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1.-RESPOSSTA SI NDI C
GREUGES DEPURADORA
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3.-Pere Tapias comenta la visita
³%HOOWDOO´ SHU DGTXLULU ³DOOV GH
%HOOWDOO´
/¶$//'(%(//7$//
&RUUHQPDOVWHPSVSHUDO¶DOO"7pODEDWDOODSHUGXGD"
Quines són les causes de la seva davallada?
Diuen que la seva olor i la coïssor són les culpables
TXHV¶Kagi anat apartant els alls dels fogons i de les
salses en benefici dels picants (bitxos i derivats).
/¶DOOWRUQDLGHODWDHOSLFDQWQR/¶DOOGHL[DODERFD
seca; el bitxo, no. Però realment els motius són
aquests?
Penso que la causa principal de la caiguda en picat
dels alls és la seva baixa qualitat. Som molt exigents
amb vins o amb olis, però gens amb els alls. La
veritat crua i dura els que els alls que trobem són
molt dolents, secs, sense ànima, i no en sabem la
procedència.

2.-Cobrament de rebuts
Associació
7DOFRPHVYDDFRUGDUDO¶Assemblea el proper rebut
es cobraran dos anys ( 2011 i 2012) per tal que les
altes comissions que ens cobren els bancs només ens
ho facin una vegada ( les comissions solen ser 1.5
¼SHUUHEXW 
Addicionalment la Caixa amb la que treballem
&DWDOXQ\D FDL[D KD HVWDW LQWHUYLQJXGD SHU O¶(VWDW L
convertida en banc i estan canviant el sistema de
rebuts, per això el cobrament es retarda a al mes de
Gener quan esperem que tot estigui sol.lucionat
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La nostra aposta éV SHU O¶DOO GH %HOOWDOO $JDIHX OD
carretera que va de Montblanc a Tàrrega i quan
remunteu la carena topareu amb Belltall. Tres
carrers, cases de pedra, gent molt agradable i amb
ganes de tirar endavant un projecte: posar al dia la
SURGXFFLyGHO¶DOOGH%Hlltall.

www.belltall.net

També al RestauUDQW &(//(5 '( /¶$63,& ( que
regenta el gran cuiner Toni Bru) on es van celebrar
unes jornades SLOW FOOD i la Presidenta va fer
una presentació de l¶ All de Belltall a tots els
assistents.

/¶DOOGH%HOOWDOOUHIHUqQFLDLQGLVFXWLEOHGHOD&RQFD
de Barberà, té una mida més petita que la
convencional, la pell de la cabeça és de color blanc,
al mig genera dues cabeces més petites i la qualitat
ve del fet que es conrea a uns 800 metres G¶DOWLWXG
Té un gust fi, coent i saborós.
El qui escriu ha tingut la sort de tastar un allioli (al
restaurant Can Travé de Solivella), fet amb all de
Belltall, que reunia totes els beneficis de què parlem.
Jo us recomano una cosa tan senzilla com aquesta:
quan aneu per qualsevol casa o restaurant de la
Conca de Barberà, demaneu un allioli fet amb all
de Belltall. Us asseguro que en el seu sabor hi
WUREDUHX O¶HVSHULW UHFRQIRUWDQW G¶XQD WHUUD
generosa.

5.-7HPHV SHQGHQWV
Ajuntament

A la gent de Belltall. Pere Tapias

DPE

O¶

1.-TELEFONI A mòbil . Quan n hi haurà al poble
més companyies i les raons per la quals encara no
Q¶ KL KD GHVSUpV GH GLVSRVDU G¶ XQD WRUUH GH
telecomunicacions.

4.-La Presidenta dH O¶$JUXSDFLy
de productors al M ONVI NI C I
&(//(5'(/¶$63,&

2.-Vorera al camí de Forès: Arreglar la vorera del
camí de Forès fins a cal Roig . tema sorgit a
L'ASSEMBLEA GENERAL)

La Presidenta porta alls de Belltall al Restaurant
MONVINIC. Neus Berenguer es va reunir amb el
famós cuiner Sergi de Meià que utilitza alls de
O¶$JUXSDFLyHQODVHYDFXLQD

3.Posar
un
rètol
de
VELOCI TAT
CONTROLADA PER RADAR com el que hi ha a
Pira per limitar els conductors que van massa de
pressa. Demanar al Servei territorial de carreters
posin un sistema de senyalització de velocitat com el
de Solivella.
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La moció rebutja les sentències del Tribunal Suprem
espanyol i del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i fa una crida a reforçar el model G¶HVFROD
catalana i a donar suport a la comunitat educativa.

4.-Reparar també els llums del camp de futbol que
no cremen.
5.-Baranes pendents: Zona del pati de ca l' Aleix.

