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1.-IV Festa de l’all de Belltall
La El dissabte 4 d‟ Agost Belltall va celebrar la «
Festa de l‟all de Belltall « . La festa que ja arriba
ala seva quarta edició i que l’ Associació de veïns I
Amics de Belltall conjuntament amb l’ Agrupació
de productors d’all de Belltall organitza amb molta
il·lusió i esforç.

L‟agrupació de productors d‟all de Belltall va
preparar com cada any una parada on podien
adquirir-se els alls de la collita del 2012.
Addicionalment també enguany es podien adquirir
“préssec de la Comarca “ i olis de les comarques de
Lleida.

Com cada any la festa s‟ inicia amb un esmorzar
popular amb pa torrat amb “all de Belltall” i oli de
les nostre comarques, tot ben acompanyat amb
olives arbequines, avellanes de Reus i vi D.O Conca
de Barberà i embotits de Solivella.
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Els carrers de Belltall es van omplir amb més de 700
assistents , el que suposa un record d‟assistents . Els
belltallencs i belltallenques voluntaris van assegurar
que tothom pogués esmorzar i gaudir de la jornada.

Després va prendre la paraula Neus Berengué (
Presidenta de l‟Agrupació de productors d‟all de
Belltall) . Neus en nom d‟ Agrupació i l‟ Associació
de veïns va fer un reconeixement a Jesús Sémper
“Per la tasca realitzada de suport a la Festa de L‟all
de Belltall i per ser un gran professional que es
preocupa pel desenvolupament de la comarca i les
persones que hi viuen “.

Al mateix temps al casal municipal es projectava un
vídeo on es podia veure tot el procés de producció
de l‟all des de la primera etapa ( preparar les dents
per plantar) fins la darrera enforcar els alls. Un
excel·lent vídeo que també recollia un resum de
totes les edicions de la festa de l‟all i el programa de
TVE on es parlava de l‟all de Belltall

Posteriorment Montse Sánchez vicepresidenta de l‟
agrupació de productors va fer un repàs a la seva
experiència personal com a consumidora i
posteriorment productora d‟alls i també a les
activitats de promoció que fa l‟ Agrupació ,
distribució de l‟all de Belltall a restaurants, creació
de la pagina web ( www.alldebelltall.cat) i també
agrair el treball que el Departament d‟agricultura i
els seus tècnics estan fent per ajudar a millorar la
qualitat de l‟all de Belltall ( alguns d‟ells presents a
la festa com Anton Ballvé (Delegat a Tarragona),
Josep Mª Roca o el mateix Jesús Sémper)

Després de l‟esmorzar va tenir lloc la conferència “
Patata de Prades: Experiències CREACIÓ d‟una
cooperativa i una IGP” a càrrec d‟ Imma Sahun ,
gerent de la Cooperativa de Prades i secretària de la
IGP Patata de Prades . L‟acte va ser introduït per
Pep Lloses ( President de l‟ associació de veïns i
amics de Belltall) que va agrair de nou a la
Diputació , Agrupació d‟agricultors de Belltall ,
empreses col•laboradores i voluntaris la seva ajuda
sense la qual la festa no seria possible.
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Inma Sahun i Pep Lloses van coincidir en que cal
més persones que vulguin produir aquests productes
de qualitat com son la patata de Prades o l‟all de
Belltall ja que s‟està perdent producció i no obstant
hi ha més demanda

I ja si Imma Sahun va iniciar la seva ponència
explicant l‟ història de la Cooperativa de la Patata de
Prades i també els avantatges i problemàtiques de
ser una IGP Indicació geogràfica protegida. La
patata de Prades es produeix a 1000 metres als
pobles de Prades , Capafonts, La Febró i l‟ Arbolí ,
són patates del tipus Kennebec de pell fina i molt
saboroses. A Catalunya hi ha 5 IGP ( Patata de
Prades, Calçot de Valls, Pollastre i Capó del Prat,
Poma de Girona i Vedella dels Pirineus catalans),
també tenim 11 DOP ( Denominació d‟origen
protegides ( A les comarques tarragonines tenim
arròs del Delta, Avellana de Reus, oli Baix Ebre, oli
Siurana, Oli Terra alta).

