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1.La Junta de L’ Associació de 

veïns i Amics de Belltall 

treballarà per tal que l’ 

Ajuntament obri la sala del Casal 

Municipal . 

L’ Associació de vens i amics de Belltall va escollir 

el passat 24 d’ agost durant l’Assemblea general 

ordinària els nous membres de la Junta. La Junta 

està formada per 11 membres , el President continua 

estant  Pep Lloses, mentre que el nou vice president 

primer és Joan Maria Minguet, el vice president 

segon Miquel Angel Sans , el secretari Josep Miró 

i la nova Tresorera  Laura Torrelles. Completen 

l’equip els vocals ( Rosa Mº Tous, Jordi Miró, Pau 

Tous, Pau Minguet , Josep Berengué i Albert 

Manasanch). 

 

 

 
 

La nova Junta té damunt la taula un tema pendent 

sorgit de la darrera Assemblea general i és que la 

sala del Casal Municipal torni a obrir-se. La sala 

havia estat sempre oberta i arrel d’ un Decret 

d’alcaldia l’Ajuntament la va tancar i ara per 

accedir-hi cal omplir una sol·licitud  i en alguns 

casos fins i tot pagarà una fiança. Ja s’ ha designat 

un equip de treball per gestionar aquesta 

problemàtica. 

 

Uns altres del temes pendents són la cobertura de 

mòbil a Belltall, que és deficient i sols funciona per 

una companyia VODAFONE , i no tan bé com a 

Passanant que és on hi ha l’antena . Degut a això la 

connexió a internet a la biblioteca és molt lent i 

falla. 

 

Tampoc s’ han sol.lucionat els problemes de la 

TDT que segueix havent-hi zones de Belltall on no 

es veu. 

La nova Junta ja s’ ha distribuït les diferentes 

tasques per treballar amb les diferentes 

administracions per trobar solució a tots aquest 

problemes. 

 

2.-Un estudi de la URV qüestiona 

els beneficis de l'eòlica als 

municipis 
 

La repercussió econòmica dels parcs eòlics 

representa un 7,4% dels ingressos municipals de 

mitjana, un 12% a Passanant. 

 

Després de les últimes eleccions municipals 

celebrades el maig de 2011,l'Ajuntament de la 

mailto:belltall@tinet.cat
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Granadella (Les Garrigues) va canviar d'equip de 

govern.L'equip entrant es va trobar uns convenis 

signats entre l’anterior consistori i la indústria eòlica 

que els van semblar abusius i poc beneficiosos per al 

seu municipi. Així doncs, van decidir impugnar el 

conveni i encarregar un estudi sobre l'impacte 

econòmic de l'energia eòlica escala local, per tal 

d'observar i comparar la seva situació amb la del 

conjunt de municipis catalans. 

 

 
 

La comissió jurídica assessora de la Generalitat es 

va mostrar conforme a l'anul·lació d'aquest conveni 

i, a més, va deixar oberta la possiblitat quel'empresa 

explotadora, Tarraco Eolica, abonés 2.270.000€ a 

les arquesmunicipals en concepte de compensacions 

pendents. 

 

Sergi Saladié, professor associat i investigador de la 

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) 

encarregat de l'estudi, per la seva part, va arribar a la 

conclusió que la repercussió dels beneficis 

econòmics municipals de les centrals eòliques és 

irregular i que està relacionat amb els tipus 

d'impostos aplicats i els convenis signats, més que 

no pas amb la distribució territorial, a més 

d'observar com l'impacte laboral de les centrals 

eòliques a escala local és pràcticament nul. 

* 

Repercussió irregular dels beneficis* 

 

Els ingressos anuals procedents de les centrals 

eòliques són, de mitjana,de 4.944€ el MW instal·lat, 

una xifra que suposa només un 3,35% de la 

facturació que n'obtenen les empreses. Aquests 

beneficis, a més, són molt irregulars arreu del 

territori. Representen un 7,4% del total d'ingressos 

dels municipis, però a pobles com Forès, amb un 

41,3%, o Fulleda, amb un49%, el percentatge sobre 

el total d'ingressos és molt superior. En el cas 

de Passanant i Belltall, els ingressos provinents 

dels parcs eòlics representen el 12% del 

total.0,3% del llocs de treball per MW instal·lat 

 

 
 

Un dels arguments de les administracions i la 

indústria eòlica per implantar-la als municipis és la 

creació d'ocupació i "la millora del reequilibrament 

territorial mitjançant una important generació 

d’activitat econòmica". Malgrat això, el propi Pla de 

l'Energia de Catalunya 2012-2020 reconeix que del 

miler de persones ocupades del sector eòlic, la gran 

majoria estan concentrades a l'àrea metropolitana de 

Barcelona. 

 

L'estudi de Saladié ha constatat que la contractació 

local per part de les empreses eòliques se situa en 

tan sols un 0,3% de llocs de treball (fixes eventuals) 
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per MW instal·lat del total de la població activa 

d’aquests municipis. En el cas de Passanant, no 

s'ha contractat ningú. 

 

Només un 3,2% dels ingressos de les eòliques 

retornen a Passanant i Belltall 

 

Els impostos obligatoris anuals aplicats a les 

empreses explotadores són dels més baixos.Per tal 

de recollir la informació dels ingressos que obtenen 

els municipis dels parcs eòlics, l'investigador Sergi 

Saladié va enviar un qüestionari a cada consistori. 

Segons les dades extretes de l'Ajuntament de 

Passanant i Belltall, els ingressos del 2011 

procedents de les centrals eòliques van 

ser de 95.900€. 

 

 

 

En base a aquestes dades i la producció d'energia del 

nostre municipi, Saladié calcula que el rendiment 

econòmic de la potència eòlica instal·lada sobre el 

total d'ingressos és de 4.981,8€/MW. 

 

El mateix estudi mostra com tan sols un 3,2% de la 

facturació de les empreses eòliques retorna a 

Passanant i Belltall, un percentatge per sota de la 

mitjana del conjunt dels municipis, que se situa en 

un 3,4%. Tarrés, amb un 4,3% obté el percentatge 

més elevat, mentre que Colldejou, amb un 0,8% és 

el municipi on l'eòlica retorna menys beneficis. 