Aquesta moció ja havia estat aprovada fa unes
setmanes pel Consell G¶$OFDOGHVGHODFRPDUFDLDUD
es passà a tots els ajuntaments perquè de forma
LQGLYLGXDOV¶KLDIHJHL[LQ

6.- Reubicació de la calefacció de la sala per tal
que els fums no surtin directament al carrer i ho
IDFLQDWUDYpVG¶XQDOWUDVRUWLGD
7.-M osquiteres per finestres de la biblioteca.
8.-Nova Taula de ping pong-.. /¶ $MXQWDPHQW
Q¶DGTXLULUjXQD
9.-Fonts del poble. Demanar que es posi un rètol
indicant als propietaris de gossos que aquest no
llepin les fonts. Incloure-ho també a la revista
trimestral.
10.-Cal Feliu &RP HVWj HO WHPD G¶DTXHVWD FDVD HQ
ruïnes.
11.-Velocitat excessiva al poble. El projecte de
9DULDQW HVWj SHQGHQW G¶H[HFXFLy 0HQWUH V¶ KD
demanat un pas de vianants. Els assistents demanen
TXH FDO IHU TXHOFRP PpV  L TXH HV GHPDQL TXH V¶
LQVWDOOL XQ UDGDU DO SREOH 6ROOLFLWDU-ho al Servei
territorial de carreteres.

7.-.-6RPHOTXHPHQJHPLO¶DOO

12Excrements de gats. Al poble hi ha molts
excrements de gats que hi ha pel poble. Enviar carta
( o fer un ban) informant que no es doni menjar als
gats i que avisin a la gossera de la Conca per tal que
els retiri.

Font: www.etselquemenges.cat
Ara fa 3 anys la Judit va tenir un problema dental, la
YDQ VDWXUDU G¶DQWLELzWics per prevenir una sinusitis
crònica i es va començar a trobar malament: li feia
molt mal la panxa, estava cansada, etc. Amb la seva
doctora van comprovar que els antibiòtics li havien
destruït la flora intestinal, fet que havia derivat en
candidiasi. Per això va començar la dieta de la Cala
Cervera.

14.-Subvencions activitats culturals. escrit
detallant les activitats culturals que voldríem fer a
Belltall i per les quals sROOLFLWHP DMXW  )HVWD GHO
6DJUDW &RU )HVWD GH O¶DOO &DEDQHV GH 9ROWD
6HWPDQD6DQWD &DPLQDGDG¶HVWLX

6.-El consell comarcal aprova per
unanimitat una moció de suport a
O¶HVFROD catalana

Quina alimentació recomana la Cala Cervera?
És una dieta molt estricta per curar la candidiasi i
consisteix a eliminar tot el qXHO¶DOLPHQWDLGHVWUXHL[
la flora intestinal, i que són, bàsicament, els sucres,
els llevats (pa, galetes, farines, pasta) i els lactis, i
quan dic sucres, no només parlo dels refinats, sinó
de la fruita, també, perquè té fructosa. Sembla una
ximpleria, però si treus això, no saps què menjar per
esmorzar perquè fins i tot algunes llets de civada o

El Ple del Consell Comarcal celebrat el passat
dilluns dia 26 de setembre va aprovar per unanimitat
una moció GHVXSRUWDO¶HVFRODFDWDODQDespecialment
DOPRGHOG¶LPPHUVLyOLQJtVWLFD
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G¶DUUzV SRUWHQ VXFUH /D vida social et canvia, no
pots prendre cap salsa en un restaurant perquè segur
que té lactis, no pots prendre ni un refresc, ni una
FRSD GH YL« $UD VL QR IRV SHUTXq VRm humans i
pequem, és una dieta que té molt sentit comú: es
menja tot el que es cull, es caça i es pesca, i tot el
TXHHVWjPDQXIDFWXUDWSHUO¶KRPHQR

www.belltall.net

Nou mesos.

i contribueix a formar i regenerar la flora
intestinal. També redueix la febre,ajuda a
regular la funció de la tiroides perquè és ric en
iode. És expectorant i,
SHU WDQW PROW ~WLO HQ FDVRV G¶DVPD L EURQTXLWLV
$MXGDDSUHYHQLUHOVHIHFWHVGHO¶HQYHOOLPHQWLpV
un bon aliat contra les cardiopaties. Per
beneficiar-se de totes les seves propietats es
recomana menjar cru o poc cuinat, però sense
abusar-ne, perquè pot tenir un efecte negatiu si es
consumeix en excés.

Et vas trobar millor?

8QFOjVVLF,DUDFRPW¶DOLPHQWHV"

Molt millor, considerablement millor i, a banda de
regenerar la flora, amb la nova alimentació em vaig
descobrir una vitalitat i una energia desconegudes.
Era brutal. 1RO¶KDYLDWLQJXWPDLDODYLGD)LQVL tot
a niYHOO PHQWDO eV FRP VL G¶DOJXQD manera et
desapareguessin les teranyines del cervell. És com si
GHFRSVHW¶DFODUtVla ment i diguessis: ara! A la gent
HOV FRVWD G¶HQWHQdre-ho, perquè és molt íntim, i em
costa de traslladar què notava exactament. Molt
bèstia. I esclar, la gent,
incrèdula, deia ³'HL[HX-OD SREUHWD TXH V¶KR
cregui, ja que ha fet tot aquest HVIRUo TXH VH¶Q
FRQYHQFLMDMDMD´

Ara sóc més flexible. Menjo crema de cereals per
esmorzar, menjo quinoa, llegums i peix i carn, que,
SHU FHUW QR O¶KH GHL[DGD PDL $UD KL KD PRPHQWV
que penso: un GLD G¶DTXHVWV IHQW-ho tan
extremament correcte com ho faig, em menjaré un
Phoskitos i em moriré! [Riu] A més, vivim en el
món que vivim! I, per exemple, torno a menjar fruita
i bec Coca-&ROD 0¶HQFDQWD OD &RFD-Cola! De fet,
abans de fer la dieta tenia XQDPHQDG¶DGGLFFLyDOD
Coca-&RODLDUDKHDFRQVHJXLWSUHQGUH¶QPHQ\V

Quant temps ho vas fer?