Després de la xerrada va tenir lloc el sorteig del
magnífic lot que sortejava l‟ agrupació ( forc extra
alls de Belltall, 10 Kg de préssec de secà de Sarral, 2
botelles de vi de Cellers Roset, 2 botelles oli oliva
de la Cooperativa d‟ Arbeca). La ma innocent va
donar al premi a uns visitants de Tarragona ..

Uns productes d‟alta qualitat contrastada i verificada
amb certificacions de qualitat que asseguren i
verifiquen tot el procés de producció i venda. La
presentació d‟ Imma va acabar amb diverses
preguntes dels assistents, entre les quals cal destacar
que hi ha llocs que venen patata que diuen que és de
Prades quan realment no ho és , ja que tota es ven en
bosses de 3 kg i no a dojo ( el mateix s‟ ha detectat
amb l‟all de Belltall en alguna fira).
3

BELLTALL
NUM 85 TARDOR 2012.

www.belltall.net

.
La festa va acabar amb el “ Ball de forques de Nalec
“, un ball recuperat pels joves del poble que
representa el procés de batre la palla.

També un agraïment especial pel Quim de Cal
Pastor que aquest any ens ha preparat i donat uns
magnífics “ caragols de Belltall”
Els organitzadors de la festa fan un balanç molt
positiu de la festa i ja treballen en la propera edició .
2.-Agraïments Festa de l’all
L‟ agrupació de productors d‟all de Belltall vol
agrair a tots els belltallencs i belltallenques que han
permès que la IV edició de la Festa de l‟all fos de
nou un èxit. Aquesta festa “ del nostre poble i del
nostre all ” no seria possible sense el treball dels
més de 40 voluntàries i voluntàries que treballen
abans , durant i després de la Festa.
I tampoc ens podem oblidar de les empreses
col·laboradores que ens donen ajut ( Cal Mosset de
Belltall, Mireia de cal Recó de Belltall, Francesc el
Pastisser de Guimerà, Restaurant Lo Mirador de
Forès, Cal Caixis de Solivella .

En especial volem agrair l‟excel·lent vídeo que va
preparar la Paulina de Ca l’ Anton sobre el procés
de producció de l‟all.

Moltes gràcies a tots i totes i fins l’ any que ve
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Un dels jocs més social és el joc d‟estirar la corda ,
on a banda i banda es poden veure des dels més
petits fins els més grans .

3.-Festa Major de Belltall
Belltall ha celebrat aquest cap de setmana la seva
Festa Major, una festa tradicional , senzilla però
molt participativa per part de tots els Belltallencs i
Belltallenques.

La festa s‟ inicia el Divendres amb els tradicionals
jocs de cucanya, i tradicionals perquè són les curses
de sacs, peta globus, fang…

Després de l‟exercici una mica de “ xocolatada”
preparada per diferents cases del poble i que tots els
participants tasten i aprofiten per fer les primeres
tertúlies de Festa Major

Uns jocs que passen de generació en generació , els
nois i noies que els organitzaven aquest any eren els
que fa uns anys eren els participants , i segurament
els nens i nenes que avui jugaven preparant els jocs
d‟aquí uns anys.
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Dissabte s‟iniciava amb la Cercavila popular , on els
més petits podien gaudir a ritme del so de la gralla
del ball dels gegants i capgrossos del Morell.

La nit esperava un Ball de diables que va ser
cancel·lat per part de les autoritats degut al risc d‟
incendi que hi havia. Tot i així es va realitzar el
partit de futbol .L‟ equip de l‟ Adrià va guanyar a
l‟equip e l‟ Isidre per un ajustat 3 a 2 .

I la nit esperava la música amb els DJ que van
animar la sala de ball fins a altes hores de la
matinada.

I després del dinar i una bona migdiada ja que els
dia era molt calorós, va començar la final del
Torneig de petanca entre la parella de veterans (
Jesús i Francesc) i la parella dels joves ( Aleix i
Arnau), aquest any el desitjat premi ( el pernil) el
van assolir els més joves .
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I després el Ball de Tarda , on l‟ orquestra de Festa
major va tocar les cançons de sempre , per tal que
els que encara saben ballar-les poguessin passar una
estona animada, mentre els més petits els hi corrien
entre les cames. I el ball va continuar aper la nit , on
el moment més emblemàtiques el ball del fanalet ,
on joves i grans omplen la sala sota la lluentor de
les espelmes, fins que la darrera s‟apaga.

