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1.-Caminada Cabanes de volta
Com es habitual cada any l’Associació de Veïns i
Amics de Belltall organitza una caminada ales
cabanes de volta del terme de Belltall .I am aquesta
ja són XIII edicions de caminades de volta
consecutives .

Una activitat molt participativa on es va compaginar
el coneixement de la nostra terra ( blat, ordi i alls
de Belltall) i els nostre patrimoni cultural ( com son
les cabanes de volta) amb la lectura d’ un dels
mestres de la literatura Catalana .

La sortida va comptar amb membres de l’
Associació de Veïns i Amics de Belltall i també amb
persones d’altres pobles veïns que van voler
participar de l’activitat. Dolors Berenguer va
seleccionar un seguit de versos del per ser llegits en
els entorns de les cabanes de Volta i també durant
el recorregut.
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coherent, al forner per les bones coques i al poble de
Rocallaura per l’acolliment.

2.-Canvi data caminada
Rocallaura
Col·laboració:Neus Berengué,
La caminada a Rocallaura és una trobada de la gent
del
poble,
un
motiu
per
compartir.
Aquest any es va avançar dues setmanes, les
persones encarregades no van rebre cap informació i
amb l’Associació de Veïns, després de valorar-ho,
van decidir fer-la el dia proposat per la parròquia.

3.-Passanant i Belltall ,Forès ,
Rocafort de Queralt i Savallà
sense POUM . La Generalitat
defineix les normes de
planejament Urbanístic(NPU)
definitives.
Amb data de 22 d’ Abril del 2015 el departament de
Territori sostenibilitat ha Aprovat definitivament
les normes de planejament urbanístic (NPU) del
Municipi de Passanant i Belltall, Forès , Rocafort de
Queralt i savallà del Comptat. Aquestes són les
normes aplicables al municipi fins que s’aprovi un
POUM. (veure exemple del Municipi de Passanant i
Belltall)
Passanant i Belltall (exp.: 2015/56222/T)

L’any vinent, si hi ha qualsevol canvi, ens agradaria
que es fes palès a tothom, no hem d’oblidar que
església és servei, no autoritat i una comunitat és un
col·lectiu, no una individualitat.

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedi
ent.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56222/T&se
t-locale=ca
L’objecte d’aquesta normativa urbanística és la
regulació de les “Normes de planejament urbanístic.
Municipis del Camp de Tarragona” per a aquells
municipis que actualment no compten amb un
pla d’ordenació urbanística municipal (A la
Conca de Barberà afecta als municipis de Forès,
Passanant i Belltall , Rocafort de Queralt i
Savallà del Comtat.
La llei d’ urbanisme del 2005 exigia las Ajuntament
que havien de disposar d’ un Pla d’ ordenació
urbanística municipal.. No obstant el març del 2010
dels 946 municipis de Catalunya 143 no el tenien
encara. Després de diversos anys i com encara hi
havia municipis que no disposaven de POUM . L’

Gràcies a Mossèn Joan per entomar el «mea culpa»,
a l’Associació de Veïns per la capacitat de gestió
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any 2010 i havia 6 municipis a la Conca de Barberà
i dos d’ aquest van fer la feina i van acabar el PUM (
Senan i Vallclara)

5.-ERC i la FIC guanyen pes al
Consell Comarcal en
detriment de CiU i PSC

Les NPU són públiques, executives i obligatòries.
Les seves determinacions tenen caràcter prevalent
sobre qualsevol disposició municipal amb un
objectiu semblant i la seva interpretació no pot
contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin
de la legislació urbanística vigent.

La FIC pot tenir un paper decisiu en
la formació de majories
Font: www.esplugafmradio.cat

En la sessió de data 2 de juliol de 2014 la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar
inicialment la tramitació urbanística de les “Normes
de planejament urbanístic. Municipis del Camp de
Tarragona”, que ha de concloure amb la seva
aprovació definitiva per part del conseller de
Territori i Sostenibilitat i posterior executivitat amb
vigència indefinida un cop feta la publicació
oficial.Atès que aquestes normes perdien la
vigència a partir del dia 3 de novembre de 2014,
amb l’aprovació inicial es va suspendre
l’atorgament de llicències, la tramitació de
planejament derivat i d’instruments de gestió
urbanística i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial que
siguin incompatibles amb les determinacions de les
Normes aprovades inicialment o posin en risc
l’aplicació del nou planejament una vegada
aprovades definitivament.

Convergència i Unió ha estat la força més votada a
la Conca de Barberà i comptarà amb 8 regidors al
Consell Comarcal. Respecte 2011, en perd un. El
més beneficiat és ERC, que puja de 5 a 7 consellers.
La FIC passa de 2 a 3, i el PSC en perd un i es queda
amb un sol regidor a l'ens. Amb aquests resultats,
cap de les forces arriba a la majoria absoluta, fixada
en 10 regidors, i la FIC pot decantar la balança.

A partir d'ara caldrà veure quins seran els pactes per
configurar el govern de l'ens comarcal. Una aliança
entre CiU i ERC superaria àmpliament aquesta
majoria, però caldrà veure quin rol tindrà la FIC per
forjar aliances amb els convergents o amb els
republicans, en cas que aquests no acabin pactant.

En resum els municipis que no tenen POUM ara ja
disposen de les Normes de Planejament urbanístic
amb validesa indefinida fins que els municipis
afectats siguin capaços de fer el POUM

En la darrera legislatura, Ramon Borràs i Josep
Amill, ambdós de CiU, es van alternar la presidència
del Consell Comarcal d'acord amb els pactes interns
establerts.