4XDQWHVWH¶QSUHQVDOGLD"
Una al dia, segur, i en dies com avui, en què
P¶HVSHUDXQDERQLFDLLQWHQVDWDUGDHQ què Mahmud
$EEDV FRPSDUHL[HUj GDYDQW O¶218 SURFODPDQW
O¶(VWDW SDOHVWt GH SOH GUHW [riem], segurament en
cauran dues!

³&UHF TXH VL QRWHQV GRORUV R XQD PDODOWLDpV PROW
GLItFLODUULEDUILQVDTXt´

3HU UHJHQHUDU OD IORUD W¶KDV SUHV DOJXQ WLSXV GH
medicació?
Sí. Prenia bífidus i sempre he pres homeopatia,
perquè tinc al·lèrgia als àcars. També prenc
vitamina C, ara que comença la tardor, i per no
refredar-me, em prenc un WXEG¶2VFLOORFRFFLQXPXQ
cop a la setmana per prevenir. Ah! I em menjo un all
cru tan bon punt em llevo. Això ho feia la meva
besàvia, i com que sempre he sentit a dir que era un
molt bon antibiòtic natural, ho faig sempre. Només
llevar-me, el meu ULWXDO FRQVLVWHL[ DSUHQGUH¶P XQD
LQIXVLyLO¶DOO

/¶DOO

Creus en la medicina complementària, doncs?

/¶DOO Wp PROWHV SUopietats medicinals: redueix el
colesterol, la hipertensió, té importants efectes
anticancerígens, augmenta la capacitat del
sistema immunològic i té un efecte antibiòtic. És
un excel·lent aliat contra les infeccions. És
depuratiu

Sí, tot i que alhora crec molt en la convencional. La
medicina occidental és revolucionària i està curant
grans mals, i jo no sóc antimedicaments. Si he de
prendre ibuprofè, en prenc. Ara, amb això de
O¶KRPHRSDWLDDQHPPROWHQGDUUHULWVVt«$TXtSDUOHV
5
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G¶ROLJRHOHPHQWVLVHPEODTXHSDUOLVGHO¶HVSDLTXDQ
D)UDQoDW¶KR recepten a la Seguretat Social.
Fas pedagogia amb la gent del teu voltant?
No gaire. Crec que si no tens algun motiu, dolors o
una malaltia important, costa molt entendre-ho i
tenir voluntat per fer-ho.
I lDWHYDSDUHOODV¶DOLPHQWDFRPWX"
No, en absolut. És anti tot això!
Uf, que difícil!
Sí! Li encanten les marranades i és escèptic.

$PEO¶DMXWGHOVYHwQVYDWHQLUOORFODprocessó

Feu dos sopars?
Faig el meu, i si no li agrada, que es faci el seu. Ahir
mateix em vaig fer rap amb espàrrecs i ell es va fer
dues hamburgueses. Però com que la mandra el
supera, a vegades menja quinoa per no haver-se de
fer un altre plat. [Riem]
, QR OL H[SOLTXHV FRP G¶LPSRUWDQW pV DOLPHQWDU-se
bé?
Sí, però és que fa altres coses malament. Fuma molt,
per exemple, també, i jo també, per cert! Faig dues
coses malament: beure Coca-Cola i fumar. Serviré
per a O¶HQWUHYLVWD"
Un cop finalitzat els actes religiosos , enguany no es
va realitzar FDS DFWH FXOWXUD /¶$VVRFLDFLy HVWj
WUHEDOODQWDPEO¶$MXQWDPHQWSHUWDOG¶DFRQVHJXLUXQ
ajut per tal de poder realitzar un acte cultural després
dels actes religiosos , tal i com havíem realitzat
altres anys.

6t9ROHPVDEHUFRPV¶DOLPHQWDODJHQWTXHHVWjIHQW
canvis per menjar cada dia una mica millor, però
som humans! La perfecció no existeix. Veig que
fumes tabac decaragolae (em miro el paquet i veig
³VHQVHDGGLWLXV´ 4XqYROGLUDL[z"
Ah, sí! És que fumo tabac sense additius i ecològic.

9.-Amics i Veïns que ens han
deixat

No fotis!
Sí!

8.-Sagrat Cor

El 24 G¶2FWXEUH HQV YD GHL[DU Ramon M iró
M anasanch de Cal Badio DO¶HGDWGHDQ\V

Col.laboració: Neus Berenguer
El dissabte dia 1 d'octubre, com cada any, vam
celebrar la festa del sagrat cor. Amb la processó es
va donar gràcies pels fruits rebuts i també van
demanar la benedicció dels camps
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10.-Castanyada
(O  G¶RFWXEUH YDP FHOHEUDU XQD  GH YHwQV OD
castanyada

11.-La implantació final dels punt
Tic de la comarca ja és una
realitat
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va
emprendre, durant el setembre del 2009, el projecte
Ciutats Digitals amb la principal finalitat
G¶LPSODQWDUXQ3XQW7,&DFDGDXQGHOVPXQLFLSLVGH
la Conca de Barberà.