 

*Recomanacions per millorar els ingressos 

municipals 

 

 

Saladié ha constatat que el major rendiment 

municipal de l'energia eòlica s'obté en aquells 

municipis (Tarrés, Cabra del Camp, Llorac i 

Fulleda) amb els impostos obligatoris anuals (IBICE 

i IAE) més elevats i convenis al voltant dels 

3.00€/MW. 

 

 

De fet, en general, els beneficis municipals podrien 

ser majors si els consistoris augmentessin aquests 

impostos anuals: l'IBICE (Impost sobre les Béns 

Immobles de Característiques Especials), l'IAE 

(Impost sobre les Activitats Econòmiques) i les 

taxes. 

 

 
 

En el cas de Passanant i Belltall , els ingressos 

obtinguts a través dels impostos obligatoris el 2011 

eren 38.150€, mentre que els beneficis procedents 

del conveni ascendien a 57.750€. L'estudi mostra 

que és un dels municipis amb l'IBICE més baix, 

però amb un conveni que se situa al voltant dels 

3000€/MW, tal i com es recomana.  

Aquest conveni es basa en el percentatge de 

facturació de la central eòlica, però amb un mínim 

per MW instal·lat. 

 

Això vol dir que si la central no factura aquell 

mínim, l’Ajuntament cobrarà igualment. Per tant, el 

consistori s'assegura una facturació mínima anual. 

3.-Història dels Parcs Eòlics a 

Passanant I Belltall. A la revista 

de Belltall 

Més d'una cinquantena de persones a la xerrada 

sobre l'impacte econòmic i paisatgístic de l'energia 

eòlica amb en Sergi Saladié, geògraf i professor de 

la URV, en Joan Roca del Fòrum l'Espitllera i el 

Pep Lloses, de l'AVV de Belltall. 

 

 

https://www.facebook.com/sergi.saladie?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/pep.lloses?directed_target_id=0
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Pep Lloses va presentar la historia dels Parcs 

eòics per mitja dels artícles publicats a la revista 

Belltall. 
 

Nº  DATA DESCRIPCIO 

48 ESTIU 

2003 

AVANTATGES I INCONVENIENTS  
ENERGIA EÒLICA 

52 ESTIU 

2004 

El Pati.  

Oposició consell comarcal de la Conca   
al Parc TALLAT 

53 TARD

OR 

2004 

DOGC 4205-55 TALLAT  
( 33 MOLINS /80 M ALÇADA/ 77M diàmetre). 

OGAU ( OFICINA GESTIO AMBIENTAL AUTORITZADA) 

54 HIVER

N 2004 

Reunió informativa a Belltall  

( alcalde, tinent alcalde.  

FORQUES 15 ( 7  a Belltall) / Tallat 33 ( 7 Belltall) 

55 PRIMA

VERA 

2005 

MAPA EÒLIC CATALUNYA 

56  ESTIU 

2005 

Visita Parc eòlic Rubio.  

Ajuntament i membre AAVV 

57 TARD

OR 

2005 

Parc eòlic Tallat 

58 HIVER

N 2005 

Dogc 4485 07/01/2005 .Canvi a FORQUES  
( 2MW alçada 78 m / rotor 90 m) 

59 PRIMA

VERA 

2006 

FORQUES II 

 ( 6 molins, 78m / 90 dia).Alcalde visita  
ACCIONA  a Navarra. 

60 ESTIU 

2006 

Eòlics crearan 8 LLOCS TREBALL. 
Línea evacuació EXP 2006/022109C 

61 TARD

OR 

2006 

Inici Parc Eòlic TALLAT 

62 HIVER

N 2006 

NO ENS CALEN MES PARCS EÒLICS ( recollida signatures  a Belltall). 

Aprovat FORQUES II 

63 Primav

era 

2007 

Línea Aérea Montargull-Forques 

Reunió info Ajuntament 

TALLAT  6600(iae) + 33000 

FORQUES 4800 + 24000 

FORQ.II    7200+ 3600 

TOTAL 18600+ 116000€ 

2007 CULTURAL (50000€ “CASTELL PASSANANT” 

RUTA CISTER I PARCS EÒLICS 

QUEIXA NO MÉS PARCS EÒLICS 

64 ESTIU 

2007 

FORQUES II..molí “desviat” 

65 Tardor 

2007 

Instal·lació Eléctrica 

66 HIVER

N 2007 

Línea evacuació . 

Fotos parc eòlic forques 

67 PRIM

AVER

A 2008 

Inauguració parc tallat 

Parc eòlic GERRSA 

68 ESTIU 

2008 
Les forques EN FUNCIONAMENT 

71 Primav

era 

2009 

Energia eòlica a Catalunya 

TSJC TALLAT INCOMPLEIX 

 LLEI D’ URBANISME 

74 Hivern 

2009 

Ampliació substació 

FORQUES canvi amo. GESTCAM EOLICA 

GOVERN APROVA NOU DECRET  

TRAMITACIO PARCS EOLICS 

75 PRIMA

VERA 

2010 

Al·legacions parc eòlic CONESA II 

MAPA EÒLIC CATALUNYA 2010 

Impacte a la Conca 

79 PRIMA

VERA 

2011 

TSJC SUSPÈN MAPA EÒLIC 

 DE CATALUNYA 

80 ESTIU 

2011 

Les Forques II 

JUTGE DICTA ENDERROC 

 PARC EÒLIC TALLAT 

Ajuntament no té por batalla legal 

82  HIVER

N 2011 

FORQUES II INICI OBRES 

83 PRIMA

VERA 

2012 

SUSPESA PRIMA PARCS EÒLICS 

Història centrals eòliques 

86 HIVER

N 2012 
PARC EÒLIC TALLAT S’ HA DE DEMOLIR 

88 ESTIU 

2013 
EL TALLAT NO ES DESMUNTA 

 

 

4.-Física . Química i fitopatologia 

de l’all de Belltall 

El dissabte 2 de Novembre l’ Agrupació de 

productors d’all de Belltall va organitzar una 

xerrada    a Belltall per parlar de la Ciència en la 

producció de l’all de Belltall basada en les dades 

recopilades  en bibliografia i en les experiències 

pròpies del productor i membre d el’ Agrupació Pep 

Lloses. 
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La Presidenta de l’ Agrupació  Neus Berenguer  es 

va marcar un seguit d’objectius   per potenciar l’all 

de Belltall, el primer era promocionar el consum i 

assegurar que la Producció no es perdia .  

