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1.-Belltall. Setmana Santa Cultural 

 

La setmana  Santa a Belltall ha estat plena 

d‟activitats culturals organitzades per L‟ Associació 

de Veïns i Amics de Belltall. 

  

El divendres 6  el Josep Marimon va presentar un 

recull de diapositives dels anys 80 i 90. Com ell 

mateix deia “ aquesta és una continuació dels reculls 

fotogràfics  dels anys 60 , i 70”.  La biblioteca del 

Casal Municipal es va omplir amb veïns i amics que 

van poder gaudir veient imatges del poble, del terme 

i d‟ells mateixos d‟aquest anys. Un recull fotogràfic 

que pretén recordar-nos els canvis que ha 

experimentat el poble al llarg dels anys. 

 

 
 

 

 

 

Les activitats van continuar amb el torneig de tennis 

taula on els més esportistes de Belltall van disputar 

durant dos dies lliguetes i eliminatòries , fins arribar 

a la gran final guanyada per Pau Minguet ( 2on Joan 

Minguet, 3er Genís Ferreret, 4rt Arnau Llorenç).  

 

 

 
 

Al mateix temps també es va organitzar un torneig 

d‟escacs on es va posar a proba la capacitat de poder 

superar i preveure les jugades dels oponents .El 

torneig el va guanyar  Josep Marimón.( 2on Josep 

Mª de ca la Mitjera, 3er Joel Ferreret i 4rt Genís 

Ferreret. 

 

 

mailto:associacio@belltall.net
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Dissabte 7 d‟ Abril es va començar amb la X 

caminada a les Cabanes de Volta , que any rere 

any  guia el Ton Berenguer. Aquest any l‟ 

Associació ha editat com a recordatori un fulletó 

amb les fotografies d‟aquest anys. La sortida va 

comptar amb una quarantena de participants, alguns 

vinguts d‟altres pobles veïns, Les Piles, Valls i que 

havien participat també en algunes de les sortides.  

 

 

La caminada va durar un parell d‟ hores i es van 

poder visitar les cabanes característiques del terme  

sempre i quan les condicions del terreny ho 

permetessin, molt humit després del 50 litres 

caiguts). 

 

 
 

 
 

 

 

Les activitats culturals van continuar amb el concert 

que l’ Orfeó Reusenc, va oferir a la Parròquia de 

Sant Pere , gràcies al suport de la Comissió de 

Festes de Belltall. Els reusencs dirigits per Albert 

Galcerà van oferir una brillant actuació , llargament 

aplaudida pels espectadors que omplien l‟església. 

L‟Orfeó no va poder finalitzar la seva actuació fins 

oferir-nos un parell de bisos sol•licitats pels llargs 

aplaudiments del públic.   

 

 

 

Després els membres de l‟ orfeó i els assistents van 

poder gaudir d‟ un típic berenar amb pa torrat , “all 

de Belltall” i caves i vins de la D.O .Conca de 

Barberà  a la sala del Casal Municipal. 

 



  B E L L T A L L     
NUM 84 ESTIU  2012.              www.belltall.net 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2..- IV Festa de l’all de Belltall. 4 

d’ Agost 
 

El Dissabte 4 d’ Agost tindrà lloc a Belltall la 4ta  

FESTA DE L’ALL DE BELLTALL.  

 

La comissió organitzadora esta treballant en el 

programa detallat d‟activitats . L‟acte està coordinat 

conjuntament per l‟Associació de veïns i l‟ 

Agrupació de Productors d‟all de Belltall i la 

Agrupació de pagesos de Belltall 

 

Els actes programats són: 

 

1.-Esmorzar popular amb pa torrat i all de 

Belltall  

2.-Conferència sobre l’all de Belltall”. 

3.-Espectacle sobre l’ALL DE BELLTALL 

 
 

3.-Afectacions arbres del terme 

Font: Nova conca 

L‟ ajuntament de Passanant i Belltall va iniciar una 

tasca de millorar dels camins del terme per tal de 

que puguin passar millor les màquines que utilitzen 

els pagesos  . Fins aquí  tot era correcte a no ser que 

l‟empresa que ho està realitzant ha provocat 

destrosses en diversos arbres que estan al  costat dels 

camins. La regidora de FIC Mireia Roset  ho va 

exposar  en la darrera  sessió de Ple de l‟ 

Ajuntament però en no rebre resposta va decidir 

sol.licitar-ho a medi ambient. 