Un Punt TIC (Punt de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació) és un espai dotat de
amb 2 ordinadors i connexió sense fils a Internet.
La creació dels Punt TICs ha estat una actuació que
V¶KD LQWHJUDW DO projecte La Conca Digital del
Consell Comarcal dins el programa Ciutats Digitals
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de
la Informació de la Generalitat de Catalunya, el qual
va permetre que els 22 municipis de la comarca
GLVSRVLQG¶XQSXQWG¶DFFpVD,QWHUQHW
6L Ep DTXHVWD LPSODQWDFLy V¶KD DOODUJDW GXUDQW GRV
anys, ara arriba al seu punt i final amb la recent
inauguració de la seu de Solivella, que es va dur a
WHUPHHOSDVVDWGLPHFUHVG¶RFWXEUHGH
7
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O¶DFWHRIHULQWDOVYLVLWDQWV³WUXLWDGHFXJXOV´LWDPEp
pa torrat amb all de Belltall. També els visitants
podien adquirir alls de Belltall .

Així doncs, ara si, els 22 municipis de la Conca de
Barberà disposen de les eines necessàries per tal
G¶DSURSDU OHV QRYHV WHFQRORJLHV D WRWV DTXHOOV
FLXWDGDQV TXH QR GLVSRVLQ G¶HOOHV D OHV VHYHV OODUV
així com dels elements necessaris per a realitzar
formació i divulgació dels coneixements tecnològics
entre la ciutadania, amb especial èmfasi a tots
aquells col·lectius que es troben en risc de patir les
conseqüències de la fractura digital.
$ PpV D PpV GXUDQW HOV GDUUHUV PHVRV WDPEp V¶KD
emprès una campanya de divulgació i apropament
G¶DTXHVWV 3XQW 7,&V SHU WDO GH GLQDPLW]DU-los i
donar-ne a conèixer la seva utilitat, tot organitzant
cursos, jornades i tallers itinerants, com també
mantenint diverses trobades amb els diferents agents
i col·lectius que han presentat un interès més elevat
per a la XWLOLW]DFLyG¶DTXHVWVUHFXUVRV

$ OD UXWD GHOV 7UXOOV D SDUW GH O¶DOO GH %HOOWDOO YDP
poder trobar altres productes KM0
com els
excel·lents tomàquets del Benach que cultiven els
Germans Crusells a Riudoms, o els bon formatges
GH OOHW G¶ 2YHOOD GH /D 7RUUH GH O¶ (VSDQ\RO R OHV
espècies del mas de Caret entre altres. Tots ells
productes de Qualitat que es produeixen al nostre
SDtV L TXH YROHQ IRPHQWDU HO FRQVXP G¶HOOV MD TXH
VyQ G¶ XQD JUDQ TXDOLWDW L DOKRUD SURPRFLRQHP HO
manteniment de productes autòctons i evitarem que
desapareguin.

12.-All de Belltall a SLOW FOOD
CATALUNYA
El Diumenge 6 de Novembre es va celebrar a
0DVURLJ  (/ 3ULRUDW  OD )HVWD  ³ 6/2: )22'
&$7$/81<$   .P  ´  DOKRUD TXH WHQLD OORF OD
pUHVHQWDFLy GHO ³YL QRYHOO GHO 0DVURLJ´ Els
RUJDQLW]DGRUV YDQ LQYLWDU D O¶ Agrupació de
3URGXFWRUV G¶DOO GH %HOOWDOO , per tal que
SUHVHQWpVVLP O¶DOO GH %HOOWDOO HQ OD ³  Fira de
Productors Slow. I tinerari dels trulls.

La Presidenta ( Neus Berenguer ) i la
.
Vicepresidenta ( M ontse Sánchez GHO¶$JUXSDFLy
GH 3URGXFWRUV G¶DOO  GH %HOOWDOO YDQ VHU SUHVHQWV D
8
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$GGLFLRQDOPHQWHOVPHPEUHVGH³VORZIRRG´WDPEp
van presentar un llibre amb tots els Restaurants KM
0 ( SLOW FOOD CATALUNYA) escrit per Rosa
Solà M aset i on es detallen tots els Restaurants de
Catalunya que utilitzen els productes autòctons de
proxiPLWDWFRPO¶DOOGH%HOOWDOO

Dissabte 7 de GHQHU5HLVG¶2ULHQW
'H QRX HOV 5HLV G¶ 2ULHQW YLVLWDUDQ %HOOWDOO SHU
repartir els regals entre tots els veïns i amics. A les 7
GHODWDUGDDO¶(VJOpVLDGH6DQW3HUHGH%HOOWDOO

Una nova activitat per tal de promocionar el consum
G¶DOOGH%HOOWDOOTXHO¶$JUXSDFLyGH3URGXFWRUVG¶DOO
de Belltall lidera amb una gran dedicació.
Addicionalment ja han creat una pagina web
www.alldebelltall.cat on es pot adquirir producte i
DOKRUDGLIRQGUHHOFRQVXPGHO¶DOOQDWXUDOFDWDOjTXH
pVO¶DOOGH%HOOWDOO

Diumenge 8 de Gener 2010 : I nauguració web
$JUXSDFLySURGXFWRUVG¶Dll
A les 11:00 a la sala del casal Municipal
O¶$VVRFLDFLy de veïns i Amics de Belltall L O¶
$JUXSDFLy GH SURGXFWRUV G¶DOO GH %HOOWDOO us
LQYLWHQ D O¶DFWH G¶ LQDXJXUDFLy GH OD ZHE GH O¶
Agrupació. ( www.alldebelltall.cat )

13$FWLYLWDWVG¶+LYHUQ
Dissabte 31 de Desembre

14.-LES FORQUES I I . El darrer
parc eòlic de la Conca?