Un altre objectiu  era treballar per conèixer la 

ciència que hi darrera la producció de   l’all de 

Belltall. Aclarir els mites de Per què es moren els 

alls en un lloc determinat i que cal fer per augmentar 

la qualitat i productivitat de l’all de Belltall. 

 
En aquest sentit la presentació de Lloses va  dividir 

l’exposició  en tres parts : química , física i 

fitopatologia. Tots tres aspectes afecten a la qualitat 

i productivitat de l’all. Referent a la química es va 

detallar que un aspecte clau es analitzar les terres per 

conèixer els minerals que té i els que els hi falten per 

assegurar que la planta té les condicions ideal per 

créixer ( adobs, fems) .  

 

Pel que fa als aspectes físics , en tenim dos que són 

incontrolables com es la temperatura  i la humitat , 

però n’ hi ha un altre que si que és controla  com 

assegurar que s’eliminen les males herbes i retenim 

l¡ humitat del sol : treball manual d’ entrecavar. 

 

 
 

Finalment vam arribar als aspectes fitopatologics. 

Els virus, fongs i nematodes, que estan en la pròpia 

llavor o en l’ambient  i que són difosos per insectes(  

pugons). Aquí es van exposar  els resultats de les 

diferents analítiques realitzes per part del 

Departament d’ Agricultura ( Sanitat Vegetal)  

durant els anys 2012 i 2013 per tal d’ identificar 

quins virus, fons i nemàtodes es trobaven en els alls.  

A la reunió hi  van participar una trentena de 

productors  i es va establir un col·loqui molt 

productiu  , on   vam compartir coneixements 

tècnics i experiències. I on es van proposar accions  

a desenvolupar com tractaments de les llavors, 

producció in vitro d’all de Belltall lliure de virus. 

Els avanços en els treballs es presentaran en 

properes reunions informatives. 

 

 
 

Finalment el conferenciant va concloure que aquest 

treball no hagués estat possible sense la 

col·laboració del Departament d’ Agricultura de 

la Generalitat de Catalunya  i l’aportació de 

Jordi Miró , Josep Berengué i Miquel Angel  

Sans. La presentació es podrà trobar  a la web de 

l’Agrupació de productors d’all de Belltall (  

www.alldebeltall.cat 

5.-Pere Tàpias i all de Belltall 

 

http://www.alldebeltall.cat/
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6.-Els Reis a Belltall 

Dissabte 4  de Gener 2013 : Reis d’ Orient 

 

De nou els Reis d’ Orient visitaran Belltall per 

repartir els regals entre tots els veïns i amics. A les 7 

de la tarda a l’ Església de Sant Pere de Belltall. 

 
 

Els reis distribuiran regals per tots els nens, nenes 

del poble i rodalies. 

 

 

7.-Laia Lloses 6ena  en categoria 

Juvenil a la Copa d’ Europa de 

patinatge artístic  
 

Font: Nova Conca 
 

Els dies 15 al 17 d’ Octubre   s’ ha celebrat a Gujan-

Mestras  ( França)   la Copa d’ Europa  . La 

patinadora del Reus Deportiu  Laia Lloses  va ser-hi 

present amb la seva   entrenadora   Rosa Mª 

Romero . 

 

 

 
En el programa curt Laia Lloses va realitzar una 

brillant actuació que li va suposar la cinquena  

posició. En el disc llarg Laia  va sortir al darrer 

grup, el de les millors, i va fer una bona actuació. 

Aquesta actuació li va valer la 6ena posició final . 

 

 
 
Aquesta excel.lent 6ena posició és la millor posició 

que ha obtingut Laia en les seves tres participacions 

a campionat d’ Europa. També cal tenir en compte 

que es Juvenil de primer any i competia amb 

patinadores de segon any. Una bona actuació que 

posa fi a la temporada de Laia Lloses on en 

categoria individual ja va ser primera en el 

territorial , tercera al campionat de Catalunya i 

5ena a Espanya. 

 

 
 

Juvenil  Femení 

 

1era    Ana Turel (Eslovènia )                    310.1 

2ona Pamela Maronese ( Itàlia)                 302.4 

3era Gioia Giraldi ( Itàlia)                         298.9 

4ta Michela Cima ( Itàlia)                          288.5 

5ena Madalena Serrrao ( Portugal)             278.8 

6ena.-Laia Lloses (Reus Deportiu)        275.5 

7ena Judit Armingau ( Terrassa)           269 
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8.-All de Belltall present a SLOW 

FOOD Tarraco 

 

 

 

 

 

 

9.-Variant de Belltall . Inici dels 

treballs geològics 

Els treballs geològics previs a l’ inici de qualsevol 

obra, ja s’ han iniciat en els terrenys afectats per la 

Variant. Contracte de serveis per a l'assistència 

tècnica per a la redacció del projecte constructiu de 

millora general. Variant de Belltall. Carretera C-14, 

del PK 53+000 al 55+650. Tram:Passanant. Clau: 

VT-08111-Pressupost base: 253.700,00 € (sense 

IVA) 

En les següents fotos podeu veure el punt on els 

geòlegs  van prendre mostres del sòl. 