4.-Amics i veïns que ens han
deixat
El passat mes d’ Abrl ens va deixar Núria Pujols
Jané de Cal Cinto a l ‘edat de 65 anys
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excepte a Pontils i Santa
Coloma

Resultats a la comarca
Les Municipals'15 deixen a CiU com la força més
votada a la comarca, amb 58 regidors, 8 menys que
fa quatre anys. En segona posició es situa ERC, que
puja substancialment de 23 a 36, mentre que la FIC
en suma 2 i ara en té 18. El PSC és el gran
perjudicat, retrocedint-ne 9 i quedant-se ara amb 10.
Les Piles pel futur es manté amb 5 i Independents
per Conesa en suma 1 i ara en té 5. A aquests cal
afegir-hi l'entrada de Tots Junts Fem Pontils, amb 2
regidors.
Pel que fa a la participació a la Conca, ha estat
gairebé dos punts més baixa que fa dos anys i s'ha
situat al 65,64%. L'abstenció ha estat lleugerament
superior, situant-se en el 34,3% pel 32,1% de fa
quatre anys.

Font: concadiari.cat

Més enllà de l'ampliació de la majoria absoluta de
Pep Andreu a l'Ajuntament de Montblanc i
l'escernari de pactes que ja està en marxa a l'Espluga
per formar govern, als altres municipis de la Conca
de Barberà no hi ha canvis substancials als
consistoris excepte a Santa Coloma de Queralt.

6.-La Diputació rep nous
hostes i Josep Poblet perd la
majoria absoluta

A la capital de la Baixa Segarra, CiU ha perdut els
sis regidors que li proporcionaven la majoria
absoluta i n'aconsegueix només quatre. La FIC passa
a ser la primera força més votada i obté cinc
regidors. ERC, puja un regidor i es planta amb dos.
Els pactes seran necessaris per garantir majoria al
govern municipal.

Convergència i Unió tan sols suma amb Esquerra
o amb el PSC Ciutadans i la CUP aconsegueixen
per primer cop a la seva història un diputat
provincial cadascun
Terratrèmol a la Diputació de Tarragona un cop
coneguts els resultats de les eleccions municipals
d'aquest passat diumenge. Tenint en compte els
regidors obtinguts, el plenari podria deixar de ser
plàcid per al seu president, Josep Poblet, que ha
perdut la majoria absoluta. Convergència i Unió,
amb 11 diputats, haurà de pactar o bé amb Esquerra
(7) o bé amb el PSC (6) per governar l'ens
provincial.
Per la seva banda, Ciutadans i la CUP entren per
primer cop al plenari amb un representant cadascun
gràcies als resultats a les ciutats del Camp de
Tarragona. Tot i que el seu paper pot ser anecdòtic,
es tracta de resultats històrics i gens esperats per
aquestes formacions. El PP, per la seva banda,
disminueix en un diputat provincial i passa de dos a
un.

8.-L’ ALL de BELLTALL
present a les IV Jornades de
la Vall del Corb,
El Dissabte 23 de Maig va tenir lloc a l’ Hotel
balneari de Rocallaura , les IV Jornades de la Vall
del Corb: aliment , territori i futur organitzades per
l’ associació de la Vall del Riu Corb i el
Departament d’ Agricultura de la Generalitat

7.-Pocs canvis als
ajuntaments de la Conca
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La Vall del Corb és un territori amb identitat pròpia
que compta amb un conjunt de productes alimentaris
de gran qualitat i amb potencial per promoure un
desenvolupament basat en els recursos propis.
Aquesta jornada pretenen, per una banda, donar a
conèixer els productes agroalimentaris d’aquesta
vall i, per altra banda, posar en contacte els diferents
agents implicats en el desenvolupament territorial
(productors, artesans, restauradors, responsables de
turisme rural, ajuntaments, etc.), amb la finalitat
d’establir sinèrgies entre ells i dinamitzar la vall.

L’Agrupació de Productors d’all de Belltall ja està
preparant la VII Festa de l’all de Belltall pel
proper Dissabte 1 d’ Agost, un punt de trobada per
productors d’all de Belltall i també productes de
proximitat de la zona.

L’all de Belltall es produeix al pobles de Belltall,
Passanant, Rocallaura. Alguns del terrenys es troben
a la Vall del Corb
L’ Agrupació de productors d’ ALL DE
BELLTALL va ser-hi present amb dos dels seus
membres ( Marc Corbella i Maribel Jordán) i va
portar-hi els seus productes comercialitzats. Forcs
d’all de Belltall, manats d’all tendre i cuguls. També
van poder Exposar i presentar l’ all de Belltall als
assistents de la comarca.

9.-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
Dissabte 29 Agost a les 19:00 al domicili social (
Casal Municipal de Belltall) amb el següent ordre
del dia.

L’all de Belltall està actualment en la fase de
producció del cuguls ( la tija de l’all, exquisit sabor
sol o amb la típica truita de cuguls)

1.-Lectura i aprovació de l ‘ acta de l’ Assemblea
anterior.
2.-Estat de comptes 2014 i pressupost per al 2015
3.-Informació de Presidència.
4.-Nous membres Junta
5.-Torn Obert de Paraules.

(https://plus.google.com/photos/1068280185929968
81259/albums/5750283124097752001

El President Pep LLoses
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10.-VII Festa all de Belltall.