 

 

 
 

Roset exposa en el seu escrit respecte als treball  “ 

..considero positiva perquè donarà més comoditat al 

pagès en les seves labors “ no obstant afegeix que “  

queden branques esqueixades, branques principals 

d’alguns pins  trencades, que produeixen ferides 

importants i que són punts d’ infecció de molt fàcil  

penetració de fongs i de llarga cicatrització, 

branques caigudes a terra , branques per triturar”. 
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Aquests fets suposen una afectació al medi ambient i 

el que és més perillós amb l‟estat actual  de sequera, 

és que hi ha branques a les vores dels camins amb el 

risc d‟incendi que pot suposar.  

 

Per aquest motiu sol·licita que  el departament  d‟ 

Agricultura que   intervingui amb l‟ Ajuntament per 

tal que aquestes feines es facin adequadament. 
 

4.-Convocatòria Assemblea 

Ordinària   de socis i sòcies. 

Convocatòria per a la reunió Ordinària   de l‟ 

Assemblea General  de sòcies i socis que L‟ 

Associació de veïns i Amics de Belltall  celebrarà el 

Diumenge 9 de Setembre  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 2011 i pressupost per al 2012 

3.-Informació de Presidència. 

4.-Canvis  càrrecs de Junta. 

5.-Torn Obert de Paraules. 

 

El President  

Pep LLoses 

 

 

 

5.-Nous Horaris de Serveis mèdic 
 

 
TITULAR DEL SERVEI 

Dr. Josep Maria Solé i Pons 

 

Consultori local Belltall 

dimarts i dijous a les 09.15 h. 

   
    

Els dimarts tant sols hi ha servei d'infermeria, 

si voleu el metge és el consultori de Verdú 

973 348122. 
 

 

 
 
 

 

6.-LIb-Dub de la Conca i all de 

Belltall 
 

Aquest divendres a les 19:30 a la sala de plens del 

Consell Comarcal, al Palau Alenyà, tindrà lloc la 

presentació del LipDub de la Conca de Barberà, un 

projecte que es va iniciar fa uns mesos i que aquesta 

setmana veurà la llum pública. A finals de juny 

passat es va realitzar el Fòrum de Comercialització 

dels productes agrorurals, organitzat pel 

Departament d‟Agricultura de la Generalitat de 

Catalunya, Concactiva i la Cambra de Comerç de 

Reus, d‟aquella trobada es varen crear comissions de 

treball i l‟encarregada de cercar eines de difusió va 

impulsar la realització d‟aquest Lipdub per a penjar-

lo a la xarxa on es difondria la Conca i tot allò que el 

visitant pot trobar-hi, des de productes 

agroalimentaris, fins a allotjament, passant per 

activitats culturals i lúdiques o restauració i 

gastronomia. 

 

 
 

 Les despeses de muntatge i edició del lipdub han 

anat a càrrec de la iniciativa privada d‟una 
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quarantena d‟empreses dels sectors de 

l‟agroalimentació, la restauració i els serveis 

turístics en general, i ha comptat amb la 

col·laboració de Concactiva i moltes més entitats i 

persones que han ajudat a fer-lo possible . La 

comissió organitzadora del LipDub de la Conca de 

Barberà convida a tothom en aquest acte  ja que 

l‟objectiu principal d‟aquest projecte es la difusió i 

repercussió del mateix. El dia de la presentació es 

farà extensiu l‟enllaç per tal que tothom pugui 

difondre el vídeo de forma online al màxim de gent 

possible. A més, vol agrair sincerament a tots els 

promotors d‟aquest projecte així com també de totes 

aquelles entitats i persones que han ajudat a dur-lo a 

terme. Creuen que es una iniciativa pionera i de gran 

repercussió mediàtica. L‟objectiu d‟aquest projecte 

es la promoció de la nostra comarca La Conca de 

Barberà al màxim nivell possible evitant en tot 

moment afavoriments i discriminacions tant 

d‟empreses com d‟institucions 

 

7.-Cent mil  visites a LA 

BELLCAM 
 

El comptador de visites de BellCam ha sobrepassat 

la xifra de 100.000 visites úniques (vegeu-lo a la 

pàgina Quant a) Aquest comptador es va posar en 

marxa a l'inici del web, ara fa uns cinc anys. 

Per celebrar aquesta fita L‟ Associació de veïns 

adquirirà una nova càmera que permetrà tenir una 

visió del poble per la vessant de la SIrolla. Xavier 

Berenguer s‟encarregarà ( com sempre) del 

corresponent Manteniment i instal·lació. 

 

 
 

8.-La regidora Mireia Roset 

(FIC) dóna el seus sou a l’ 

Agrupació de Productors d’all 
 

Font: Nova Conca  

 

La regidora de  Mireia Roset ( Regidora de FIC) , 

tal i com va prometre, ha fet donació a l‟ Agrupació 

de productors d‟all de Belltall , del diner que rep de 

l‟ Ajuntament en concepte de sou per assistència als 

Plens ordinaris. 