Diumenge tots els petits juguen als inflables fins que
arriba el “ Vermut de festa Major”, on la sala de ball
s‟omple de gom a gom per compartir l‟àpat i alhora
la convers amb amics i veïns que hi són presents.
La festa Major de Belltall de nou ha destacat per ser
una festa tradicional, on participa tot el poble i on hi
ha activitats per tot el ventall d‟edats. Una Festa
que no seria possible sense el treball , dedicació i
entusiasme que posen durant tot l’ any els
membres de la Comissió de Festes de Belltall.

I ja per finalitzar la festa ens quedava el gran mag
Joaquim Matas que ens va delectar a tots amb els
seus Increibles trucs de màgia.
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5.-EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA
DE BARBERÀ FA UN BALANÇ POSITIU DEL
SERVEICOMARCAL DE GESTIÓ DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ*

Els presidents dels consells comarcals de l‟Alt
Camp, Joan Josep Raventós;del Baix Penedès, Joan
Olivella; de la Conca de Barberà, Ramon Borràs; del
Priorat, Cèsar López; del Tarragonès, Frederic
Adan, i del Baix Camp,Joaquim Calatayud, reunits
avui 22 de juny, a la seu del Consell del BaixCamp,
a Reus, han aprovat un manifest de suport al paper
dels municipis i de les comarques i en contra de la
supressió de municipis.****

L‟1 d‟octubre de 2011 es va iniciar el servei
comarcal de recollida dels residus de la construcció.
Aquest servei s‟ha basat en la posta en funcionament
d‟una recollida dels residus procedents de la
construcció, amb el conveni signat entre l‟empresa
Bercontres, SA, Gestora de Runes de laConstrucció,
SA i el Consell Comarcal.

Concretament, el document aprovat diu que:
**1. El debat sobre la reforma de la llei de governs
locals de Catalunya i de la llei de bases de règim
local estatal s‟ha de fer des del territori i pel territori,
i escoltant les aportacions de l‟administració local.

Les instal·lacions disponibles a la comarca per
gestionar aquests residus són: el dipòsit controlat
ubicat al municipi de Pontils i la planta de
transferència ubicada al Centre comarcal de
tractament de residus de l’Espluga de Francolí. La
gestió d‟aquestes instal·lacions va a càrrec d‟una
UTE entre Gestora de Runes de la Construcció, SA i
de l‟empresa Bercontres, SA.

**2.S‟han de defensar els petits municipis ja que
tenen un paper fonamental en la vertebració del
territori, i perquè no són menys eficients menys
sostenibles perquè siguin més petits.
**3.Es reclama una revisió del model de
finançament dels municipis,ja que la ciutadania paga
els
mateixos
impostos
(IVA,
IRPF...)independentment del municipi on viuen i, en
canvi, la participació dels municipis petits en els
ingressos de l‟Estat es fa per trams de població,que
perjudica els municipis amb menys habitants.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha
comptat amb la col·laboració de l‟Agència de
Residus de Catalunya pel finançament dels terrenys
on s‟ha ubicat la planta de transferència, la qual cosa
ha facilitat l‟inici d‟aquest servei tan necessari a la
nostra comarca.

**4. La nova organització territorial ha de garantir
els mateixos serveis i de qualitat per a tota la
ciutadania, independentment de municipi on es
visqui, i que aquests serveis siguin eficients i
sostenibles.

D‟altra banda el Consell Comarcal disposa de la
xarxa comarcal de deixalleries ubicades als
municipis de Montblanc, l‟Espluga de Francolí,
Sta. Coloma de Queralt, Sarral, Vimbodí i Poblet,
Barberà de la Conca i Vilaverd, que actuen com a
centres de recepció d‟aquest residu procedent de
particulars i que es gestionen a les plantes
esmentades

**5.Es reclama la reorganització de les
competències però no la supressió, i es posa
l‟exemple que amb l‟ús de les noves tecnologies de
la informació i la comunicació els ajuntaments
poden atendre al ciutadà però una altra
administració, com els consells comarcals, pot
prestar el servei

6-.Temes pendents
Ajuntament

amb

l’

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.