11.-Protecció Civil demana
extremar precaucions davant
l'elevat risc d'incendi forestal

El Dissabte 1 d’ Agost tindrà lloc a Belltall la
6ena 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

S’ha posat en prealerta el pla INFOCAT per l’alt
risc d’incendi forestal sobretot a les comarques de
ponent, sud de la Catalunya Central i comarques de
Barcelona
Protecció Civil insisteix a recordar la prohibició de
fer foc prop de zones boscoses, i que si observeu
qualsevol columna de fum truqueu al 112

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en
Prealerta el Pla especial d’emergències per incendis
forestals de Catalunya INFOCAT pel perill
d’incendi forestal que afecta a diverses comarques
de ponent, del sud de la Catalunya Central i
comarques de Barcelona, d’acord al mapa de perill
d’avui elaborat per la Direcció General de Medi
Natural i Biodiversitat. És per això que es demana la
col·laboració ciutadana i se’ls recomana extremar
les precaucions en les activitats a l’entorn de zones
forestals.
El risc d’incendi forestal s’ha incrementat avui i és
molt alt a punts de la Noguera i prelitoral central. El
perill alt també domina a gairebé tota la resta de
l’interior, Prepirineu, i interior del quadrant nord-est.

Els actes programats són:
1.-Esmorzar popular amb pa torrat i all de
Belltall

Les comarques amb més risc d’incendi forestal pel
dia d’avui i incloses en la prealerta de l’INFOCAT
són:

2.-Conferència per part de productors i tècnics del
departament d’ Agricultura de la Generalitat
3.-Exposició fotogràfica de eines d’ agricultura

Demarcació de Barcelona: Alt Penedès, Baix
Llobregat i Vallès Occidental
Demarcació de Catalunya Central: Anoia, Bages i
Solsonès
Demarcació de Lleida: Noguera, Garrigues, Segarra
i Segrià
Demarcació de Tarragona: Conca de Barberà,
Alt Camp i Priorat
Terres de l’Ebre: Ribera d’Ebre
Protecció Civil demana a la població extremar les
precaucions en les activitats a l’entorn de zones
boscoses i evitar accions que puguin generar un
incendi forestal, com ara elements d’ignició,
presència de restes o deixalles, etc. Igualment, es
demana la col·laboració a la població per tal que si
observen columnes de fum o indicis d’un foc
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forestal truquin immediatament
d’emergències 112.

al

telèfon

consolida un projecte educatiu de país i reconeixem
la necessitat d'articular mecanismes per a integrar els
subsistemes d’FP a Catalunya”. La consellera ha
destacat l’ampli suport del Parlament a la llei, que
s’ha aprovat amb “un 89% de suport parlamentari, i
és una llei molt complexa, molt esperada, amb una
dificultat històrica d’integrar les diferents modalitats
de formació professional amb dues cultures i dos
marcs normatius diferents”.

Des de Protecció Civil també es recorda que està
prohibit fer foc o realitzar activitats de risc prop del
bosc com poden ser: generar i cremar restes
vegetals; llançar petards o coets; fer treballs que
generin guspires; fer fogueres o utilitzar barbacoes
sense mataguspires.
A més, d’acord amb el Decret 64/1995 de mesures
per a la prevenció dels incendis forestals, queden
anul·lades les autoritzacions per activitats amb risc
d’incendi forestal que, segons les condicions
específiques establertes en cada cas, estiguin
afectades i així ho informi el Cos d’Agents Rurals
de la Generalitat de Catalunya i en totes les
comarques afectades pel nivell 2 del pla alfa
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/

La titular d’Ensenyament ha assegurat que “és una
llei post crisi per sortir finalment de la crisi, per això
té un període d’aplicació molt breu -tres anys- per
tal de donar dignitat a les persones com és el treball;
sabem que avui en dia no hi pot haver ocupació
sense formació”. En aquest sentit, Rigau ha remarcat
que “és una eina valuosa per a la reactivació
econòmica que s’albira” i que l’objectiu és que
serveixi “per a l’ascensor social, com a clau
d'oportunitats per superar les desigualtats i per poder
descobrir tots el talents que han de poder fer millorar
la nostra societat”.

12.El Parlament aprova la Llei de
formació i qualificació
professional de Catalunya

Amb la normativa s’aposta perquè l’FP a Catalunya
sigui una formació de prestigi, de qualitat, que
garanteixi l’ocupació de les persones i que serveixi
“per donar resposta a la competitivitat, per donar
resposta al canvi d’economia que estem vivint, per
donar resposta a les persones que han sortit de les
formacions professionals i que no troben feina, per
donar resposta als que han perdut la feina, per donar
resposta als que han de canviar de feina. Per tant, és
un ventall de voluntats al servei de la promoció de
les persones, de la igualtat d’oportunitats i per fer
funcionar definitivament l’ascensor social a casa
nostra”, ha ressaltat Rigau.

Font. Gencat.cat
Tal com ha destacat la consellera Irene Rigau, “ha
de permetre donar una resposta integral a totes les
necessitats de formació i qualificació professional de
les persones i de les empreses”
La llei –aprovada amb un 89% del suport
parlamentari- permetrà fomentar l’ocupació i la
millora professional i una millor formació per a
l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial

Irene Rigau ha posat en valor la integració que es
reflecteix amb la llei: “Es consolida un projecte
educatiu de país i reconeixem la necessitat
d'articular mecanismes per a la integració dels
subsistemes. Aquesta integració ha de permetre la
formació integral de les persones i les empreses.
Amb la Llei d'Educació no es podien resoldre
aquests problemes, calia aquest complement”. En el
mateix sentit, ha afegit que “ara teníem dos camins,
dos catàlegs, dues administracions, dues xarxes de
centres. A partir d'ara i per primera vegada formarà
part d'un tot i en una sola direcció. Calia dotar-nos
d'un sistema de governança”.