 
 

Mireia Roset va fer entrega dels diners a la 

Presidenta de l‟ Agrupació Neus Berenguer , en 

presència de la sots-presidenta Montse Sànchez. 

Aquest diners es destinaran a pagar el domini 

www.alldebelltall.cat i  a activitats de promoció de 

l‟ all de Belltall. Montse Sànchez  va declarar  “ 

agraïm  molt el gest que fa la regidora , que ens 

ajudarà a promocionar el cultiu i consum de l’ all 

de Belltall”.  

 

 
 

 

  

http://www.bellcam.cat/quant-a/
http://www.alldebelltall.cat/
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Per la seva banda  Roset ha exposat “ Actes com 

aquests són els que la societat civil , espera i desitja 

dels politics que han votat. La dedicació al poble 

que represento és la base  de la meva funció com a 

regidora i també del partit que represento . 

 

Aquest exemple de “microeconomia” si  s‟ apliques 

a escala de país o d‟estat ( “macroeconomia”) 

,segurament els nostres metges  i mestres tindrien 

més medis pels nostres malalts i fills o filles. També 

ressaltar l‟ iniciativa de l‟ Agrupació que  vol 

rellançar una producció que podria suposar llocs de 

treball i alhora fomentar el cuidat dels camps i el 

repoblament dels pobles .Un exemple de com 

iniciativa privada i publica han de coordinar-se per 

poder rellançar l‟economia de Catalunya. 

 

 

 
 

Per altra banda l‟ Agrupació ja està treballant en la 

preparació de la III Festa de l‟all de Belltall que 

tindrà lloc el primer dissabte d‟ agost   

 

9-.Temes pendents amb l’ 

Ajuntament 
 

TELEFONIA mòbil . Quan n hi haurà al poble més 

companyies  i les raons per la quals encara no n‟ hi 

ha després de disposar d‟ una torre de 

telecomunicacions. 

 

Posar un rètol de VELOCITAT 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. 

 

Reparar també els llums del camp de futbol que no 

cremen.  

 

Baranes pendents: Zona de ca l‟ Amàlia.  

 

Reubicació de la calefacció de la sala per tal que 

els fums no surtin directament al carrer i ho facin a 

través d‟un altra sortida 

 

 

Nova Taula de ping pong. L‟ Ajuntament 

n‟adquirirà una per SETMANA SANTA la taula 

va aparèixer a Belltall però ha estat tornada al 

poble de Passanant.Consultat l’ Ajuntament 

indica que amb la taula que va fer donació un 

soci ja n’ hi ha prou. 

 

 
 

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. 

 

Cal Feliu. Com està ‟aquesta casa en ruïnes. 

 

Velocitat excessiva al poble.  El projecte de Variant 

està pendent d‟execució.. Els assistents demanen 

que cal fer quelcom més  i que es demani que s‟ 

instal•li un radar al poble. Sol•licitar-ho al Servei 

territorial de carreteres. 

Excrements 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. 

 

Subvencions activitats culturals. escrit detallant 

les activitats culturals que voldríem fer a Belltall i 

per les quals sol•licitem ajut ( Festa del Sagrat Cor, 

Festa de l‟all, Cabanes de Volta  (Setmana Santa), 

Caminada d‟estiu 
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9.1 -.Temes pendents executats 
 

1.-Mosquiteres per finestres de la biblioteca. 

 

2.-Barana Carretera alta 

 

 
 

10.-LA RUTA DEL CISTER ES 

PROMOCIONA A BORDEUS* 

 
 

Degut a la bona acollida i resultats de les diferents 

accions gran públic dutes a terme a França dins del 

marc de l‟Any de Catalunya a França 2010-2011, 

l‟Agència Catalana de Turisme va organitzar una 

nova manifestació dirigida al públic final amb 

l‟objectiu de reforçar les accions de promoció de la 

destinació catalana al mercat francès. 

 

La promoció va ser en una zona central de Bordeus, 

capital de la regió de l‟Aquitània i una de les 

principals ciutats del sud-oest francès, on ens va 

permetre promocionar La Ruta del Cister en aquest 

territori d‟alta potencialitat turística. Va ser dels dies 

11 al 13 de maig, coincidint amb les vacances 

escolars i diverses festes de la regió. Aquestes dates 

es van considerar com a ideals per dur a terme 

l‟acció i incentivar les reserves de cara a l‟estiu. 

 

Aquesta actuació s‟inclou en la campanya de 

promoció conjunta i conveni córner per a la 

participació de fires i mostres de La Ruta del Cister 

amb el Patronat de Turisme de la Diputació de 

Tarragona- Costa Daurada. 