A les 22:00 )HVWDGH³&DSG¶DQ\´DODVDOD

Tots els que vulgueu assistir-hi envieu un email
associacio @belltall.net o apunteu-vos a la
llista que hi haurà a la sala abans del 26 de
Desembre.

Les obres del parc eòlic Les Forques II ja han
començat. Aquest parc consta de 6 molins de 2MW.
El canvi més important és que les torres han passat
GH  PHWUHV D  PHWUHV G¶DOoDGD /¶HQHUJLD
V¶HYDFXD D OD VXEHVtació de Les Forques ubicada al
WHUPH GH %HOOWDOO $TXHVWHV REUHV V¶LQLFLHQ GHVSUpV
de 11 anys de presentar-se la primera documentació
DOµ$MXQWDPHQW

Cal la col·laboració de tots els assistents per
preparar la sala el Dissabte per la tarda a les 5.
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Respecte els altres parcs no hi ha cap denúncia al
respecte . Cal recordar que El Tribunal Superior de
-XVWtFLDGH&DWDOXQ\D 76-& KDDQXOODWSHUSULPHU
cop per motius mediambientals i administratius la
llicència d'un parc eòlic, l'anomenat Coll Garganta
en el Priorat (Tarragona), i aquest parca ja estava en
construcció.

Així el mapa eòlic de molins a la Conca de Barberà
queda de moment com es veu en el quadre següent
Nom

Molins

Poble afectats ( Conca)

15
15
22

Potencia
( MW)
30
30
44

Propietari

Forques
Conesa
Montargull

GERRSA

Forès i Belltall
Forès i Conesa
Llorac, Montargull, La Cirera,
Rauric i Santa Coloma de
Queralt

Serra Tallat

49.5
10.5
16

ACCIONA

Voltonera

33
7
10

Conesa II
Savallà
Forques II

16
10
6

32
20
12

GERRSA
GERRSA
GERRSA

GERRSA
GERRSA

ECOTECNIA

Belltall
Barberà ,Montblanc i Pira
( línea evacuació)
Forès i Conesa
Savallà
Passanant, La Sala, El Fonoll,
Forès

  

Tot i així el Parc eòlic de la Serra del tallat ha estat
sentenciat per part del Tribunal Superior de Justícia
GH&DWDOXQ\D 76-& LKLKDRUGUHG¶HQGHUURFDPHQW
dels molins situats al terme de Vallbona de les
Monges.( dels ubicats al terme de Belltall no hi ha
cap denúncia , ni sentència al respecte)

/¶HQHUJLD HzOLFD pV XQD DVVLJQDWXUD SHQGHQW D
Catalunya ja que el mapa eòlic va estar anul·lat pels
tribunals,
hi
ha
parcs
amb
sentències
G¶HQGHUURFDPHQWLHOWHPSVQHFHVVDULSHUDSURYDUlos es llarguíssim. Ara amb la crisi que hi ha, molts
Ajuntaments estan interessats en posar-ne ja que
VXSRVD XQD IRQW G¶ LQJUHVVRV IL[D L GLUHFWD QR
obstant els tràmits administratius ho dificulten
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Vallbona de les Monges. Abasta part de les
FRPDUTXHV GH O¶8UJHOO OD &RQFD GH %DUEHUj L O¶$OW
&DPSLFRPSWDGHVGHOPHVGHIHEUHUGHO¶DQ\
amb quatre ecocomptadors ±un a cada a comarca i
XQ DOWUH G¶HVSHFtILF SHU D %77± per al recompte
G¶XVXDULVTXHrealitzen el sender.

15.-Resultats Eleccions Generals
2011 a Passanant i Belltall
Cens 146 ,Vots 94 (64,38%)
Abstenció 52 (35,62%) ,Nuls 1 ,Blancs 3
Partit

Vots

%

CiU
40
ERC-RCat 20
PSC-PSOE 18
PP
6
ICV-EUIA 5
UPYD 1 1,07 - -

43,01
21,50
19,35
6,45
5,37

www.belltall.net

Els ecocomptadors són uns aparells dissenyats
expressament per al recompte de persones i
ELFLFOHWHV L V¶XWLOLW]HQ SHU FRQqL[HU-ne el nombre
que transita per un determinat indret. Estan
camuflats i instal·lats en punts estratègics per tal de
garantir al màxim que cada bicicleta i excursionista
quedin registrats. (VUHDOLW]HQGXHVOHFWXUHVDO¶DQ\
una desprès de Setmana Santa i una altra desprès del
pont de Tots Sants.
El 70,80 % el fan a peu i 29,20 % en BTT.

16.-AUGM ENTEN ELS
CI CLI STES I
EXCURSI ONI STES AL GR175
LA RUTA DEL CI STER.