S’integraran la formació professional inicial i la
formació professional per a l’ocupació, per tal de
facilitar l’accés i una interrelació efectiva

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí la
Llei de formació i qualificació professional de
Catalunya. Tal com ha destacat durant la seva
presentació la consellera d’Ensenyament, Irene
Rigau, la nova norma “ha de permetre donar una
resposta integral a totes les necessitats de formació i
qualificació professional de les persones i de les
empreses”. Ha afegit que “amb aquesta llei es
7
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La nova llei suposarà fomentar l’ocupació i la
millora professional de les persones, entenent la
formació com a eina de progrés i com a clau per a
l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial.
D’aquesta manera, el Govern català vol avançar cap
a un nou model d'FP que situï Catalunya en la línia
de la formació europea. Per aquest motiu, la
normativa estableix aspectes clau relacionats amb la
integració dels subsistemes d’FP actualment
existents –FP inicial i FP per a l’ocupació-.

Es crea un sistema per donar resposta als reptes de
futur que suposa un canvi del model productiu,
l’aposta per una economia basada en el
coneixement, la internacionalització dels mercats i
l’establiment dels requeriments de qualificació
professional. És també objectiu de la llei formar com
a part de la solució per qualificar als joves,
requalificar als adults i impulsar la reactivació
econòmica.
La llei de formació i qualificació professional de
Catalunya permetrà disposar de:

Es determina l’estructura del sistema, definint
l’organigrama que permeti garantir la integració dels
dos sistemes de formació professional. Es constituirà
una comissió rectora que serà el màxim òrgan de
planificació estratègica i d’avaluació de les
polítiques del sistema. Aquesta comissió, presidida
pel president de la Generalitat, s’adscriurà al
Departament de Presidència i la integraran membres
de la Generalitat i agents socials. Es crea l’Agència
Pública de Formació i Qualificació Professional de
Catalunya per dirigir, coordinar i aplicar les
polítiques d’integració de l’FP. El Consell de
Formació i Qualificació Professional –adscrit a
l’agència pública- és l’òrgan consultiu i de
participació.

Serveis integrats d’informació, orientació i
assessorament sobre el conjunt de possibilitats del
sistema.
Servei regular d’avaluació i acreditació de les
competències professionals.
El Govern regularà els drets i deures de les persones
en pràctiques i aprenentatge i de les empreses que
els acullen
Serveis de formació professional inicial i per a
l’ocupació amb:
Coordinació de l’oferta formativa del sistema
Adaptació a les necessitats laborals de cada territori
partint de l’estudi de necessitats de formació i
qualificació
Diverses modalitats per adaptar-se a les necessitats
dels usuaris (distància, alternança/dual...)
Major accessibilitat dels serveis en la xarxa del
sistema, que inclou centres de formació professional
integrada que presten el conjunt dels serveis bàsics.
Registre integrat d’unitats de competència.
Garantia de qualitat i millora contínua dels serveis.
Creació d'un pla d'acreditació i qualificacions
professionals.
El ciutadà podrà acreditar la seva experiència
professional de manera regular i estable.
Avaluació periòdica del conjunt del sistema.

Una formació integrada
La llei determina la xarxa del sistema, integrada per
centres educatius, empreses i entitats, i es creen els
centres d’FP integrada. Aquests, oferiran els serveis
en relació als sectors i famílies professionals,
d’acord amb els criteris establerts per l’Agència. Els
centres combinaran les ofertes d’FP inicial i FP per a
l’ocupació, disposaran del seu consell de formació i
empresa, i podran oferir serveis de transferència
tecnològica a les empreses.

Es concreta el catàleg de serveis del sistema. Així,
s’ofereix informació i orientació professional a
través del servei individualitzat a persones i
empreses. S’inclou l’FP inicial i l’FP per a
l’ocupació, a través de la detecció de les necessitats
que permetin orientar les ofertes formatives, amb
una major vinculació entre formació i empresa,
impulsant la formació en alternança i dual,
l’emprenedoria i la innovació, i establint passarel·les
entre formació educativa i laboral. Finalment, el
8
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catàleg contempla l’acreditació de l’experiència
laboral amb un servei integrat i un de permanent.

El sistema Ter-Llobregat es troba al 89%, SiuranaRiudecanyes al 87% i l’embassament de Darnius
Boadella al 92%

La llei aposta per un model que garanteixi la qualitat
del sistema a través de quatre premisses:

Millora continuada dels centres, particularment dels
de formació integrada.
La innovació en la formació professional
(continguts, itineraris formatius, metodologies i
materials) i la formació permanent del professorat.
Promoure l’aptitud per a la iniciativa emprenedora
(mecanismes de creació d’empreses, economia
social, cooperativa i l’autoocupació).
Avaluació periòdica per part de l’agència pública del
sistema de formació i qualificació professional.

Les demandes ordinàries estan garantides per a un
període d’uns 15 mesos, però cal continuar fent un
ús sostenible i racional de l’aigua

Actualment, un total de 236.277 persones cursen
alguna de les modalitats de formació professional –
grau mitjà, grau superior, PQPI-PFI, formació
contínua, formació ocupacional-. La previsió pel
curs 2025-2026 és que la xifra sigui de més de
476.000 persones. Amb la nova llei, també es preveu
que la formació dual creixi dels 3.718 alumnes que
actualment la cursen, als 45.000 alumnes el curs 2526. Pel que fa a l’avaluació i acreditació de
competències, des del 2011 fins al 2015 la
Generalitat ha convocat un total de 15.843 places
per acreditar competències, i amb la nova llei es
preveu arribar fins les 37.627 entre el 2016 i el
2024.