**6. Es defensa el paper consolidat dels Consells
Comarcals, després de 25 anys d‟existència, perquè
presten serveis de qualitat i amb eficiència als
municipis i a la ciutadania sota el principi de
mancomunar i consorciar serveis.

Posar un rètol de VELOCITAT CONTROLADA
PER RADAR com el que hi ha a Pira per limitar els
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1.-Pas de Vianants a Belltall
2.-Barana Ca l’ Amàlia

Reparar també els llums del camp de futbol que no
cremen.
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.

7-.Segura i Savallà del Comptat
pobles videovigilats
A la Conca de Barberà hi ha dos pobles que han pres
la decisió d‟ instal·lar videovigilància per tal
d‟evitar robatoris, aquests pobles són Segura i
Savallà del Comptat.

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.
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

6.1 -.Temes pendents executats
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Aquesta decisió la va prendre els Ajuntaments
respectius després de l‟onada de robatoris que van
patir. A l‟entrada del poble es pot veure el rètol de “
ATENCIÓ POBLE AMB VIDEOVIGILÀNCIA”
, tal i com requereix la llei de privacitat d‟ imatge.

www.belltall.net

des
dels
webs
www.pira.altanet.org,
www.concaturisme.cat, www.larutadelcister.info.

9.-Notícies de la web
Agost 2012

Al poble es van instal·lar diverses càmeres que
enregistren les 24 hores del dia i que en cas de
robatoris es cedeixin als Mossos de‟ esquadra per tal
que les utilitzin per identificar els delinqüents.

8.-Nova ruta de senderisme
seguint el curs del riu Anguera
El riu neix als voltants de Pira, transita per la Conca
de Barberà i és afluent del Francolí

El Servei de Turisme del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà, en col•laboració amb
l‟Ajuntament de Pira i el centre excursionista Bastó
de Lluc, presenta una nova ruta de senderisme
especialment indicada per a fer-la en família i que
segueix el curs del riu Anguera.
Amb el nom Camí als espadats de l‟Anguera s‟ha
batejat un passeig circular de gairebé 5 quilòmetres
que recorre els imponents espadats del riu Anguera,
afluent del riu Francolí. Podrem endinsar-nos en
una variada vegetació, formada per espècies de
ribera com els xops i els canyissars, i també espècies
no vinculades als espais fluvials, com el pi blanc o
l‟alzina. Més endavant la ruta ens portarà fins al
pont d‟Ollers, on continua per camps de vinya i blat,
i on enllaça amb el GR171-5, que va de Forès a
Montblanc i ens portarà de nou a Pira.



17, 18 i 19 d‟agost Festa Major de Belltall amb
ball, correfoc, xocolatada, jocs i entreteniment
per a tots.
Vegeu-ne el programa. Us hi esperem!



Fotografies i vídeo exhibit durant la 4a Festa de
l‟All.



La deixalleria mòbil serà a la bàscula del 13 al
20 d‟agost.



Dissabte 4 d‟agost, 4a Festa de l’All de Belltall
amb esmorzar popular, conferència i actuació
(fulletó | més info).



Dimecres 27 de juny a les 0:20, TVE1 emet el
programa sobre el nostre municipi de la sèrie
Conectando España (notícia Ajuntament |
laveujovetv | RM).

Juliol 2012


BellCam estrena una segona càmera amb el
patrocini de l‟Associació (més info).

Juny 2012

El Servei de Turisme del Consell Comarcal s‟ha
encarregat de l‟edició d‟uns llibres de ruta o
roadbooks que han de servir perquè tots aquells que
vulguin dur a terme els senders els puguin seguir
sense risc de desorientar-se. Inclouen informació de
caràcter general, com ara la distància total de la ruta,
com arribar al punt de sortida o els principals
elements d‟interès turístic que es poden trobar
durant el recorregut; i també informació més
concreta, com ara les direccions que cal seguir i
informació sobre els diferents encreuaments que es
poden trobar.
Els llibres es poden trobar en català i castellà a les
diferents oficines de turisme de la comarca, a
l‟Ajuntament de Pira i als establiments turístics del
poble i dels voltants. També es poden descarregar



Ha aparegut la revista BELLTALL d‟estiu.