 

11.-FELICITACIONS d’ Una 

Belltallenca 
 

Míriam Berengué de Ca la Virginia 

 

Volia felicitar-vos per la iniciativa de barquegem 

paraules. He recordat mots que feia molt temps que 

no sentia i alguns que encara utilitzem ara a casa. 

Pensaré i  intentaré fer la meva aportació.  He 

recordat també que mossèn Palacín, professor de 

català i ara plebà de Montblanc va fer, fa molts anys, 

algun estudi sobre pronunciació i mots de la Conca 

de Barberà i va entrevistar a gent  de Belltall, miraré 

de parlar amb ell per si ho conserva. 

 

La feina realitzada a l‟arbre genealògic es 

impressionant!!! Un reconeixement a l´Isidre i el 

Santiago! Realment una feina que recupera la nostra 

història com a família i com a poble, renova i 

reforça la nostra identitat com a País. En els 

moments que vivim penso que aquest treball de 

formiguetes, fet amb tanta dedicació i amb tant 

esforç, ens recorda a tots d ´on venim, què som i de 

què formem part. 

 

 

També m‟ha fet molta gràcia veure les fotos del 

teatre de Belltall. Quina bona pensada!!! Quins 

temps!! Que bé que ens ho passàvem!!. Jo tinc 

algunes fotos més de les funciones que us escanejaré 

i faré arribar per si considereu afegir-les, també tinc 

algunes fotos dels balls que fèiem les nenes de 

Belltall. 
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Agrair a tota la gent que fa possible, entre altres 

moltes coses que fa l‟associació, que passem uns 

moments molt entranyables i que els nostres fills 

revisquin la nostra infantesa i la nostra manera de 

ser. 

 

 12.-El temps a Belltall d’aquests 

mesos 

 
 

El temps a Belltall ha estat absolutament boig. 

Després dels freds de Febrer, hem tinguts un març 

on les temperatures es van recuperar  a l‟igual que l‟ 

Abril ( on fins i tot un dia van baixar les 

temperatures a Zero). 

 

 
 

 

Pel que fa   la pluja després d‟ un hivern seguíssim 

amb pràcticament no ploure. L‟ Abril van caure 92 

litres a Belltall i va ploure 15 dies. Aquestes pluges 

han estat molt beneficioses pels cereals i també pels 

alls i les patates. 

 
 

En el que va d‟ any han plogut nomes 111 litres , 

dels qual 92 han caigut el mes d‟ Abril. El març 

només 10 litres i el Maig  amb 25 litres 

 

 
 

13.-Caminada a Rocallaura 
Els habitants de Belltall com ja va sent  habitual el 

darrer diumenge de Maig han fet  el seu particular 

pelegrinatge a  Rocallaura. El dia era solejat i la 

trentena de caminats van iniciar el viatge a peu . 

 

 

  
 

Durant la caminada es va poder observar algun 

camp on es conrea “ all de Belltall “ i també  els 

diferents camps de sembrat on es conrea blat o ordi, 

que per cert tenien una bon aspecte. Les pluges 

encara que tardanes han arribat a Belltall durant el 

mes d‟Abril on ha plogut 92 litres/m2 i ha plogut 15 

dies. Pel que fa el mes de Maig han caigut 25 litres 

més i ha plogut 6 dies.  
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Una vegada arribats a Rocallaura , els caminants i 

altres amics que van venir en cotxe van poder gaudir 

d‟ un exquisit esmorzar  patrocinat per l‟ Associació 

de veïns i Amics de Belltall , amb coca del “ Forn 

Parts de Guimerà”  . 

 

 
Una vegada finalitzada l‟excursió  , els participants 

que ho van desitjar van poder participar dels actes 

litúrgic que van tenir lloc a l‟ Església de 

Rocallaura. Altres van poder tornar a peu al poble i 

gaudir del paisatge i de la tertúlia del viatge. 

 

 
 

14.-Decret alcaldia . baixa padró 
 

Font: BOP .Diputació Tarragona 

 

Per decret de l‟ Alcaldia de data 15 de maig de 

2012, es va incoar un expedient per donar de baixa 

per inscripció indeguda a les persones que figuren 

empadronades en el padró d‟ habitants municipal 

sense tenir la residència efectiva al municipi (art. 54 

del Reglament de Població).  