Els embassaments de les conques internes es situen,
a principis de juny, al 89% de la seva capacitat, amb
621 hectòmetres cúbics emmagatzemats. Aquest
volum és superior al registrat fa un any, quan el
conjunt d’embassaments estava al 85%, amb un
volum de 592 hm3, segons dades de l’Agència
Catalana de l’Aigua. No obstant això, en el darrer
mes, arran de la falta de pluges, l’augment de les
temperatures i l’increment de demandes habituals
per l’època, les reserves s’han vist reduïdes en 4
punts i 26 hm3.

13.-Les reserves a les conques
internes se situen, a principis de
juny, al 89%, 4 punts i prop de 30
hm3 més que fa un any
Font: gencat.cat
El sistema Ter-Llobregat se situa actualment al 89%
de la seva capacitat (546 hm3), 3 punts i 22 hm3
més que fa un any. Els embassaments del Ter (Sau i
Susqueda) estan al 90% (359 hm3), sis punts i 25
hm3 més que fa un any, mentre que els del
Llobregat (la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç)
se situen al 89% (546 hm3), 3 punts i 22 hm3 més
que fa un any.

Tot i disposar de més aigua als embassaments que fa
365 dies, en les darreres setmanes les reserves s’han
reduït lleugerament a causa de la falta de pluges
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cal continuar fent un ús racional i responsable de
l’aigua.
El volum actual del sistema Ter-Llobregat és
superior al del promig dels darrers 10 anys, que és
de 511 hm3 i 83%. Les principals demandes
d’aquest sistema per als propers mesos són
l’abastament domèstic, el reg agrícola i els usos
ambientals.

14.-El Servei d'Ajuda a Domicili,
un recurs que millora la qualitat
de vida de les persones
dependents
Font. Consell Comarcal Conca

L’embassament de Darnius Boadella (Alt Empordà)
avui està al 92%, amb 56 hm3 emmagatzemats. Tot i
que en el darrer mes ha registrat un lleu descens de
reserves, està en millor situació que fa un any, quan
es situava al 78% amb 47 hm3. Les principals
demandes d’aquest embassament per als propers
mesos són l’abastament domèstic, els usos agrícoles
(la campanya de reg s’acostuma a satisfer durant els
mesos d’estiu) i el cabal ambiental del riu la Muga.

L’àrea de Benestar Social del Consell ofereix el
Servei d’Ajuda a Domicili a aquelles persones que
no poden realitzar les tasques habituals de la vida
quotidiana. El principal objectiu és mantenir la
persona al seu domicili i millorar la qualitat de vida
d’aquesta i la del seu cuidador principal. El Servei
d'Ajuda a Domicili (SAD) és un servei per a
persones soles o famílies empadronades i residents a
qualsevol municipi de la comarca i que es troben per
motius físics, psíquics o socials en una situació de
manca d'autonomia personal, temporal o permanent,
que els impossibilita la realització de tasques
quotidianes.

El sistema Siurana-Riudecanyes, per contra, disposa
de menys reserves que l’any passat. Actualment es
troba al 87%, amb més de 15 hm3 emmagatzemats,
mentre que fa un any se situava al 99% amb més de
17 hm3. Les demandes d’aquest sistema són
l’abastament domèstic i els usos agrícoles.

Aquest servei es presta al mateix domicili, per part
de treballadors o treballadores familiars titulats, i
ajuda a pal·liar o resoldre aquelles necessitats i
situacions de persones o famílies que es troben amb
dificultats justificades que els impedeixen la cura
personal o de la família i no les poden solucionar per
elles mateixes. El Servei d’Ajuda a Domicili pot
incloure:

Per últim, l’embassament de Foix, que destina part
del recurs emmagatzemat a usos agrícoles, es troba
en un estat similar al de fa un any (96% i 3,7 hm3).

Amb el volum de reserves actual es garanteixen
totes les demandes ordinàries per a un període
aproximat de 15 mesos. Tot i que Catalunya disposa
d’altres fonts d’abastament (aigües subterrànies,
dessalinització) que han incrementat la garantia en
un 30% al sistema Ter-Llobregat en els darrers anys,

· L’atenció i la cura de la persona al domicili:
suport amb la higiene i la cura personal,
l’alimentació, el suport al seguiment mèdic i presa
de
la
medicació,
els
desplaçaments,
acompanyaments fora del domicili, etc.
10
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· L’atenció a les necessitats de la llar: suport per la
neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar, rentar la
roba i totes aquelles tasques que la persona
dependent no pot realitzar.
· També es treballa per a l’aprenentatge i adquisició
d’hàbits: afavorir la cura personal, el manteniment
de la llar, la cura de menors o el foment de les
pautes d’higiene, l’alimentació, etc.

Aquests dies una periodista de la revista belga
Kerk&Leven de temàtica religiosa i espiritual ha
estat caminant pel GR175 La Ruta del Cister per un
reportatge que es publicarà el mes de juliol amb
motiu dels 25 anys de la creació de La Ruta del
Cister.