De gener a octubre de 2011, un total de 7.432
persones han realitzat el GR175 la Ruta del Cister a
peu HO TXH UHSUHVHQWD XQ  PpV TXH O¶DQ\
2010. Segons el sentit de la marxa, 3.793 persones
O¶KDQ IHW en sentit de les agulles del rellotge
 UHVSHFWH O¶DQ\   L  SHUVRQHV HQ
VHQWLW FRQWUDUL  UHVSHFWH O¶DQ\   En
TXDQDOVPHVRVDPEPpVYROXPG¶XVXDULVDSHXKDQ
HVWDWHOPHVG¶DJRVWDPE  RFWXEUH
amb 1.054 (+61,66%), juny amb 931 (+4,02%) i
abril amb 860 (-   (O PHV GH IHEUHU V¶KD
registrat una disminució del -44,75% respecte el
2010 (463 persones).

De gener a octubre hi han transitat pel
GR175 La Ruta del Cister un 26,57 % més
TXHO¶DQ\DQWHULRU
Segons el darrer recompte, HO QRPEUH G¶XVXDULV del
GR175 de gener a octubre ha augmentat un 26,57%
UHVSHFWH O¶DQ\ DQWHULRU DPE XQ WRWDO GH 10.500
persones (7.432 O¶KDQIHW a peu i 3.068 en BTT). Un
cop més el GR175 La Ruta del Cister ha superat les
expectatives.

En el cas dels usuaris en BTT durant aquests mesos,
O¶KDQ IHW 3.068 persones, un 74,72 % més respecte
O¶DQ\ DQterior. Segons el sentit de la marxa, 1.304
XVXDULVO¶KDQIHWHQVHQWLWGHOHVDJXOOHVGHOUHOORWJH
HOPpVUHVSHFWHO¶DQ\ LXVXDULV
en sentit contrari (el
 PpV UHVSHFWH O¶DQ\   En quan als
mesos amb més volum de persones en BTT respecte
O¶DQ\ DQWHULRU KDQ HVWDW HO PHV GH PDLJ DPE 
(+186,60%), el juny amb 459 (+65,70%), i el mes de
març amb 404 (+692,16%). Destaca el mes de gener
amb 245 usuaris, el que representa un augment del
  UHVSHFWH O¶DQ\ DQWHULRU L HO PHV G¶DJRVW
DPE  XVXDULV XQ  PHQ\V TXH O¶DQ\
anterior.

)RQWHODERUDFLySUzSLDGHO¶RILFLQDGHJHVWLyGH/D5XWD
del Cister

El sender està organitzat en tres sectors amb origen i
final als monestirs: el sector 1 de Santes Creus a
Poblet, el sector 2 de Poblet a Vallbona de les

El GR175 La Ruta del Cister és un sender de 105
km a peu i 108 km en BTT, que uneix els tres
monestirs cistercencs de Santes Creus, Poblet i
11
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Monges, i el sector 3 de Vallbona a Santes Creus.
Els tres ecocomptadors que comptabilitzen el
QRPEUH G¶XVXDULV D SHX HQV SHUPHWHQ VDEHU TXLQ
sector és el més utilitzat.

www.belltall.net

M edi Ambient , Salut i seguretat
x
x
x
x

El 63% del total dels excursionistes que transiten pel
GR175 caminen per el sector 1 de Santes Creus a
Poblet, sent el sector més transitat amb 4.711 usuaris
a peu, el que representa el 41,91% més respecte
O¶DQ\  HO   XVXDULV  WUDQVLWHQ SHO
sector 2 de Poblet a Vallbona de les Monges, el que
UHSUHVHQWD XQ  PpV TXH O¶DQ\ DQWHULRU L HO
16% (1.172 usuaris) fan el sector 3 de Vallbona de
les Monges a Santes Creus, el que representa el
PpVTXHO¶DQ\

Agenda 21.,energia eòlica
4XDOLWDWGHO¶DLJXD
Clavegueram, Depuradora
Residus ( orgànics, paper I cartró, vidre,
plàstics)

I nfraestructures, equipaments I Urbanisme
Edificacions.
Carrers, Llums, Camins , semàfor.
;DU[HVG¶DLJXDLFODYHJXHUDP
Local social .
$VVLVWqQFLDDOV3OHQVGHO¶$MXQWDPHQW YROXQWjULD

17.-Noves funcions membres
Junta

Activitats culturals i socials
Pàgina web
Revista trimestral
Contacte amb la Comissió de Festes ( subvencions ,
assegurança de Responsabilitat civil)
Temes relacionats amb la sala de Ball i local social.
Biblioteca.
$FWLYLWDWVG¶HVWLXFLQHPD)XWERO
Activitats altres Festes: Sagrat Cor, Reis, Nadal,
Setmana Santa ( Cabanes volta, campionats futbolí i
tenis taula) ,Pelegrinatge anual a Rocallaura
Organització de festes al Poble ( Sant Joan,
&DVWDQ\DGD&DSG¶DQ\

L Junta dóna la Benvinguda a la nova membre
Laura Torrelles ( Cal M osset) i agraeix el treball
realitzat durant tots aquest anys per
Núria
Cartanya ( Ca Ferrer).
Amb aquestes nova incorporació i per tal de
GLVWULEXLUODFjUUHJDGHWUHEDOOGHO¶$VVRFLDFLyHQWUH
HOVGLIHUHQWVPHEUHVG¶DFRUGDODVHYDGLVSRQLELOLWDW
de temps , les diverses funcions queden distribuïdes
com queda descrit a continuació