 

Aquest Ajuntament va intentar notificar, a 

cadascuna de les persones afectades, que després se 

citen, les corresponents propostes de baixa del padró 

d‟habitants. Com que aquestes notificacions no es 

van poder realitzar en no trobar-se les persones 

interessades als seus domicilis, mitjançant aquest 

edicte se‟ls comunica que disposen d¿un termini de 

10 dies per manifestar si estan d‟ acord, o no, amb 

l‟esmentada baixa del padró d‟habitants d¿aquest 

municipi. En cas que no hi estiguin d‟acord, poden 

presentar les al·legacions, documents i justificacions 

que considerin adients per acreditar la residència en 

aquest municipi. 

 

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció 

padronal assenyalada, cal que sol·licitin l¿alta en el 

padró d‟habitants del municipi en què resideixen. 

Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a l' ajuntament d' 

alta o bé a l‟Ajuntament de Passanant i Belltall. 

 

Les persones interessades són les següents: 

 

DANIEL, OMAR BARZOLA 

VALERIE, COURET 

FERNANDO, ESCOBAR CORPAS 

HELENA, ESCOBAR COURET 

IONUT SORIN, DUREA 

 

Passanant, 15 de maig de 2012. 

 

15.-El president de la Diputació 

rebutja diluir municipis petits 
 
Font: Diputació de Tarragona. 

 
 

El president de la Diputació de Tarragona ha 

rebutjat la proposta estatal que planteja diluir 

l‟estructura administrativa dels municipis petits en 

base a criteris de viabilitat econòmica. En un acte 

públic celebrat aquest divendres al vespre a Salomó, 

Josep Poblet ha criticat la “frivolitat i la lleugeresa 

amb què es parla del territori” a l‟hora de plantejar 

aquestes mesures, que ha titllat de poc respectuoses 

amb el fet local i amb un model cultural “que forma 

part de la nostra existència”.  

 

 

El president de la Diputació de Tarragona ha 

rebutjat també que es qüestioni el sentit dels 

municipis de menys de 20.000 habitants: “La 

viabilitat cal buscar-la en altres direccions, no pas 

ignorant el fet petit”, ha afegit. 
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Josep Poblet ha fet aquestes declaracions en l‟acte 

de presentació pública del segon volum de la 

Història del Baix Gaià. El llibre, escrit per Salvador-

J. Rovira i Gómez i dedicat a l‟època moderna. El 

llibre (Cossetània Edicions, 2012) dóna a conèixer 

els esdeveniments històrics succeïts en aquesta part 

del Camp de Tarragona (Altafulla, Creixell, la Nou 

de Gaià, la Riera de Gaià, Torredembarra, Vespella 

de Gaià, el Catllar, Salomó, la Pobla de Montornès, 

Roda de Barà i l‟històric de Tamarit) des de 1479, 

en què s‟inicia el regnat de Ferran II, fins a 1795, 

quan finalitza la Guerra Gran contra França. 

Salvador-J. Rovira i Gómez és professor d‟Història 

Moderna a la Facultat de Lletres de la Universitat 

Rovira i Virgili. Especialitzat en nobiliària i 

heràldica ha estudiat les desamortitzacions i les 

nissagues familiars de la demarcació de Tarragona, i 

és autor de diversos articles i llibres dedicats a les 

Terres de l‟Ebre.  

 

 

La presentació del llibre s‟ha dut a terme a Cal 

Cadernal, en un acte amb un nombrós públic. Hi han 

assistit el vicepresident primer de la institució 

supramunicipal, Albert Vallvé; l‟alcalde del 

municipi, Antoni Virgili; Josep Maria Sabaté Bosch, 

professor de la URV; el president de la Fundació 

Mútua Catalana, Joan Marca, i l‟autor de l‟obra, a 

més de el president del Consell Comarcal del 

Tarragonès, Frederic Adan, i els alcaldes dels 

municipis representats a l‟estudi. El president de la 

Diputació ha destacat l‟aportació d‟aquesta obra al 

coneixement i al reforçament de la identitat dels 

diversos municipis que hi són representats. Per la 

seva part, l‟alcalde ha agraït a Poblet el suport 

constant de la Diputació, i ha destacat les darreres 

aportacions del Pla d‟Acció Municipal de la 

institució supramunicipal com a un important recurs 

que cobreix les necessitats urgents dels municipis 

petits. Durant la visita a Salomó, Josep Poblet també 

ha signat el llibre d‟honor de l‟Ajuntament i ha 

inaugurat oficialment el punt de lectura situat a Cal 

Cadernal 

 

16 Belltall  I L’all de Belltall 

protagonistes a TVE 

 
El passat mes d‟ Abril un grup de reporters es van 

desplaçar a Belltall per tal d‟ enregistrar un 

reportatge pel nou programa de TVE “ Conectando 

España”.(http://www.rtve.es/television/conectando-

espana  )Aquest programa compara la vida dels 

pobles de dos pobles diferents a través de les 

vivències de diferents persones del poble. 

