura, que s'ha de realitzar a través de l'IRPF o
d'altres figures tributàries, respon al principi de
justícia tributària, i pretén que els ciutadans amb
més capacitat econòmica contribueixin amb un
major esforç fiscal a la reducció del dèficit públic.
La Generalitat de Catalunya ja va efectuar diferents
ajustos els anys 2008 i 2009 i també va incorporar
mesures de reducció i contenció de la despesa en els
pressupostos per al 2010. No obstant això, i en
compliment del Programa d'Estabilitat, ara ha
adoptat mesures addicionals i urgents que permetran
avançar de forma progressiva cap a l'equilibri
financer.

El Govern ha aprovat les Zones
de Desenvolupament Prioritari
(ZDP) per a l’energia eòlica
El Govern ha aprovat les Zones de
Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a l’energia
eòlica, a les quals se circumscriurà la instal·lació de
parcs eòlics –és a dir, instal·lacions de més de 10
MW o més de 5 molins– de manera que
s’harmonitzi el desenvolupament d’aquesta energia
renovable amb la preservació ambiental i
paisatgística de l’entorn. La delimitació d’aquestes
àrees, en compliment del Decret d’energia eòlica i
12
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fotovoltaica en vigor des del passat setembre, és el
pas previ a la convocatòria del concurs corresponent
per a l’adjudicació de les ZDP, que s’obrirà els
propers dies.
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la Direcció General d’Energia i Mines esdevindrà
l’interlocutor únic al qual els promotors podran
adreçar-se per dur a terme la totalitat dels tràmits
propis d’aquest tipus de projectes (és a dir, els
tràmits energètics, ambientals i urbanístics).

Les set ZDP que s’han aprovat avui reuneixen els
requisits de disposar de vent suficient, estar situades
en sòl que presenta viabilitat des del punt de vista
ambiental, urbanístic i paisatgístic, i també disposar
d’evacuació de la producció a la xarxa elèctrica. En
total, les zones aprovades sumen una potència total
de 769 MW i s’ubiquen en 37 municipis de 10
comarques.

Un cop s’hagi obert el concurs, els promotors
podran presentar els seus projectes, que seran
avaluats per una comissió de la Generalitat i de les
corporacions locals implicades en cada ZDP. Els
projectes més ben valorats seran els que finalment
s’instal·laran a cada zona.

ZDP I. Alt Empordà (180 MW): Agullana,
Capmany, Cantallops, Darnius, Espolla, la Jonquera,
Masarac, i Sant Climent Sescebes.
ZDP II. Segarra i Conca de Barberà (186 MW):
Conesa, les Piles, Llorac, Montoliu de Segarra,
Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del
Comtat, Ribera d’Ondara, Rocafort de Queralt, i
Talavera
ZDP III. Alt Penedès i Alt Camp (33 MW): Pontons
i Aiguamúrcia.
ZDP V. Ribera d’Ebre i Baix Camp (120 MW):
Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
La posada en marxa d’aquestes ZDP contribuirà al
compliment de l’objectiu previst al Pla de l’Energia
2006-2015, que estableix que el 2015 la potència
eòlica que hi ha d’haver instal·lada a Catalunya ha
de ser de 3.500 MW. Actualment hi ha 775 MW en
servei, 196 MW en construcció i 928 MW amb
autorització administrativa.

ZDP VI. Segrià i Ribera d’Ebre (60 MW): Almatret,
Llardecans, Maials, Riba-roja i Seròs.
ZDP VII. Terra Alta (90 MW): Batea, Gandesa, la
Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs.
ZDP VIII. Anoia i Segarra (100 MW): Calonge de
Segarra, Castellfollit de Llobregós, Estaràs, Ivorra,
Pujalt i Sant Ramon.

19.-.-Noticies de la web

La ZDP IV, prevista inicialment entre les comarques
del Priorat i el Baix Camp, no s’ha inclòs en aquest
Acord de Govern, i serà objecte d’aprovació i d’una
licitació específica tan bon punt es completi
tècnicament la seva delimitació definitiva.

Juny
Dissabte 5 de Juny, caminada a Montserrat.
Sortida a les 9:00 des de la Plaça Major de Collbató.
Itinerari: Collbató-Coves de Salnitre-Sant MiquelMontserrat (recorregut: 15 km; temps: unes 3 hores).

Simplificació en la tramitació de parcs eòlics
L’aprovació de les ZDP suposa un pas més en la
simplificació de la tramitació administrativa dels
parcs eòlics. D’una banda, cada ZDP ja disposa de la
idoneïtat per acollir aquest tipus d’instal·lacions, fet
que redueix la quantitat de documents necessaris
durant la tramitació i elimina duplicitats. De l’altra,

Dissabte 26 de Juny, a les 22:00, sopar de Sant
Joan a la sala del Casal municipal. Els que estigueu
interessats a assistir-hi envieu un email a
associacio@belltall.net o apunteu-vos a la llista que
hi ha a la sala.
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problemes de recepció de la TDT a diverses cases i
zones del poble. Si teniu problemes, contacteu amb
l'Associació o amb l'Ajuntament seguint les
instruccions indicades en aquesta pagina (notícia
El Punt).