 

 

 

Us adjuntem el plànol,del projecte de variant de 

Belltall 
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10:Municipis per la  

Independència 

Font www.municipisindependencia.cat 

 

L’Ajuntament de Solsona ha acollit avui la trobada 

del Consell Directiu de l’Associació de Municipis 

per la Independència (AMI), l’òrgan de govern 

format per representants municipals de totes les 

comarques del país. Encapçalats per l’alcalde de Vic 

i president de l’AMI, Josep M. Vila d’Abadal, i 

l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, una trentena 

d’alcaldes i regidors han tractat la intensificació de 

l’assetjament judicial de la delegació del Govern 

espanyol a Catalunya contra els municipis 

sobiranistes. La delegada espanyola María de los 

Llanos de Luna ja ha signat 184 processos per 

aprovar mocions de sobirania fiscal, no penjar la 

bandera espanyola als balcons dels consistoris, 

haver-se declarat “territori català lliure i sobirà” o 

pel pagament de la quota anual a l’AMI. Aquests 

processos, però, no semblen tenir gaire èxit entre els 

jutges, que ja n’han arxivat o desestimat 14. En 

aquest sentit, l’AMI presentarà una demanda contra 

la delegada espanyola per malversació de fons 

públics. El president de l’AMI ha estat contundent a 

la seva compareixença amb els mitjans de 

comunicació: “La delegació de l’Estat espanyol, en 

lloc de posar-nos obstacles, hauria d’estar al costat 

dels ajuntaments i ajudar-nos.” 

 

El Consell Directiu també ha escollit l’alcalde de 

Flix, el socialista Marc Mur, com a nou secretari de 

l’organització en substitució de Josep Manel 

Ximenis, hores d’ara ex alcalde després que va 

prosperar una moció de censura en contra seva a 

Arenys de Munt. Després d’agrair la tasca feta per 

Ximenis, Vila d’Abadal ha destacat la presència 

d’un membre del Partit dels Socialistes de Catalunya 

(PSC) al nucli dur de l’organització municipalista. 

Per al president de l’AMI, “això reforça el 

pensament dins del PSC a favor del Dret a Decidir i 

també de l’independentisme. No és pas casualitat 

que a l’AMI s’hagin adherit més de 80 municipis 

amb alcalde socialista”. 

 

Els regidors i alcaldes també han acordat insistir en 

l’exercici de la sobirania fiscal al món local. És a 

dir, la liquidació dels impostos que recapten a 

l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en lloc de 

fer-ho a l’hisenda espanyola. Un total de 58 

ajuntaments i consells comarcals ja ho estan fent 

amb plenes garanties i 169 més han aprovat mocions 

per fer-ho properament. L’AMI procurarà ampliar el 

nombre d’administracions que exerceixen la 

sobirania fiscal a partir del primer trimestre de 2014. 

 

En relació amb l’enquesta sobre el suport a la 

independència presentada per l’AMI a finals 

d’octubre, els responsables de l’entitat han destacat 

que s’ha demostrat una àmplia unitat a la societat 

catalana perquè es convoqui el referèndum 

http://www.municipisindependencia.cat/
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d’autodeterminació. L’AMI aposta perquè aquesta 

consulta s’organitzi la tardor vinent i que la pregunta 

i les respostes siguin clares, sense cap opció a 

interpretació perquè es tornaria a l’inici del procés. 

Igualment, l’AMI demana un esforç d’unitat entre 

els partits polítics per garantir un procés d’unitat de 

tots els catalans. 

 

El president de l’AMI i l’alcalde de Solsona s’han 

trobat prèviament al Consell Directiu amb alcaldes i 

regidors del Solsonès, una de les comarques amb 

més ajuntaments adherits a l’entitat. 

11.-Augmenten els residus 

impropis en la recollida selectiva 

de la matèria orgànica 

 

 

La Conca de Barberà aquest últim trimestre ha 

augmentat la recollida de matèria orgànica en un 

2,23 % respecte a les dades del 2012. La recollida 

selectiva de matèria orgànica (restes de menjar i 

restes vegetals de mida petita) ha augmentat tenint 

un percentatge de recuperació del 42,83 %,  i s’han 

recollit un total de 428,9 tones de matèria orgànica 

en àrees d’aportació.  

Aquestes dades d’augment de quantitat de la matèria 

orgànica, no són del tot bones, ja que s’ha detectat 

un increment dels impropis en aquesta fracció. Els 

impropis són tots aquells residus que es llencen a la 

fracció orgànica i no formen part d’aquesta fracció. 

La presència d’impropis a la matèria orgànica 

comporta una dificultat en el tractament i la 

valorització de la fracció orgànica.  També 

dificulten l’aireació del material i augmenta el risc 

de generar olors en el procés de compostatge.  

De retruc, l’encariment del tractament de la 

orgànica, ja que comporta una extracció dels 

impropis de la matèria orgànica que requereix 

d’unes instal·lacions més complexes, a més del cost 

afegit que comporta la gestió del rebuig que generen 

aquests impropis.  

Finalment això repercuteix en l’empitjorament de la 

qualitat del compost  dificultant la seva 

comercialització. Malgrat els equips de separació 

dels impropis en les  instal·lacions, quants més 

impropis entren amb la matèria orgànica, més 

impureses resten en el compost final. 

 

Segons les caracteritzacions realitzades aquest últim 

trimestre, en que ens trobem en un 15% d’impropis, 

a la comarca els residus impropis més habituals que 

es troben a la matèria orgànica són: les bosses de 

plàstic, les càpsules de cafè, seguides d´altres 

envasos, productes tèxtils, i paper i cartró, entre 

d´altres. Els ciutadans de la Conca de Barberà tenen 

un repte a superar ja que les dades reflecteixen que 

el percentatge de materials impropis registrats 

durant aquest últim trimestre del 2013 a la fracció 

orgànica és molt alt i evidencien que una part de la 

població no separa correctament la brossa. 

 

 

Una altra fracció on també s´ha detectat un alt nivell 

d´impureses és en la d´envasos. Com el seu nom 

indica, aquesta fracció està destinada només a 

envasos i contenidors d´aliments de tot tipus, si bé 

no s´ha de confondre amb la brossa per a tots els 

tipus de plàstics o ferralla.  

Des del servei de Medi Ambient es recorda la 

importància de realitzar la recollida selectiva 

correctament ja no només per motius de 

conscienciació mediambiental, sinó també per 

motius econòmics.  