El Consell Comarcal destina una partida
pressupostària de 243.000,00 € per a la prestació
d’aquest servei. Les persones que gaudeixen
d'aquest servei han de pagar una part del cost,
d'acord amb els barems establerts. Les persones
interessades a rebre més informació en relació amb
aquest servei, cal que es dirigeixin al treballador o
treballadora social del seu municipi.
A continuació, s’exposen el nombre de serveis
d’ajuda a domicili subvencionats que s’han realitzat
durant aquest mes d’abril:

El programa del viatge ha estat dissenyat pels
tècnics dels consells comarcals de l'Alt Camp, la
Conca de Barberà i l'Urgell amb la col·laboració del
CPT Benelux, segons les necessitats i gustos de la
periodista. L’objectiu del viatge ha estat conèixer in
situ els pobles, la gastronomia, els serveis, els
monestirs, els diferents paisatges per on transcorre el
GR175 La Ruta del Cister; i viure les experiències
que aquest sender ofereix com assistir a les pregàries
i conèixer la vida de les dues comunitats
cistercenques.
La periodista ha destinat dos dies i mig per recórrer
pel GR175 La Ruta del Cister. Els trams que ha fet
caminant són: de Figuerola del Camp a Prenafeta, de
Montblanc al monestir de Poblet, del mas d'en Jover
a Vallbona de les Monges, i del Pont d'Armentera al
monestir de Santes Creus; i ha visitat les barraques
de pedra seca de la ruta de la Capona, els tres
monestirs - Santes Creus, Poblet i Vallbona-, la
ciutat medieval de Montblanc, el celler de l'Olivera
de Vallbona, Rocallaura, el Pont d'Armentera i
Forès.

15.-Una periodista belga fa el
GR175, La Ruta del Cister per a
un reportatge que es publicarà el
mes de juliol

La revista Kerk & Leven te una tirada de 250.000
exemplars i es distribueix setmanalment. Esta
11
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La propera cita és el campionat d’Espanya que
tindrà lloc a Sant Feliu de Codines els dies 17 i 18
de Juliol.

dirigida al públic religiós, de major de 50 anys i que
li agrada caminar. Aquesta revista dedicarà durant el
mes de juliol un especial a diferents rutes del sud
d'Europa que combinen l'espiritualitat amb l'esport.
L'Oficina de Gestió de La Ruta del Cister vol agrair
la col•laboració a CPT Benelux i a tots els
establiments que han col•laborat en que l'estada de
la periodista al territori hagi estat agradable

16.-Laia Lloses tercera al
Campionat de Catalunya
Júnior de Patinatge artístic
Font: Nova Conca

El 13 i 14 de Juny s’ ha celebrat a Santa Cristina d’
Aro el campionat de Catalunya júnior de patinatge
artístic. El Reus Deportiu va presentar quatre
patinadores Laia Lloses, Gisela bargalló , Sara
García i Judith Font, totes elles entrenades per
Xavier López i Laura Sánchez.( i acompanyats
també de l’entrenadora Rosa Romero –Rolis i de
familiars)

La classificació final va ser
1
2
3
4

14
15
18
25
26

El dissabte va realitzar-se el disc curt n Laia va
realitzar una brillant actuació que li va permetre
col.locarse en la primera posició provisional . El
Diumenge va tenir lloc el disc llarg on va quedar
palès el gran nivell existent amb uns discos llargs
amb bons doble-axel i triples. Les tres primeres
posicions van ser molt igualades. Laia va realitzar
un disc perfecte sense errades que li va suposar
quedar en tercera posició ( per white).
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Carla Escrich
Grace Tara Lloret
Laia LLoses
Sara Garcia
Muñoz
.....
Victoria Villarino
Gisela Bargalló
Sara Garcia
Judith Font
Natàlia Medina

Caldes d’ Estrac
Gramanet
Reus Deportiu
Arenys de Munt

339.7
333.7
335.5
313.1

Vendrell
Reus Deportiu
Reus Deportiu
Reus Deportiu
Valls

232.9
236.2
213.9
175.0
164.2
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17.-Aquest dilluns s'inicien
nous serveis de transport
públic a la Conca de Barberà

18.El Departament de Cultura
crea un espai web dedicat a la
toponímia catalana
La Comissió de Toponímia, òrgan d’assessorament,
consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels
topònims de Catalunya, adscrita des del 2012 al
Departament de Cultura, disposa d’un nou espai web
que recull informació d’interès sobre toponímia
catalana amb l’objectiu de difondre-la entre la
ciutadania i, en particular, entre els municipis, els
quals, juntament amb el Govern de la Generalitat,
tenen atribuïda la competència per a la determinació
dels topònims, que s’ha de fer d’acord amb la
normativa general de la llengua establerta per
l’Institut d’Estudis Catalans.

Font : elportalnou.blogsport.com

La toponímia catalana és un patrimoni col·lectiu que
cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i
cultural de Catalunya. I, amb el nou espai web de la
Comissió de Toponímia, la Direcció General de
Política Lingüística hi vol contribuir.
Aquest dilluns, 22 de juny, entra en funcionament
un servei de transport de viatgers als municipis i
nuclis de població de Segura, Savallà del Comtat,
Conesa, les Piles, Vallespinosa, Pontils i Seguer, tots
ells amb destinació a Santa Coloma de Queralt. El
servei es prestarà a la demanda, de dilluns a
divendres, de les 7 a les 9 del matí, prèvia reserva al
telèfon 659 498 818. L'empresa que realitzarà aquest
servei serà Taxi Moix, de Santa Coloma de Queralt.