Dissabte 23 de juny, sopar de Sant Joan al
Casal Municipal.



Fotografies del pelegrinatge a Rocallaura.



Dissabte 2 de juny, caminada a Montserrat.
Sortida a les 8:00 de la plaça de l‟església de
Collbató. Esmorzar a Sant Miquel.

Maig 2012
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Diumenge 27 de maig, pelegrinatge a
Rocallaura. Sortida de Belltall a les 10:00 (a
peu). A l‟arribar, esmorzar amb coca per tothom.



L‟Ajuntament promou la realització d‟un estudi
sobre les cabanes de volta del municipi
(notícia).
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Abril 2012
Fotografies de la Caminada a les cabanes de volta.
Activitats de Setmana Santa (fulletó, notícia RM):
Del 5 al 8 d‟abril, Campionat de Tenis de taula i d‟Escacs
al Casal Municipal.
Divendres 6 d‟abril, a les 19:00, Projecció de diapositives
dels anys 70, 80 i 90 per Josep Marimon de cal Pere.
Dissabte 7 d‟abril, a les 10:00, X Caminada a les
cabanes de volta (fulletó) amb sortida des de la plaça de
l‟església.
Dissabte 7 d‟abril, a les 19:00, Concert a càrrec de
L‟Orfeó Reusenc a l‟església (acte patrocinat per la
Comissió de festes). Posteriorment hi ha un aperitiu a la
sala del casal Municipal

Com bona caminada nocturna calen lots o algun
altre sistema “tradicional “ d‟ il·luminació

10.-Caminada nocturna
Col·laboració: Josepa Berenguer
El dissabte dia 11 d‟agost, a 2/4 d‟11 de la nit, un
grup de més de 40 persones va sortir del cementiri
vell en direcció cap a la font de baix, cap al camí de
Forès i arribada a l‟església de Belltall

La caminada va ser feta amb llanternes, fanalets,
piles... ja que no hi havia lluna que il·luminés la nit.
Nens i nenes, i també les persones grans, van estar
pendents del cel per si veien estels fugaços, les
llàgrimes de sant Llorenç, però la veritat és que no
hi va haver sort.
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12.—Barquegem paraules
11.-Municipis per la
Independència

El diccionari Belltallenc de la web..Avui recollim
algunes de les paraules que hi podem trobar...

Font: www.radiomontblanc.cat

EL NEGRITO

Els municipis catalans que volen el
referèndum per la independència ja són el
40%

Revista de divulgació missionera
Revista de contingut religiós paternocolonialista que tractava als „negritos‟ com a
éssers inferiors, infantils i ignorants als que
calia evangelitzar i convertir a la fe cristiana.
Explicava histories heroiques d‟abnegats
missioners en lluita amb la idolatria i obcecació
dels pobres infidels. Es repartia casa per casa i
el recaptador demanava 50 cèntims per aquest
pamflet. A Belltall tenia alguns lectors, però no
tants com „Lluvia de Rosas‟ que era la revista
líder en vendes. Va tenir la seva màxima difusió
entre els anys 30 i 50. “Ai Sinyor! Avui tornen a
passar los del „Negrito‟ i ja fa tres mesos que no
els dono res”.

Alcaldes independentistes defensen a la UCE
la capacitat dels municipis per liderar el camí
cap a l'estat propi .
Els alcaldes de l'Associació de Municipis per
a la Independència (AMI) creuen que la
consulta sobiranista que preparen donarà el
"grau exacte de l'independentisme que hi ha
Catalunya" i serà un assaig general definitiu
abans que el Parlament convoqui el
referèndum final. Es farà quan els pobles
adscrits representin el 60% de la població i
actualment ja s'acosten al 40%. Josep
Manel Ximenis, secretari de l'AMI, ha
subratllat que els ens municipals s'han
convertit en la "punta de llança de
l'independentisme" perquè han patit "moltes
agressions del PP i del govern espanyol". La
Universitat Catalana d'Estiu ha debatut el
paper que poden jugar els pobles en el camí
cap a l'estat català.