El servei de Medi Ambient vol animar als usuaris a 

continuar millorant el reciclatge de la fracció 

orgànica, ja que només amb la cooperació  dels 

ciutadans i ciutadanes es podrà tornar a aconseguir 

les dades tan positives que teníem aquest últims 

anys i fer que la Conca de Barberà  sigui un model 

comarcal a seguir 
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12-.-Agricultura comença les 

obres del Segarra-Garrigues que 

permetran posar en reg 20.000 ha 

el 2017  

El Govern invertirà més de 60 milions d'euros a 

donar continuïtat a les obres que faran arribar l'aigua 

per regar a Sarroca, Verdú, Castelldans i les Borges 

Blanques 

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM), Josep maria 

Pelegrí, acompanyat del delegat del Govern, Ramon 

Farré, del director de la divisió d’obres hidràuliques 

de Infraesructures.cat, Albert Farreras i del 

subdirector general d’Infraestructures Rurals del 

Dept. d’Agricultura, Antonio Enjuanes, ha donat el 

tret de sortida aquest migdia a les obres de 

continuïtat del canal Segarra-Garrigues que 

permetran habilitar en els pròxims 4 anys, 20.000 ha 

de reg en els àmbits de Sarroca, Verdú, Castelldans i 

les Borges Blanques. 

 

 

El Departament d’Agricultura, conjuntament amb 

Infraestructures.cat, que s’encarrega de l’execució 

de l’obra, ha iniciat ja les obres de la xarxa de 

distribució pertanyent al municipi de Sarroca de 

Lleida, amb una superfície total neta de 698,5 ha. 

Això obeeix a la voluntat del Govern de prioritzar 

les obres en que els regants s’estan apuntant al reg 

de manera important, com és el cas d’aquesta part 

corresponent al municipi de Sarroca de Lleida, en 

que els regants estan demanant que es planifiqui 

l’inici de les obres per poder regar el més aviat 

possible. 

  

Aquesta xarxa de distribució, una vegada construïda, 

disposarà d’una xarxa secundària amb una longitud 

de 40,2 km de canonades i d’una xarxa terciària amb 

3,2 km de canonada. S’instal•laran 284 preses de reg 

i 137 hidrants que alimentaran un total de 333 

parcel•les regables. 

 El pressupost previst per a les actuacions és de 

10.027.902,68 euros. 

 Prèviament a la obres de regadiu s’ha realitzat la 

concentració parcel•laria de Sarroca de Lleida-

Torres de Segre amb una superfície de 1.489 ha. 

Els treballs de reparcel•lació a la zona de Sarroca de 

Lleida-Torres de Segre es troben en la recta final i es 

preveu l’inici imminent de l’execució de les obres 

que han de permetre l’accés a les noves finques per 

part dels 332 propietaris que es beneficiaran de 

l’actuació promoguda pel departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural, i que cultiven les noves propietats des 

del mes de febrer de 2012. 

Finalment la Generalitat posarà a disposició de 

l’actuació un pressupost de 1.147.000 euros per dur 

a terme l’obertura d’un total de 14 km de nous 

camins que connectaran les 656 finques resultants 

del procés administratiu. A més, es consolidarà 

l’actual xarxa de camins i s’executarà el principal 

drenatge de la zona que té una llargada de més de 

3,3 km.  

Els treballs de la concentració han permès una 

reducció molt significativa del nombre de parcel•les 

que inicialment aportava cada propietari al 

procediment, la qual cosa ha facilitat la constitució 

d’explotacions agrícoles més viables, ja que s’han 

pogut disposar de forma confrontant contigua les 

propietats dels diferents membres de les 

explotacions familiars, produint-se així un efecte 

multiplicador en el procés d’agrupament de finques. 

De la mateixa manera s’han pogut integrar en les 

explotacions resultants les parcel•les que els 

propietaris han adquirit durant el procediment de 

reparcel•lació així com les d’aquells propietaris que 

les han volgut traslladar al costat de les explotacions 

dels seus cultivadors. 

  

Les actuacions en matèria de regadius són una 

aposta prioritària del DAAM, amb la finalitat de 

contribuir al desenvolupament d'una agricultura i 

ramaderia més competitives, que permetin garantir 

les rendes i fixar la població al territori, així com la 
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millora de les condicions de vida de la població 

beneficiada.Malgrat les dificultats, el Segarra-

Garrigues tira endavant 

El conseller ha recordat que aquesta obra es va 

“desencallar” gràcies a la nova forma de gestió de 

l’obra impulsada pel Govern”, a través de les 

modificacions que va introduir a la llei òmnibus per 

facilitar als regants la seva participació en el 

finançament i a l’establiment del condicionant que 

hi hagi un percentatges d’adhesions elevat (80%) per 

iniciar els regadius per tal de prioritzar que l’obra 

s’executa allà on hi ha iniciativa i allà on es pugui 

aprofitar immediatament la infraestructura. 

Pelegrí ha insistit en el fet que el procediment de 

finançament previst a la llei òmnibus resulta més 

econòmic per a l’agricultor i ha conclòs que “com en 

tota obra d’aquesta envergadura, hi ha dificultats, 

però amb voluntat i coresponsabilitat totes aquestes 

poden ser superables. Ho estem demostrant”. 

Per la seva banda, el president i conseller delegat 

'Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, ha destacat 

que aquesta obra pot continuar endavant després 

d'una "important tasca d'aplanament dels 

compromisos financers d'aquest projecte". A través 

del pla de proveïdors i d'un acord amb les entitats 

financeres i el concessionari s'han saldat els deutes 

anteriors i s'han reduït considerablement les 

anualitats futures d'aquesta obra. 

Per a l’exercici 2014 es preveu rellançar les 

inversions destinades al regadiu Segarra-Garrigues, 

tant pel que fa a les obres de transformació com a les 

mesures compensatòries prèvies a zones de futur 

regadiu i a accions correctores. Aquestes accions es 

faran sempre amb l’acompanyament dels regants 

que es comprometin a acollir-se al sistema de reg, 

un cop es vagin executant les infraestructures 

principals. Des d’aquí voldria animar als empresaris 

agraris que se sumin al projecte, ja que comptem 

amb ells per aconseguir el llindar d’adhesions per 

iniciar les obres de la xarxa de distribució” ha 

senyalat el conseller. 