L’espai web s’ha distribuït en els apartats següents
per facilitar a la ciutadania un accés àgil i clar a la
informació:
·
La Comissió de Toponímia (descripció,
funcions i organització).
·
Normativa relacionada amb toponímia i
retolació.
·
Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya (accés a l’obra i informació rellevant
relacionada).
·
Criteris publicats sobre traducció de noms,
denominacions i topònims, sobre la toponímia
d’àmbit municipal i relatius a senyalització viària.
·
Publicacions (recull en línia d’obres en
diversos formats sobre toponímia, cartografia,
onomàstica, etc.).
·
Establiment de noms de lloc (procediments
per al canvi de denominació de topònims).

Per altra banda, els municipis de Vilanova de Prades
i Vallclara gaudiran, durant el període de vacances
escolars, de servei de transport dos dies a la
setmana. Els dimarts prèvia demanda al telèfon 608
191 711 i tots els divendres de forma permanent.
L'empresa que realitzarà aquest servei serà Josep M.
Fabregat de Montblanc.

El servei sortirà de Vilanova de Prades a les 8 del
matí passant per Vallclara, Vimbodí i Poblet,
l'Espluga de Francolí i arribant a Montblanc deu
minuts abans de les 9 del matí. En el sentit contrari,
sortirà a tres de 2 del migdia de Montblanc i arribarà
a dos quarts de 3 del migdia a Vilanova de Prades.
Aquests serveis finalitzaran el 10 de setembre

S’hi aplega en un sol espai tota la informació sobre
toponímia que és competència de la Comissió,
segons el que estableix el Decret 59/2001, de 23 de
gener, pel qual s’estableix la Comissió de
Toponímia, i es modifica el Decret 78/1991, de 8
d’abril, sobre l’ús de la toponímia.
Aquesta actuació forma part dels projectes previstos
al Pla d’activitats 2014-1015 de la Comissió de
Toponímia. L’espai web, allotjat al portal Llengua
13
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d’empreses, de manera que se’n creïn més
organitzacions d’aquest tipus.

catalana de la Direcció General de Política
Lingüística, amplia significativament els continguts
sobre la matèria de la pàgina que l’havia precedit.
Per fer aquesta ampliació, s’han tingut en compte les
consultes i aportacions que els usuaris han anat
plantejant a la Comissió al llarg del temps.

Els objectius i les novetats de la nova Llei es fixen
principalment en els següents cinc punts:

El 13 de setembre del 2012, per acord del Ple de la
Comissió de Toponímia, la Secretaria d’aquest
òrgan, adscrita al Departament de Territori i
Sostenibilitat, va passar al Departament de Cultura,
concretament a la Direcció General de Política
Lingüística.

1) Fomentar la creació de noves cooperatives i
la consolidació de les ja existents
En aquest punt, es redueix de tres a dos el nombre
mínim de socis per a constituir una cooperativa
llevat del cas d’usuaris i consumidors on el mínim es
fixa en deu. Així mateix, afavoreix la continuació
empresarial en forma cooperativa, en tant que
permet la possibilitat de reactivació o transformació
de les cooperatives dissoltes i no liquidades, i
proposa fomentar la continuïtat de projectes
empresarials viables sota la fórmula cooperativa en
el cas de projectes que cessin per jubilació,
cessament d’activitat de l’empresari o altres motius.

19.-El Parlament aprova la
nova Llei de Cooperatives de
Catalunya
Font.www.gencat.cat
L’objectiu és dotar a les cooperatives d’un règim
jurídic flexible amb diferents alternatives i útil per
adaptar-se als canvis de la situació social i
econòmica

2)

Simplificar i eliminar càrregues

Per a constituir una cooperativa s’impulsa un
procediment exprés d’inscripció, més àgil i operatiu.
Se suprimeixen diferents tràmits burocràtics, com
per exemple l’obligació d’elevar a escriptura pública
i inscriure en el registre els convenis
intercooperatius o l’exigència actual per les
cooperatives de segon grau d’auditar sempre
comptes anuals. També se simplifiquen conceptes
tècnics del món cooperatiu per fer-lo més entenedor.

El conjunt de federacions i la Confederació de
cooperatives donen suport a la Llei
A Catalunya existeixen fins aquest moment 4.195
que ocupen 40.823 persones.
El Parlament ha aprovat la nova Llei de
Cooperatives de Catalunya que regula, protegeix i
fomenta el moviment cooperatiu i és una
competència exclusiva pròpia de la Generalitat de
Catalunya. La norma ha superat el tràmit
parlamentari amb un 80% de suport dels diputats,
completant un consens ampli assegurat ja amb el
sector.

3)
Reforçar les vies de finançament de les
cooperatives
Per complir amb aquest objectiu s’incorpora la
figura del soci temporal, que ajudarà a ajustar les
necessitats, sobretot d’ocupació, de la cooperativa al
mercat. També es permetrà que hi hagi socis
col·laboradors que només aportin capital

La nova llei crea un marc jurídic més flexible amb
diferents alternatives perquè cada cooperativa, en
l’exercici de la seva autogestió, pugui adaptar el seu
funcionament per ser més competitiva.

4)
Millorar la gestió empresarial de les
cooperatives
En aquest punt es rebaixa la relació d’actes que, per
imperatiu legal, han d’anar a aprovació de
l’Assemblea General; es permet que s’atribueixin,
estatutàriament, al Consell Rector que fins ara
corresponien a l’Assemblea General, respectant el

Així mateix, la nova Llei busca que el sector
cooperatiu pugui assolir un major dimensionament,
fent més atractiu aquest model d’empresa tant als
emprenedors com als assessors en la creació
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mínim legal; i es permet la participació de persones
no sòcies al Consell Rector per millorar la seva
professionalitat

.