 

  
 

 

Un dels fets que també detalla el programa és el fet 

de com les noves tecnologies ( internet, ) han 

impactat en la vida al poble. Aquest va ser un dels 

fets diferencials ( entre altres) pels qual Belltall va 

ser escollit. Belltall disposa d‟ una pàgina web molt 

activa ( www.belltall.net) on  s‟ hi pot trobar també 

una càmera en línea i una estació meteorològica 

entre altres seccions ( www.bellcam.cat). 

 

http://www.rtve.es/television/conectando-espana
http://www.rtve.es/television/conectando-espana
http://www.belltall.net/
http://www.bellcam.cat/
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Addicionalment a la web del poble també disposa d‟ 

un producte típic L‟all de Belltall i com no podia ser 

menys també  amb molta activitat  a internet amb la 

seva web  www.alldebelltall.cat i també al twiter ( 

#alldebelltall) i al facebook ( amics de l‟all de 

Belltall). 

 

 
 

 

Però el més important no era la web sinó les 

persones i així en el reportatge es va escollir a 

persones de Belltall on destaquen  Neus Berenguer 

( Presidenta de l‟ agrupació de productors d‟ all) I 

Mireia Roset ( empresària i habitant permanent de 

Belltall). 

 

En el reportatge es pot veure Neus exposant la seves 

vivències a Belltall com a pagesa i com no podia ser 

menys , visitant els camps on es produeixen els alls i 

el seu procés de producció i venda, on compta amb 

l‟ajuda de Miquel Angel sans ( pagès i productor 

d‟all de Belltall) i finalment també de Xavier 

Berenguer que detalla com es va crear la web del 

poble i la seva implantació. 

 

 
 

Per la seva banda Mireia Roset empresària 

productora de vins (D.O. Conca de Barberà explica 

com va ser la seva vida de néixer a Belltall, estudia 

una carrera universitària , i  tornar a viure al poble 

per engegar i dirigir una empresa productora de vins 

. Al reportatge es poden veure les vinyes , cellers i 

llocs on té lloc el procés de producció del vins. 

 

17.- Un regidor d'ERC en contra 

de la independència? 

 
 

Font: www.delcamp.cat 

 

El regidor d‟ERC de Passanant i Belltall evita entrar 

a l‟Associació de Municipis per la Independència 

 

 

A l'Ajuntament de Passanant i Belltall ha tingut lloc 

un fet insòlit en política, ja que el regidor d'ERC va 

evitar que el Municipi s‟adherís a l'Associació de 

Municipis per la Independència. 

 

 
 

http://www.alldebelltall.cat/
http://www.delcamp.cat/
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Aquest fets van tenir lloc en el Ple del Ordinari del 

dia 6 de Març del 2012 on un dels punts era adherir-

se a l'Associació. El Municipi te 5 regidors: tres de 

CDC, un d'ERC i un de FIC. Aquell dia només eren 

presents 4 (dos de CDC, una de FIC i un d‟ ERC). 

 

Per tal que la proposta tires endavant calia majoria 

absoluta, en aquest cas, 3 vots. Els regidors de CDC 

van votar un a favor i l'altre es va abstenir. 

Posteriorment la regidora de FIC va votar a favor, ja 

només calia el vot del regidor d'ERC, però no va ser 

així i el regidor es va abstenir, amb la qual cosa amb 

empat a dos i sense majoria absoluta el municipi no 

va adherir-se. A l‟acta del Ple Ordinari aprovada el 

dimarts 5 de Juny queda redactat el text següent: 

"Passada a votació voten favorablement l‟alcalde 

(e.f.) i la regidora Roset i s‟abstenen el regidor 

Torres i la regidora Jové. Essent necessari majoria 

absoluta la proposta no és aprovada". 

 

Resulta sorprenent des del punt de vista polític que 

un representant d'un partit independentista no voti a 

favor d‟una proposta com aquesta. Més tenint en 

compte que el President regional de la demarcació 

de Tarragona i alcalde de Montblanc, Josep Andreu, 

n‟és un dels impulsors 

.

 
 

 A la web de l‟ associació de Municipis per la 

independència  es destaca que hi ha 460 municipis 

adherits, entre ells molts de la Conca  ( Conesa,  

Forès, L‟Espluga de Francolí ,Les Piles,  Llorac, 

Montblanc,  Santa Coloma de Queralt, Sarral, 

Solivella) i  23 Consells comarcals ( entre ells el de 

la Conca de Barberà) 

 

18.-Periodistes de le Guide du 

Routard visiten la Ruta del 

Cister. 