El passat mes de juliol el Govern de la Generalitat, a 

través d’un acord amb el govern espanyol garantia el 

finançament i l’aportació econòmica fins al 2017 per 

continuar les obres del Segarra-Garrigues. Gràcies a 

aquesta inversió de 60M€ es preveu l’execució i 

posada en regadiu de 12.137 hectàrees regables en el 

període 2013-2017, que permetran entrar en reg els 

àmbits de Sarroca, Verdú, Castelldans i les Borges 

Blanques, la qual cosa suposa que el canal arribi a 

un total de 20.000 hectàrees de reg. 

Per a l’any 2014, les aportacions previstes en el 

projecte de pressupost per part del Departament 

d’Agricultura a l’empresa Infraestructures de la 

Generalitat per a finançar aquesta inversió és de 21,7 

milions d’euros. Així mateix, per al 2014 es preveu 

l’execució d’altres inversions en infraestructures de 

camins i regadius. En concret, es preveu avançar de 

forma important en l’execució de les obres de 

regulació i distribució del regadiu Segrià Sud i en les 

obres de la xarxa de distribució dels regs de l’entorn 

de l’embassament de Rialb als termes municipals de 

Peramola i Bassella a l’Alt Urgell. 

13.-All de Belltall 

Font. www.vilaweb.cat 

A la Conca de Barberà hi ha un petit poble de trenta 

habitants, Belltall, que s'ha fet un nom gràcies als 

alls que s'hi cultiven de temps immemorial: el de 

Belltall és un all de secà que es cultiva a vuit-cents 

metres d'altura, de gra més petit que el d'altres zones 

i pla per la part de sota, molt concentrat, com si fos 

una fruita verda, de textura molt fina i que és més 

difícil de dissoldre si es vol fer allioli per exemple. 

Aquests darrers dies de lluna vella, la pagesia i els 

sobrevinguts al tros, amb la terra llaurada, han 

plantat els alls per a la collita de l'any vinent.  

 

 

 

La història dels alls de Belltall ens l'explica el 

professor i crític d'art Joan M. Minguet Batllori, que 

ja fa anys que té una casa al poble. La família d'en 

Joan del Porxo, tal com l'anomenen, i d'altres, veient 

http://www.vilaweb.cat/
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que els pagesos vells anaven deixant de cultivar la 

terra i que el conreu dels alls, de tradició centenària, 

es podia perdre, van decidir agrupar-se i constituir 

l'Agrupació de productors d'all de Belltall, que va 

néixer l'any 2011. Són catorze cases que produeixen 

alls (unes altres cinc cases també ho fan sense 

formar part de l'agrupació). Aquests alls són 

d'agricultura ecològica, tot i que no en tenen el 

certificat. És un producte emparat per Slow Food i 

aquestes famílies avui tenen pràcticament tota la 

producció venuda. 

 

La iniciativa es va rebre bé entre els pagesos de més 

edat del poble, que van deixar les terres durant tres 

anys perquè els més joves poguessin continuar el 

cultiu i no es perdés la llavor. I els van transmetre la 

tradició. Tot el treball es realitza manualment 

(plantar, escugular, entrecavar, arrencar i enforcar). I 

s'ha de tenir en compte que el tros on es cultiven els 

alls enguany s'haurà de deixar en guaret (reposant) 

el següent, o s'hi haurà de cultivar un altre producte. 

 

 

 

Els alls es planten els mesos de novembre i 

desembre, en lluna vella, perquè la saviesa que ve de 

molt enllà demostra que és el millor moment per al 

creixement de la planta, que sinó la terra escup l'all. 

Cada all de grill vermell donarà una nova cabeça. 

Durant l'hivern s'hi fa poca cosa al camp, que no es 

rega ni es tracta de cap manera, tot i que és 

fonamental entrecavar i birbar la terra (treure les 

males herbes), per escrostonar-la i que pugui 

respirar i absorbir millor els nutrients. 

 

La planta comença a treure la tija, i cap al maig de la 

tija en surt el cúgol, que és d'allà on en sortiran les 

flors. El cúgol es deixa créixer una mica (perquè és 

una delícia menjar-lo) i es talla, per enganyar la 

planta i que creixi cap avall i engrossir la cabeça. A 

finals de juny les cabeces es cullen una a una. 

Després es deixen assecar (al mateix camp o en 

tancats, alçats, perquè s'han d'airejar) unes setmanes 

i es pelen perquè quedi la pell blanca. Aquest any la 

producció és de gran qualitat perquè va ploure en 

abundància a la primavera.  

 

El darrer pas del procés és enforcar els alls, perquè 

d'aquesta manera es conserven molt millor. A 

Belltall és tradició enforcar amb canya de sègol (en 

d'altres indrets es fa amb canya d'altres cereals). Es 

fan forcs de deu, quinze i vint-i-cinc cabeces. Cada 

primer dissabte d'agost se celebra la feta de l'all a 

Belltall 

14.-ELS CONSELL 

COMARCAL MANCOMUNA 

UN TOTAL DE NOU SERVEIS 

DELS AJUNTAMENTS DE LA 

COMARCA 

 

Font : Consell Comarcal Conca de Barberà 

Mancomunar serveis és una de les millors receptes 

per augmentar l’eficiència dels serveis que presten 

les administracions públiques. A més, en comarques 

rurals com la Conca de Barberà ha estat la única 

possibilitat de fer arribar serveis als habitants dels 

petits municipis. 
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El Consell Comarcal de la Conca de Barberà està 

aplicant aquesta fórmula des de fa ja molts anys. Per 

això, en aquests moments, l’administració comarcal 

gestiona un total de nou serveis bàsics que es 

presten, arreu de la comarca, allà on són necessaris. 

Entre aquests, el més important, des del punt de 

vista de la seva repercussió econòmica en l’ens 

comarcal,  és el de la recollida i tractament de les 

escombraries. També relacionat amb el medi 

ambient i els residus hi ha la gestió de les 

depuradores d’aigua existents a la comarca. 

En altres àmbits el Consell Comarcal garanteix 

altres serveis públics com els serveis socials bàsics, 

el transport i els menjadors escolars, l’assistència 

tècnica als ajuntaments, la dinamització juvenil 

municipal, etc. 

En l’àmbit econòmic, malgrat que no es tracta d’una 

competència directa, els ajuntaments de la comarca 

van impulsar, a través del Consell Comarcal, 

actuacions tant importants per a la dinamització del 

teixit econòmic de la comarca com el viver 

d’empreses Concactiva, a Montblanc, o el Viver de 

Celleristes de Barberà de la Conca. 