Relacions I nstitucionals

Funció Responsables

&RQWDFWHDPEO¶$MXQWDPHQW
Contacte amb la Diputació
Contacte amb el Consell Comarcal
Contacte amb altres institucions , entitats o
persones rellevants .
Museu
(VFULXUHDFWHVDOOOLEUHG¶DFWHV
Enviar a Justícia imprès per renovació de càrrecs

Responsable de M edi Ambient, Salut I Seguretat
Josep Miró / Jordi Miró
Responsable de I nfraestructures , Equipaments I
Urbanisme
Miquel Àngel Sans / Laura Torrelles
5HVSRQVDEOHG¶DFWLYLWDWVFXOturals i socials
Pep Lloses / Ton Mª Roig

Promoció estratègica
Cases al poble.
Rutes
Merchandesing de Belltall : camisetes, gorres, etc
&RQWDFWH$JUXSDFLyG¶DJULFXOWRUV

Responsable de Relacions I nstitucionals
Pep Lloses / Mª Mercè Corbella
Responsable de promoció estratègica
Xavier Roset / Rosa Mª Tous / Pau Tous
Feines específiques a petició del President
Joaquim Torres /Jesús Fabregat

Finances
Rebuts
Pressupostos
Despeses
Subvencions
12
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impulsant la implantació de models de
gestió per objectius i processos, etc

18.-Consell Comarcal redueix el
pressupost un 20 %

19.-Finalitzen les activitats
d'informàtica realitzades a
diferents municipis durant l'estiu

Font . Consell Comarcal Conca de Barberà
El Consell Comarcal aprova el pressupost per a l'any
vinent amb una reducció de despeses d'un 20%.

Font . Consell Comarcal Conca de Barberà

El plenari comarcal va aprovar també els objectius
estratègics de la institució per al mandat 2011-2015.
/¶DGPLQLVWUDFLy FRPDUFDO SULRULW]DUj HOV VHXV
esforços en cinc grans línies de treball:

Les activitats que s'han dut a terme són les següents:
Activitats JOVEs dins la Setmana de la Joventut
Curs d'estiu de 20 hores.
Tallers de dos o tres dies
Es plantejat diferents tipologies de curs adaptades a
diferents franges d'edat:
ƒ 1(16 XQ FRQWH FROODERUDWLX HQWUH HOV QHQV
utilitzant programari de so,
ƒ -29(6 GLVVHQ\ GH ORJRWLSV SHU D OHV GLIHUHQWV
associacions municipals,
ƒ$'8/76IRWRJUDILDZHE
ƒ*(17*5$1LQLFLDFLyMRFV
Els municipis on s'han realitzat les activitats són:

ā/¶DVVLVWqQFLDWqFQLFDDOVDMXQWDPHQWV
o Impulsant els serveis que presten els ajuntaments
als seus ciutadans a través dels recursos del Consell
Comarcal com per exemple en matèria de serveis
urbanístics, el transport, la gestió dels residus i el
sanejament de les aigües, la dinamització juvenil,
etc.)
·
La prestació de serveis als ciutadans de la
FRPDUFDHVSHFLDOPHQWHOVG¶DWHQFLyDOHVSHUVRQHV
o En matèries com per exemple els serveis socials,
consum, ajuts escolars, habitatge, etc.
·
La promoció econòmica de la comarca i dels
seus habitants
R)RPHQWDQWO¶HPSUHQHGRULDLPSXOVDQWODIRUPDFLy
ocupacional o el viverisme, potenciant el turisme,
etc.
ā         0LOORUDQW O¶HILFLqQFLD GHO PDWHL[ &RQVHOO
Comarcal i dels ens dels que en forma part i,
especialment, dels ajuntaments de la comarca.
x

Fomentar que es mancomunin o
V¶DJUXSLQ VHUYHLV LPSXOVDQW OD
utilització de les noves tecnologies,
PLOORUDQW
O¶HILFLqQFLD
HQHUJqWLFD
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20.-Arbre genealògic de TOT
BELLTALL

www.belltall.net

Les temperatures tampoc han
estat
exageradament fredes per l¶època de l¶any i sols
un parell de dies s¶ ha arribat prop de zero.

A PARTIR D'AVUI, 24/09/2011, JA PODEU
ENTRAR
EN
AQUESTS
ARXIUS
DIRECTAMENT.'RFXPHQWµ&DVHVLJHQW¶Lµ$UEUHV
JHQHDOzJLFVSHUIDPtOLHV¶GHO6DQWLDJR%HUHQJXHUGH
Cal Roig.ENTREU EN AQUESTS PUNTS A
TRAVÉS DELS TÍTOLS DE PORTADA O
UTILITZANT ELS SEGÜENTS ENLLAÇOS.
http://dl.dropbox.com/u/29951330/CASESIGENT.p
df
(de l'arxiu documentat del "CASES I GENT')
http://dl.dropbox.com/u/29951330/GEGANTI.pdf
(de l'arxiu d'ARBRES GENEALÒGICS PER
FAMÍLIES extrets de l'ARBRE GENEALÒGIC
GEGANTÍ DE BELLTALL'

I ara aquest mes de Desembre ha estat molt
emboirat i tampoc massa fred. El terreny encara
està humit i en alguns casos dificulta la tasca de
plantar ³l¶all de Belltall´ . Tot i així no ha glaçat
encara.