 
Font. www.radiomontblanc.cat 

 

Dos periodistes de Le Guide du Routard van visitar 

el monestir de Santes Creus, el Refugi Antiaeri de 

Valls, el celler modernista de Nulles, el monestir de 

Poblet, les Coves de „Espluga de Francolí i la visita 

guiada pel centre històric de Montblanc dins el marc 

de La Ruta del Cister-(C) 

 

 
Dos periodistes de la guia turística francesa Le 

Guide du Routard han visitat la Costa Daurada i les 

Terres de l‟Ebre durant 5 dies en motiu de 

l‟actualització de la guia de 2013.  

 
 

Els periodistes es van allotjar la nit anterior en un 

allotjament rural de l‟Alt Camp, i l‟endemà El viatge 
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ha estat organitzat per l‟Agencia Catalana de 

Turisme amb la col.laboració de La Ruta del Cister i 

de les Terres de l‟Ebre. Dins del programa es va 

incloure l‟estada de tot un dia a La Ruta del Cister.  

acompanyats per un tècnic de La Ruta del Cister, 

van dedicar el matí a la comarca de l‟Alt Camp, i la 

tarda a la Conca de Barberà. 

 

Els dos periodistes van mostrar molt interès en els 

productes destinats al turista individual i francès, i 

que ofereixen experiències, lluny dels productes de 

masses i estandarditzats. La guia francesa, Le Guide 

du Routard, pertany a l‟editorial Routard es publica 

anualment i és la més venuda a França.  

 

Un dia a La Ruta del Cister. 

 

La jornada va començar amb la visita de 

l‟audiovisual el Món del Cister al Reial Monestir de 

Santes Creus, i una visita guiada pel cenobi 

destacant la restauració de les tombes reials de Pere 

el Gran i Jaume el Just. A continuació es van 

traslladar a Valls per fer una de les tres visites que 

ofereix l‟Oficinal Municipal de la ciutat, la visita 

guiada al refugi antiaeri que inclou un tast de 

productes típics. El matí a l‟Alt Camp va finalitzar 

amb la visita guiada del celler modernista de Nulles. 

 

 

19.1.1 Laia Lloses sotscampiona 

de Catalunya cadet  de patinatge 

artístic  
 

Font: www.radiomontblanc.cat  

 

El Dissabte 19 i 20 de Maig     s‟ ha celebrat a Platja 

d‟ Aro el campionat de Catalunya Cadet.  EL Reus 

Deportiu va presentar 4  patinadores totes ells 

entrenades per Rosa Mª Romero. Laia Lloses  va 

obtenir un gra èxit  amb una medalla de plata  al 

quedar 2ona  en categoria cadet femení),  

 

El Dissabte va tenir lloc el programa curt on Laia va 

classificar-se en una excel.lent tercera posició..Al 

programa llarg Laia va executar un gran repertori de  

salts dobles i també triples que li va permetre 

millorar la tercera posició i assolir la MEDALLA 

DE PLATA.  

 

 
 

Laia participarà al Campionat d‟ Espanya que tindrà 

lloc a Fuengirola ( Màlaga) els propers dies 22 i 23 

de Juny, . Amb aquest pòdium  la Belltallenca   

també  actuarà en  la Gala de Campions que celebra 

cada any la Federació catalana de Patinatge artístic. 

 
 

 

19.1.2-Èxits de Belltallencs. Laia 

Lloses campiona d’Espanya i 

sots-campiona d’ Europa de 

grups show 
 

Font: Nova Conca 

 

Dissabte 10 de març és una nova data per les 

esportistes de la Conca , les patinadores Laia Lloses 

( Belltall amb el  club Reus Deportiu han assolit ser 

CAMPIONES D‟ ESPANYA, i superar a l OLOT 

campió de les darreres 9 edicions. 

 

 

http://www.radiomontblanc.cat/
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El pavelló d‟ Alcobendas  es va omplir per gaudir  

del campionat. Les olotines van sortir primeres i la 

seva puntuació de fins 9.8 posava les coses molt 

difícils a les nostres. Les deixebles de Xavier Lopez 

i Mercè Bertran van sortir a pista les penúltimes, 

segures amb autoritat i amb elegància. L'espectacle  

es va anar desenvolupant amb perfecció: els colors , 

l‟execució i els moviments estàtics i dinàmics van 

fer que els aplaudiments de la nostra afició i del 

pavelló en general comencessin a aflorar. Però l' 

emotivitat, sensibilitat i execució tècnica del final va 

arrancar un aplaudiment general de tot el pavelló 

amb el públic dempeus i la pell de gallina ( tal i com 

ens ho va expressar els representants de l‟Aragó). 