 

Relació de serveis que es presten a nivell comarcal: 

 Assistència en gestió de la documentació 

administrativa 

 Assistència informàtica i administració 

electrònica 

 Assistència urbanística 

 Dinamització juvenil municipal 

 Gestió dels sistemes de sanejament 

d’aigua 

 Promoció econòmica 

 Promoció turística municipal 

 Recollida, transport i tractament dels 

residus municipals 

 Serveis socials d’atenció primària 

 

I aquesta voluntat de sumar esforços continua molt 

viva. Des de fa temps el Consell Comarcal està 

analitzant amb els ajuntaments la viabilitat de 

mancomunar, a nivell comarcal, els serveis 

municipals d’abastament d’aigua 

 

 

15.-Temps enrere  

 

Col.laboració Isidre Ca l’Esquerrer 

 

BELLTALL AL SEGLE XIX 

 

En el llibre de la Confraria de Roser, de qual ja vam 

parlar en l’anterior edició d’aquesta revista, al segle 

XIX només hi consta una única relació de confrares, 

i està datada l’any 1859. D’aquest registre es pot 

deduir que al citat any a Belltall és comptabilitzaven 

unes 61 cases habitades i la rectoria. Unes 24 

cases més que a l'inici de segle. 

No hi ha cap més referència concreta de l’evolució 

de les cases en el decurs del segle; però, de les dades 

extretes dels registres de baptismes i matrimonis, i 

tenint en compte les famílies que no es consoliden al 

poble o emigren a altres localitats, podem fer la 

següent aproximació: 

Primer terç:  54 cases habitades i la rectoria  

Segon terç:    67 cases habitades i la rectoria  

Tercer terç:  84 cases habitades i la rectoria  

 

Localització de les cases habitades a l’any 1859 

 Les cases del poble estan consolidades en el nucli 

antic, i ja ocupen la part nord-oest dels carrers Major 

i de Baix, arribant fins a la placeta on hi ha 

actualment la font.  

Al carrer de Dalt, les cases habitades arriben fins al 

final del carrer, i l’ocupen tot, amb algun corral o 

pati intercalat. 

També hi ha 5 cases habitades al carrer Sant Joan i 

Cal Mestre (actual Cal Domigo) a la Carretera Alta. 

Localització de les cases habitades al final del 

segle XIX 

Durant el tercer terç del segle XIX a Belltall la 

construcció de cases va ser notable, ja que les noves 

edificacions es van estendre per tot el poble.  

Els carrers Sant Joan i Major van acabar el segle 

amb les cases ocupant tot el seu recorregut, només 

amb algun pati o corral intercalat. 

A la Carretera Alta i a la Carretera Baixa, hi va 

haver moltes edificacions, i no més d’una dotzena de 

les que formen la seva actual estructura, són del 

segle XX. 

També es van construir una part de les cases del 

carrer Sant Antoni.  

 

Cognoms més coneguts assentats a Belltall el 

segle XIX 
 

Amenós –  Marian Amenós Canela de Cal Batlle de 

Glorieta va casar-se l’any 1809 amb la pubilla de 
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Belltall Magdalena Berenguer Inglès. El cognom 

Amenós es va mantenir a Cal Ros, i Cal Cabaler el 

Ros.  

Joan Amenós Miró de Glorieta es va casar el 1818 

amb Francesca Llorach Thomàs, pubilla de Ca la 

Manuela de Belltall. Cal Manuelo, Cal Ramon de 

Manuelo/Ca la Josefina del Parranxet i Cal Joan del 

Manuelo (Borrasco) porten el cognom Amenós. 

 

Bonet  –  Josep Bonet Rull, mestre vidrier de Cal 

Prim de Fulleda, l’any 1809 es va casar amb 

Francesca Batlle Planes de Cal Carlà de Belltall. Els 

descendents de la parella els trobem a Cal Prim 

(BONET-SANS), Ca l’Arcís, Ca l’Esquerrer i Cal 

Miqueló  

 

Querol –  Magí Querol Mallafré de Solivella, el 

1842 es va casar amb Maria Berenguer Marimon, 

pubilla de Cal Pau de la Bassa. El cognom es va 

mantenir a la mateixa casa. 

A Cal Pere el Pau, i a Cal Magí el Pau. 

Fabregat  –  Jaume Fabregat Puig de Forès es va 

casar l’any 1850 amb Maria Miró Briansó, pubilla 

de Cal Jaume de Belltall. El cognom Fabregat té 

continuïtat a Cal Jaume. 

 

Tarragó –  Jaume Tarragó Gené, fill de Joan de 

Solivella i de Maria Antònia Gené  de Belltall, en 

casar-se s’establir a Belltall i fundar Cal Salat a 

l’any 1848.   

L’àvia i la mare del Jaume eren de Belltall, i la 

primera en quedar-se vídua de Ramon Gené, s’havia 

casat a Solivella amb Josep Tarragó Salat.  

També van casar-se entre ells Joan Tarragó i Maria 

Antònia Gené, que eren fills dels seus primers 

matrimonis, i pares del Jaume.   

El cognom el trobem a Cal Salat i a Cal Cuixela. 

 

Cartanyà –  Bernat Cartanyà Bové, ferrer natural de 

Vilavert, va arribar a Belltall a meitat de segle, i el 

cognom Cartanyà el trobem a Cal Ferrer-vell. 

 

Roset  – Jaume Roset Querol, de Santa Coloma de 

Queralt, va casar-se l’any 1854 amb la pubilla de 

Belltall, Francesca Miró Bonet. El cognom Roset es 

va mantenir a Cal Belagno, Cal Pau de la Belagna i 

Ca la Virginia. 

 

Corbella  – Sebastià Corbella Amenós, fuster de La 

Sala, va establir-se a Belltall, on va tenir el seu 

primer fill a l’any 1855. El  cognom Corbella és 

present a Cal Fuster. 