GRAN VISIR, EL

A la Conca hi ha els següents pobles (
Barberà de la Conca, Conesa, Forès,
L’Espluga de Francolí ,Les Piles, Llorac,
Montblanc, Rocafort de Queralt, Santa
Coloma de Queralt, Sarral, Solivella)

Preparat de malta
Paquet elaborat amb civada torrada i trinxada
(malta) que es prenia en forma de infusió i es
feia servir com a succedani del cafè. “Tieta,
posa‟m una mica de „gran visir‟ a la llet”.
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Com cada any, s‟ha fet a Belltall durant els matins
(concretament, de 10 a 1) i a Passanant durant les
tardes (de 2/4 de 5 a 2/4 de 8). El preu per a tot
l‟estiu ha estat de 100 € i han gaudit d‟aquest servei
un total de 25 nens i nenes.

Enlloc
"Maria Santíssima, què és això de dir renecs
davant el sinyor Rector? No ho tornos a fer
aumon!!"

BALANDRO
Objecte situat en posició alta i inestable
"Compte, aquesta pila de paques sembla un
balandro!".

13.—Una estelada de 4x 6metres
feta a Belltall
Col·laboració: Dolors i Jordi de ca la Bruna
Com ja et vàrem comentar ja hem fet l'estelada de
4,04 x 6,12 metres .

Enguany, però, aquest esplai ha estat ple de
novetats: la primera, l‟augment d‟horari (els altres
anys es feia dues hores, i enguany han estat tres
hores). La gran novetat ha estat que la direcció i la
realització han anat a càrrec d‟una empresa,
anomenada Somsomnis, de Sarral, i cada dia el
Ramon, el monitor, venia carregat d‟activitats: fer
pizza, jocs, manualitats, excursions, jocs d‟aigua...
tot ben preparat i organitzat. Cada poble ha posat un
nom al seu esplai: el de Passanant era el Casal dels
Correfocs, i el de Belltall era el Casal dels Alls.

La vàrem provar ahir (les tensions i els suports )
penjada del terrat de casa, Aquesta estelada anirà a
Barcelona, penjada (creiem a la plaça deCatalunya),
del 8 a l'11 de setembre.

Durant el mes de juliol el PASplaiBEL només s‟ha
fet a Belltall, ja que a Passanant no hi havia prou
gent inscrita, i una noia d‟allà venia cada matí cap
aquí per passar-s‟ho bé amb la colla de Belltall. Una
altra novetat ha estat l‟assistència, durant el mes
d‟agost, d‟una monitora en pràctiques, la Judit, que
ajudava el Ramon a fer les activitats.

Com els altres anys, els nens i nenes han dormit dos
dies fora de casa: el dia 9 d‟agost van dormir tots a
Belltall, amb un munt d‟activitats nocturnes i poques
hores de descans, i el dia 23 d‟agost van dormir a
Passanant, amb més activitats nocturnes i més
poques hores de descans. També durant aquestes
dues nits han vingut, a més a més dels monitors,
monitors en pràctiques (en total, eren cinc monitors).
L‟estada nocturna començava a les quatre de la tarda
i s‟acabava l‟endemà a la una del migdia (per tant,

14.- UN ALTRE ESTIU AMB
ESPLAI
Col·laboració: Josepa Berenguer
Per quart estiu consecutiu, l‟Ajuntament de
Passanant i Belltall ha organitzat el PASplaiBEL
per als nens i nenes del municipi, durant els mesos
de juliol i agost.
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15.-Pere Tàpias compra i
saboreja all de Belltall

El dia 16 d‟agost no hi va haver esplai perquè
l‟Ajuntament va programar, per segon any, la sortida
intergeneracional (padrins i padrines amb néts i
nétes), enguany a l‟estany d‟Ivars i Vila-sana i la
Casa Canal de Mollerussa.