20.-L’OMS classifica el glifosat
com a probable cancerigen en
humans

5)
Assolir un major dimensionament del món
cooperatiu

Font: wwww.etselquemenges.cat

Les cooperatives de segon grau (fruit d’una aliança
entre cooperatives, amb major o menor grau de
vinculació) podran incorporar directament com a
socis empresaris individuals.

Estudis nous subratllen els efectes adversos que
poden tenir sobre la salut humana cinc substàncies
presents en els herbicides i els insecticides que es
fan servir en l’agricultura convencional i
transgènica.

Situació actual del cooperativisme a Catalunya
Les cooperatives representen una fórmula
empresarial que ha demostrat la seva capacitat de
resiliència durant els anys de crisi, amb un millor
comportament pel què fa al manteniment de
l’ocupació i també a l’estabilitat i qualitat de
l’ocupació generada.

herbicida-730
L’Agència Internacional de Recerca contra el
Càncer (IARC), l’agència especialitzada en càncer
de l’Organització Mundial de la Salut, ha avaluat la
potencialitat de generar càncer de cinc pesticides
presents en l’agricultura convencional. El resultat
situa l’herbicida glifosat i els insecticides malathion
i diazion com a probables cancerígens i els
insecticides tetrachlorvinphos i parathion com a
possibles desencadenants de càncer.

Actualment a Catalunya hi ha 4.195 cooperatives
amb 40.823 treballadors. El 80% de les vinculacions
laborals amb cooperatives són de caràcter indefinit.
L’ocupació a les cooperatives ha crescut els dos
darrers anys en un 3,7% el 2013 i el 5,5% el 2014.
Fins a un 15% de la població catalana està
vinculada a aquestes empreses: a més dels
treballadors, hi ha 42.000 socis en cooperatives de
serveis, 35.000 agricultors vinculats a cooperatives
agràries i al voltant d’un milió de persones sòcies de
cooperatives de consum.

El glifosat és una substància present en un gran
nombre d’herbicides utilitzats a tot el món,
especialment en l’agricultura transgènica, però
també apareix en la composició de productes de
neteja per a la llar, entre d’altres.

Per tal de fomentar aquest model econòmic, el
Govern ha fet una aposta decidida basada en dos
eixos: la nova Llei de Cooperatives i el programa
aracoop. La nova llei pretén donar a les cooperatives
del marc normatiu que les cooperatives necessiten
per competir en el segle XXI
L’aracoop és un programa marc de col·laboració
públic-privada impulsat pel Departament d’Empresa
i Ocupació, amb la participació de la Confederació i
les federacions de cooperatives i la col·laboració de
més de 90 entitats al conjunt del territori amb
l’objectiu de renovar, enfortir i ampliar l’economia
social i cooperativa. En l’edició del 2014 més de
6.500 persones van participar en el programa.
Actualment s’està duent a terme la segona edició.

Entre la llista d’efectes que s’han pogut observar en
l’exposició continuada d’aquestes substàncies en
laboratoris animals i en altres estudis de camp en
persones humanes hi figuren el càncer de pròstata o
de pulmó, el limfoma no hodgkinià o diverses
alteracions hormonals. L’informe també destaca els
15
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efectes adversos que han experimentat les persones
que viuen en un radi proper a cultius tractats amb
aquestes substàncies.

També es va fer referència als clients que
l’Agrupació té a la zona i a l’estranger ( Alemanya).
Els periodistes també van posar èmfasi en la VII
Festa de l’all de Belltall que tindrà lloc el primer
d’ Agost i les activitats que s hi desenvoluparan.

Malgrat tot, de la mateixa manera que passa amb
altres productes químics presents en l’agricultura i la
indústria cosmètica o de productes per a la llar, la
toxicitat d’una unitat de producte final acaba sent
baixa i, per tant, legal. Els probables efectes
cancerígens es deriven de l’acumulació d’aquests
tòxics en l’organisme, és a dir, del consum o
l’exposició continuada a aquests productes que el
cos és incapaç d’eliminar.
Tot i les evidències dels informes proporcionats per
l’OMS, la responsabilitat de la regulació, la
legislació i la intervenció en la salut pública segueix
quedant en mans de cada govern. Per això, en aquest
context de desregulació, la producció ecològica,
lliure de pesticides i productes tòxics, s’alça com
l’única alternativa real i saludable.

21.-Entrevista Agrupació
productors a radio Montblanc

El contingut íntegre de l’ entrevista el poder trobar
en aquest enllaç
http://programes.laxarxa.com/audio/97679

El Dilluns 22 de Juny Mireia de cal Racó Míriam de

ca la Virginia com a membres de l’ Agrupació de
productors d’all de Belltall van ser entrevistades al
programa de “la xarxa” per parlar dels
PRODUCTES DE PROXIMITAT. Km0 , i
concretament de l’all de Belltall.

22.Pagament de Quotes
Associació de veïns i Amics
de Belltall
Des de principi d’ any estem recordant als socis
i sòcies que d’ acord a la nova Llei de caixes
cal omplir un formulari per tal que es puguin
conrar les quotes corresponents .
Hem enviat de nou recordatoris a les persones
que faltes. Tot i així encara ens queden algunes
persones per omplir el formular.
Agrairíem que l’ omplíssiu el més aviat possible
i el féssiu arribar qualsevol membre de la junta
o al correu belltall@tinet.cat .

Durant l’entrevista van exposar les característiques
de l’all de Belltall i les raons per les quals té tan
bona acceptació entre els consumidors i els
Restaurants de prestigi.
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