Faltava la puntuació, els dos primers jutges donaven 

guanyador l,Olot però els altres tres ens van donar 

guanyadors a nosaltres , aconseguint quatre notes de  

 

 

 
 

 

Explosió  d'alegria dels pares, mares , avis i 

seguidors que han viatjat fins Alcobendas. 

Llàgrimes de felicitat de les patinadores i 

entrenadors, i felicitat absoluta de la Presidenta 

Mercè Capdevila, que després de 9 anys tornava a 

ser campiona d'Espanya. 

 

El treball, constància i  hores d'esforç de tothom ha 

valgut la pena, superar als Campions del món olotins 

demostra  el gran nivell de l‟espectacle preparat per 

Xavier López i executat amb disciplina i elegància 

per part de les nostres patinadora. 

 

Després de ser Sots campiones de Catalunya i 

Campiones d’ Espanya i també sots-campiona d’ 

Europa ( . La propera cita el campionat del món a 

Nova Zelanda l’ octubre.  
 

 

 

19.2.-Èxits de Belltallencs. Pau 

Minguet  guanyador de doma 

clàssica 
 

Pau Minguet va ser el  Guanyador de la Reprise 3a 

en el 2on Concurs de Doma Clàssica de la Lliga 

Provincial de Lleida de la Federació Catalana 

d'Hípica, el dissabte 31 de març. 
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19.3.-Èxits de Belltallencs. Joel 

Lloses guanyador junior a la 

cursa ALMOSTREK 

 
Font : nova Conca 

 
Joel Lloses va ser el primer classificat en categoria 

junior en la cursa de muntanya ALMOSTREK que  

va Tenir lloc a ALMOSTER 8 Baix camp) el 

diumenge 15 d‟ Abril. 

 

 

La cursa de 17.6 kilòmetres i 1700 metres de 

desnivell va comptar amb  200 corredors de 

diferents equips de la província. Joel que corria per 

BELLTALL i com a amateur va fer la cursa en 1 

hora i 43 minuts, obtenint el PRIMER EN 

CATEGORIA M1 i 32 de tots els participants. 

 

 
 

Els entrenaments pels camins i cims que envolten 

Belltall , han permès  al Belltalenc Joel arribar amb 

unes bones condicions a la cursa i fer aquesta gran 

actuació, sobretot considerant que és amateur. 

 

 
 

20.-- Dues entitats de la Conca i 

les Garrigues demostren que 

sortiria més car fer l'A-27 fins a 

Lleida que alliberar l'autopista 
 

Font: www.esplugafmradio.cat 

 

Un estudi de l'entitat Conca22 i l'Ateneu Popular 

Garrigues ha conclòs que alliberar el peatge de 

l'autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida seria molt 

més econòmic que construir una nova autovia, l'A-

27, a través d'un nou trajecte de 58 quilòmetres entre 

la Conca i el Segrià. 

 

 

 L'estudi vol demostrar que el rescat del peatge 

comportaria un major aprofitament de l'AP-2 i 

afavoriria la descongestió de la N-240. A part de 

l'impacte ambiental sobre el territori, les entitats 

calculen que si la nova autovia podria costar 305 

milions d'euros, l'alliberament dels peatges se 

situaria en els 129 milions, a data d'1 de gener del 

2013.  

 

 
 

 

Caldria pagar l'import de la concessió que acaba 

l'any 2021. Si a més a més, s'esperés a aquell any, el 

cost de l'alliberament seria zero, segons l'estudi. A 

més, pel tram de l'autopista AP-2 entre Montblanc i 

Lleida hi circulen 11.000 vehicles diàriament, quan 

la seva capacitat és de 40.000.  

 

 

 

L'estudi es va presentar aquest dimarts a Tarragona, 

i aviat es donarà a conèixer a Montblanc i les Borges 

Blanques, i es farà arribar als grups parlamentaris i a 

les plataformes que defensen el rescat dels peatges a 

fi d'assolir el màxim consens 

 

http://www.esplugafmradio.cat/


  B E L L T A L L     
NUM 84 ESTIU  2012.              www.belltall.net 

 

 

 

 

16 

 

21.--Amics i Veïns que ens han 

deixat 
 

 

El 12 de maig del 2012   ens va deixar Jaume 

Fabregat Company de Cal Jaume a l‟edat de 66 

anys 

 

 

22.—La samarreta de Belltall a... 
 

 

Com ja és habitual el primer dissabte de Juny els 

valents caminants han tornat a pujar a Montserrat. 

Una PUJADA exigent i molt bonica.. i a més un 

matí molt calorós. 

 

 
 

 

L‟equip en plena ascensió 

 

 

 
 

Feia calor i es nota en la cara dels caminants.. 

 

 