 

Briansó – Josep Briansó Vendrell, de Passanant, va 

casar-se l’any 1872 amb Carme LLobet Queraltó de 

Cal Cisquet del Mestre de Belltall. Els descendents 

del Josep Briansó els trobem  a Cal Quico, Ca la 

Tecla, Cal Pastisser de Dalt i Cal Feliu. 

 

Sans – Joan Sans Roselló, natural de Rocallaura i 

casat a Passanant l’any 1873, es va establir a Belltall 

el mateix any. El  cognom Sans els trobem a Cal 

Xoll i Ca la Rosa (SANS-BERENGUER)  

 

Panadès  – Josep Panadès Corbella de Conesa, va 

casar-se amb la pubilla de Ca la LLúcia, Maria Miró 

Tarragó. Van tenir el primer fill l’any  1887. El 

cognom va tenir continuïtat a Ca la Llúcia i Cal 

Marçal (PANADÈS-AMENÓS). 

 

Fabregat – Joan Fabregat Vives, natural de Forès, 

va contraure matrimoni amb Rosa Carles Ciscar, 

pubilla de Cal Tomàs de Belltall. El primer fill el 

van tenir l’any 1895. Fabregat és mantenir com a 

primer cognom dues generacions. 

 

Rossell  – Domingo Rossell Santacana, natural de 

Llorac, va casar-se amb la pubilla de Cal Teclet, 

Maria Marimon Cabestany. Van tenir el primer fill 

l’any  1900. El cognom va tenir continuïtat a Cal 

Teclet i Cal Sebastià el Teclet. 

 

Pere  – Ramon Pere Torres, natural de Forès, al 

voltant de l’any 1895 es traslladà a Belltall.  El 

cognom Pere el trobem a Cal Lluc i Cal Cabaler el 

Lluc (després Ca la Marcel.lina). 

 
 

Les ocupacions dels belltallencs al segle XIX 
En els registres parroquials del segle XIX, sobretot 

en la seva segona meitat, ja trobem com a residents a 

Belltall, a persones que no es dediquen a la pagesia, 

ramadaria, o fan de traginers. Seguidament en tenim 

uns exemples. 
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Degut a la construcció de l’església, i a l’increment 

de cases, hi ha diverses feines relacionades amb 

l’edificació: Paletes, mestres de cases o mestres 

d’obres, “canters” (suposo que es refereix als 

picapedrers) fusters, ferrers. Alguns van estar 

temporalment al poble, i d’altres s’hi van establir.  

En relació a la construcció de l’església, en un 

registre de l’any  1870 consta “Jaime Peirolo, 

empresario de la nueva iglesia”.  

 

Per la construcció, i posterior manteniment, de la 

carretera també es van necessitar peons caminers. 

Alguns eren del poble, i d’altres van venir d’altres 

localitats. 

 

No s’ha trobat registres relatius a l’ofici de flequer o 

pastisser. Independentment de què a algunes cases 

es feien el seu propi pa, és possible que la persona 

que regentés el forn del poble o compaginés amb fer 

de pagès.     

 

L’any 1820 trobem residint a Belltall a Joan Farré 

que era natural de Sarral i exercia de cirurgià. 

També trobem l’any 1829 a Josep Delgado, de 

Ribarroja, que era barber i passant de cirurgià. 

 

L’any 1885 en un registre de baptisme trobem com a 

padrí del nadó,  a “Lorenzo  Corbella, profesor de 

primera enseñanza, natural i vecino de Belltall”  És 

de suposar que exercia a Belltall, però no està clar 

que fos fill del poble. L’únic Llorenç Corbella 

nascut a Belltall, és  de Cal Fuster, però segons 

consta en el seu registre matrimonial de Rocafort de 

Queralt, era d’ofici fuster.  

 

Seguidament fem referència al forn vidrier de 

Belltall. 

 

Segons es desprèn d’un document dipositat al Arxiu 

històric de Tarragona, del que és fan resó vàries 

publicacions, el carlà de Belltall, Antoni Batlle, 

l’any 1798 va arrendà   per cinc anys un forn de 

vidre. El forn estava situat a Cal Prim, o encara se’n 

pot veure unes petites restes.  

 

Al paràgraf del cognom Bonet, ja es menciona que 

Josep Bonet Rull, mestre vidrier de Fulleda en casar-

se amb una filla d’Antoni Batlle, havien fundat Cal 

Prim. La construcció de la carretera a la segona 

meitat del segle XIX, va suposar la desaparició del 

forn de vidre, ja que una part d’ell estava situat 

sobre l’actual carretera.  

 

No coneixem la data en que deixar de funcionar el 

forn, però a l’any 1830 en els registres de baptisme 

de l’últim fill de Josep Bonet Rull, consta que aquest 

és vidrier.       

 

Alguns fets singulars trobats als registres 

sagramentals del segle XIX 

 

Pels registres de l’any 1809 coneixem que a Belltall 

hi ha refugiades famílies, d’altres localitats 

(majoritàriament de Sarral) que fugien dels 

francesos, als que el rector dedica  una sèrie 

d’adjectius molt sucosos.  

 

Trobem una nota en la qual consta que a Forès el dia 

10-1-1837 va ser executat pel batalló el Griset, 

Victorià Miró Amorós, batlle de Belltall.  Com que 

Joan Forner (anomenat Griset de Cabra) era un 

conegut guerriller d’una partida carlina, és de 

suposar que el Victorià era liberal. Però no tenim 

més informació per fer una valoració d’aquest fet.     

 

L’any 1838 trobem la defunció de Jaume Sotorres 

Morros, natural de Nalec i casat amb Josepa Guineu 

de Borja (Urgell). Els dos expatriats a Belltall. Un 

cas curiós que vet a saber quina era la seva 

motivació. 

 

 

16.—La samarreta de Belltall a... 
 

La Casa Blanca...a Washington. 
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17.--Amics i Veïns que ens han 

deixat 

 

El dia 23 d'octubre mori a Tàrrega MANEL 

SOLSONA IBAÑEZ  de Cal Pastor   a l’edat de 93  

anys. 

 
 

L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I AMICS  DE 
BELLTALL 
 

 
   

US DESITJA UN 
BON NADAL  I 
FELIÇ ANY 2014 
 

 
 

 

 

 

I que us toqui la GROSSA.. 

 

 

 

 