A la web (www.belltall.net ) també podeu trobar
aquest document.
1RX GRFXPHQW ³Reconstrucció de famílies des de
O¶DQ\ ´ DPE WRWHV OHV IDPtOLHV TXH KDQ KDELWDW
Belltall al llarg dels anys

21.-EL temps a Belltall..
El temps d¶aquest trimestre ha estat realment sec.
Des de la pluja del dia 13 d¶agost on van caure 18
litres no va tornar a ploure ( de veritat) fins el mes
de novembre que van caure 95 litres. Tot aquesta
sequera ha dificultat i força la tasca de sembrar el
blat. Primer per què el terreny estava molt sec i
després per què quan ha començat a ploure el
terreny estava massa humit

Pel que fa aquest any i fins a tancar l¶edició havien
plogut a Belltall 363 l/m2.
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G¶en Jordi Cartanya, una cançó composada
H[SUHVVDPHQW SHU O¶RFDVLy L TXH UHSDVVD HO JUDQ
UHFXOO G¶DFWLYLWDWV TXH HV SRGHQ IHU D OD QRVWUD
comarca, tant des del punt de vista gastronòmic,
FXOWXUDO SDLVDWJtVWLF 'HV GH O¶RUJDQLW]DFLy TXH
³YRO TXH DPE DTXHVta iniciativa els visitants
V¶HQDPRULQG¶DTXHVWDWHUUDWDOFRPOHVSHUVRQHVL
HPSUHVHV TXH YLYLP HQ HOOD´ han fet una crida
també a donar suport també econòmicament al Lip
Dub. A més, demanen que les gravacions de les
HVFHQHVTXHV¶DQLUDQIHQWDGLIHUHQWs paratges de la
comarca, siguin massives i la gent es bolqui. El dia
més senyalat serà el dia 20 de novembre, on es grava
O¶HVFHQD ILQDO GH OD FDQoy D 3REOHW 7DPEp HV
gravaran escenes a Barberà ±vins i caves-, Solivella
±productes agrícoles i alimentaris- (), Montblanc ±
festes i artesania- O¶(VSOXJD GH )UDQFROt ±natura i
HVSRUWV G¶DYHQWXUD- i Santa Coloma de Queralt ±
hosteleria i restauració-. No obstant, totes les
gravacions englobaran tot el territori de la comarca i
no es farà distincions per pobles ni apareixerà cap
tipus de marca, sinó que es parlarà globalment i, a
més, sortiran tots els municipis de la Conca
mencionats.

22.-LI P DUB de la Conca de
Barberà..Belltall hi és present
Font. www.radiomontblanc.cat
Aquesta iniciativa sortida del sector agroturístic de
la comarca es gravarà durant tot aquest mes de
novembre.(C)

Aquesta iniciativa pionera i que aprofita les xarxes
socials, tot un sector en alça i el nou motor
comunicatiu per excel·lència, és una molt bona
QRWtFLDSHUIHUFRQqL[HUOD&RQFDDUUHXDPpVG¶XQD
oportunitat per estrènyer els llaços com a comarca i
SHUTXqODJHQWV¶KRSDVVLEp,pVTXHXQIHUXQ/LS
Dub, és, sobretot, passar-V¶KREp

La Conca de Barberà té molts recursos naturals,
turístics, culturals i agroalimentaris a oferir, però a
vegades no es coneix prou arreu del país. Aquest va
ser un dels temes més treballats en el Fòrum de
Comercialització de Productes Agrorurals que
Concactiva del Consell Comarcal va organitzar a
principis de juny. Entre totes les idees per millorar la
GLIXVLyGHODFRPDUFDODUHDOLW]DFLyG¶XQ/LS'XEYD
ser la més sonada i la que més acceptació va tenir.
Així, mans a la feina, diverses entitats i empreses es
van començar a moure per fer realitat aquest lip dub,
que es va presentar públicament el passat divendres
GHQRYHPEUHGHVSUpVG¶XQHVVHWPDQHVGHGLIXVLyL
incògnita a través de les xarxes socials.

I matge de la filmació a Solivella on veïns i
membres de l¶ Associació de veïns hi van ser
presents , i com no amb ALL DE BELLTALL.

Els organitzadors han demanat la col·laboració de
totKRPGHOD&RQFDSHUSDUWLFLSDUHQO¶RUJDQLW]DFLyL
OHV JUDYDFLRQV G¶XQ /LS 'XE ±els populars vídeos
musicals on es sincronitzen els llavis i el moviment
amb una cançó- que es faran arreu de la comarca. La
FDQoy WULDGD GHO /LS 'XE pV HO ³Vine a la Conca´
15
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/·$662&,$&,Ð'(
VEÏNS I AMICS
DE BELLTALL

23.-La Samarreta de Belltall a..
La samarreta de Belltall visita Sardenya, preciosa
illa Mediterrània on es poden trobar boniques cales i
SODWJHV,RQHQFDUDDO¶$OJXHUHVSRWHVFROWDUSDUODU
català.

UuSs  DdEeSsIiTtJjAa  UuNn  
BbOoNn  NnAaDdAaLl    Ii  
FfEeLlIiÇç  AaNnYy  2012  
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