El Dimarts 28 d‟Agost Pere Tapies es va desplaçar
a Belltall per adquirir de nou ALL DE
BELLTALL. Al poble el van rebre els membres de
l’ Agrupació de Productors d’all de Belltall
Montse Sánchez i Pep Lloses i també la regidora de
l‟ Ajuntament Mireia Roset.

Aquesta activitat va bàsicament adreçada als nens i
nenes del PASplaiBEL, tot i que queda oberta a la
resta. La sortida va ser un èxit d‟assistència (es va
omplir l‟autobús) i tothom s‟ho va passar d‟allò més
bé, tot i la calor i els mosquits.

Pere i els seus acompanyats van voler venir de nou
al poble per poder comprar l‟all català que tan els hi
agrada.

La darrera novetat del PASplaiBEL d‟enguany ha
estat el final de festa que vam celebrar totes aquelles
persones que vam voler assistir-hi, el dia 31 d‟agost
a Belltall: un camió de bombers de Protecció Civil
es va encarregar de fer una gran festa d‟escuma a les
escoles; després, a la sala, ens van projectar fotos i
vídeos de les vivències dels dos mesos d‟esplai, i
l‟Ajuntament va lliurar un CD a cada participant
amb un recull d‟aquestes fotos i vídeos.

Després d‟adquirir els alls de Belltall, es va
desplaçar a Forès per poder gaudir de l‟esplèndida
vista que hi ha des del MIRADOR DE LA
CONCA. Allí en el restaurant de “ Lo mirador de
Forès” els propietaris van preparar un dinar típic de
la zona , on no hi va faltar l’allioli fet amb “all de
Belltall”.

El balanç del PASplaiBEL ha estat positiu per
assistència i per organització, només cal que es
mantingui per tal que doni vida i alegria als nostres
carrers, i a més a més els nostres nens i nenes
gaudeixen d‟una activitat organitzada que els forma,
els entreté i els uneix.
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aquesta visita per adquirir-ne ha volgut donar
suport a l‟all de Belltall. Els membres de l‟
Agrupació van agrair el seu suport i la visita
al poble i la comarca

També vam poder degustar alguns dels vins de la
D.O Conca de Barberà (ecològic de Blancafort,
biodinàmic de Prenafeta i vi amb raïm trepat de Pira
). Tapies com a gran gourmet va gaudir de
l‟extraordinària qualitat de l‟àpat , de l‟all de Belltall
i també la gran qualitat i diversitat dels vins de la
zona.

16.--Amics i Veïns que ens han
deixat
El 2 de Març ens va deixar Joan Pere Tous de Cal
Lluc a l‟edat de 69 anys
El 23 de Juliol
ens va deixar Teresa
Messegué de Cal Lluc a l‟edat de 95 anys

Tous

17.—La samarreta de Belltall a...
La samarreta de Belltall .... en una passejada a peu i
en bicicleta perles muralles de l'antiga ciutat de
Xi'an, a l'interior de Xina.
Ciutat famosa per ser un dels orígens de la ruta de la
Seda i dels guerrers de terracota.

Durant el dinar Tàpias va exposar que l‟all de
Belltall , és un all de gran qualitat gustatives . Els
membres de l‟ Agrupació de productors d‟all de
Belltall van comentar les diferents problemàtiques
de l‟all ( falta de productors) on Pere fins i tot va
platejar opcions viables per pal·liar aquesta
deficiència
de les qual els membres de l‟
Agrupació va prendre molt bona nota.

Pere Tàpies en la seva tertúlia setmanal a
CATALUNYA RÀDIO ( dissabte i
diumenge) , ja ha exposat diverses vegades
les propietats de l‟all de Belltall, i amb
15
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..I també a la IV Festa de l’all de Belltall

La samarreta de Belltall al...... Museu dels Guerrers
de Terracota de l'emperador Qin Shi Huang (s. III
aC), molt prop de la ciutat de Xi'an, a l'interior de
Xina

La samarreta de Belltall també , però ha estat
omnipresent a la ... FESTA MAJOR DE
BELLTALL.

I a la Manifestació del 11 de Setembre a
Barcelona per la INDEPENDÈNCIA DE
CATALUNYA.
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