Maig
Diumenge 30 de Maig, caminada anual a
Rocallaura (sortida a les 10:00 des de la Plaça de la
Creu). A l'arribada a Rocallaura, l'Associació
convida a tothom a un esmorzar amb coca de
Guimerà i xocolata.
Dissabte 29 de Maig, a les 10:30, el Secretari de
Telecomunicacions
inaugura
la
torre
de
comunicacions del municipi. Cap a les 11:30, a la
sala d'actes de l'Ajuntament, hi ha uns parlaments i
un refrigeri (anunci).

El Govern ha donat llum verd a la tramitació, per via
d'urgència, de les normes de planejament urbanístic
per als últims 39 municipis catalans que no en
tenien, entre ells Passanant i Belltall (notícia Reus
Digital).

Neix una plataforma a la Conca contrària a la
implantació de més parcs eòlics (notícia El Punt).

Fent les obres de renovació de la xarxa d'aigua del
poble, en la baixada al camí de Passanant s'ha trobat
un nova estela de pedra de l'antic Fossar.

Març 2010
En el mapa oficial de centres emissors, i en aquest
report, s'indica que l'antena de la TDT del nostre
municipi no estarà en funcionament fins el mes
d'Abril. La cobertura de la TDT a Belltall serà,
doncs, deficient fins llavors.

Fotos de primavera a Terra de comes.

L'Agrupació d'Agricultors ha realitzat millores al
pas dels rius Sirolla i Teulera pel terme (foto).

Ha aparegut la revista BELLTALL de primavera.
L'Ajuntament informa que es produiran talls en el
subministre d'aigua a Belltall mentre de nit hi hagi
baixes temperatures (nota).

Abril

Ha aparegut el fulletó de les activitats de Setmana
Santa.

La Junta de l'Associació ha decidit enviar cartes de
queixa a l'Ajuntament i a la Generalitat en relació als
14
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Nou Tauler d'anuncis per l'intercanvi d'informació
i els debats. Tothom pot llegir-lo però per participarhi cal registrar-se (Tauler anterior aquí).

9h15 / Sortim del Poble de Collbató (388m) amb
cotxe fins a les Coves de Salnitre on deixem els
cotxes i iniciem la caminada.

La deixalleria mòbil serà a la bàscula del 17 al 24
de Març

9h10 / Trencall a ma dreta, Camí Vell de Montserrat
(fins al Segle XVIII aquet camí era una de les
principals vies d’accés al Santuari de Montserrat).

20.La samarreta de Belltall a...

11h15 / Pla de Sant Miquel, punt mes alt del nostre
recorregut (855m).Creuament de camins. Nosaltres
cap a vall per bon camí, direcció al Monestir.

Caminada a Montserrat
Un grup d'una vintena d'amigues i amics de Belltall
han participat a lacaminada, que segons expliquen
els seus iniciadors (Pep i Neus de cal Banyeta i
Dolors de cal Bisbe) enguany ha complert la seva
setena convocatòria, Magrat la calor intensa del
dissabte 5 de juny, sobretot en el camí d'anada fins a
la Capella de Sant Miquel, la travessa ha estat una
experiència magnífica, amb uns camins que ens
han dut pel massís de Montserrat, amb les seves
agulles i formes tan impressionants i úniques, i
amb una natura esclatant, plena de flors i colors.

11h30 / Capella de Sant Miquel. Parada i fonda per
esmorzar i gaudir del paisatge.
12h 15/ Reprenem l’excursió cap al Monestir.
12.45 / Vista Monestir de Montserrat. (Passejada
per la plaça i voltants)

DIFICULTAT FÍSICA I TÈCNICA (segons dades
que hem consultat)
Distància de 15 km aproximadament.
Desnivells: +450m -450m
Fàcil però llarga. Unes 5 hores aproximadament
(sense comptar les aturades llargues)

*ITINERARI i HORARI SEGUIT*
Collbató – Coves del Salnistre – pla de Sant Miquel
– Capella de Sant Miquel– Monestir de Montserrat –
Santa Cova – Coll de la Serra Llarga – Coves del
Salnitre – Collbató.
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Cuguls i la samarreta..a Belltall
Aquest mes de Juny s’ ha iniciat el procès
d’arrencar els cuguls dels alls ( escugular ) , per
tal de que el bulb ( l’all) pugui créixer
adequadament.

13h 45 / Baixem cap a la Santa Cova, passant per al
costat del Cremallera i l’Aeri.

Una vegada rentats , ja podem tallar la part del
final per tal de poder preparar un exquisit
menjar. Ja sigui cuguls fregits per acompanyar
qualsevol menjar o la ja molt documentada “
truita de cuguls”. Ambdós àpats molt desitjats
pels gourmets de la cuina. ( També podem
congelar els cuguls per tal de poder utilitzar-los
al llarg de l’ any).

14h15 / Santa Cova. Visita ràpida . Aturada per
dinar
15h / Reprenem al camí direcció Collbató.

16h / Coll de la Serra Llarga. Baixem per un camí
ple de giravolts conegut com “les Girades”.
16h45 / Punt d'arribada.Coves del Salnitre . Pàrking
dels cotxes. Fi de la caminanada
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