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1.-Forès i Passanant i Belltall 
repeteixen  com a Municipis 
amb deute per habitant més 
alt de la Conca de Barberà 

 

El  Ministerio de Hacienda publica a la seva 

pàgina web el deute dels Ajuntament . Les 

dades publicades revelen que Forès i 

Passanant i Belltall repeteixen de nou com 

els Ajuntaments amb deute  per habitant 

més alt amb 1700 i 1300 euros 

respectivament. 
 

 
Respecte al deute per habitant cal destacar 

molt positivament els municipis amb deute 

zero ( Blancafort, Conesa, Llorach, Rocafort 

de Queralt , Savallà del Comtat i Senan)  i 

posar èmfasis en els municipis que el deute 

és superior als 1000 euros  per habitant ( 

Forès, Passanant i Belltall, Vilanova de 

Prades i Vallfogona de Riucorb).  
 

 

 
 

 

Respecte  a la reducció del deute durant la 

darrera legislatura  la major part dels 

municipis han reduït el deute a excepció de 

Solivella ( augment de 348928 €), Vimbodi i 

Poblet ( augment 281006), Passanant i 

Belltall (augment 102175), Espluga ( 

augment 18454) . Tenint en compte els 

programes intensos de reducció de despeses 

iniciats en totes les administracions ,  
 

 

mailto:belltall@tinet.cat
http://www.belltall.net/
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resulta sorprenent que hi hagi Ajuntaments 

que hagin augmentat el seu deute i l’ 

Administració no prengui accions. Respecte 

als Ajuntament que l’han augmentat el Deute 

actual és  Espluga de Francolí ( 1.7 milions d’ 

euros), Vimbodi i Poblet ( 581006 euros), 

Solivella ( 648928 euros)  Passanant i 

Belltall ( 201275 euros). 
 

 

 
 

 

2.-ANUNCI L’expedient de 
suplement de crèdit  

 

El crèdit extraordinari número 3/2015, finançat 

mitjançant romanent líquid de 
tresoreria, del pressupost vigent de la corporació, 

s’ha publicat al BOP número 214, del dia 15 de 

setembre de 2015,i no s’hi ha presentat cap 

reclamació ni cap suggeriment. L’expedient ha 

quedat definitivament aprovat en data 7 

d’octubre de 2015 i es fan públics els capítols 

modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la 

següent: 

 

 
 

 

Contra l’aprovació definitiva, les persones 

legitimades podran interposar recurs contenciós 

administratiu davant laSala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el termini de dos mesos des de 

l’endemà de la publicació d’aquest anunci. 

 

3.-Acta Ple Extraordinari 22 de 
Juny d’ Ajuntament 
Font:http://www.passanantibelltall.cat/saladacte
selectronica/saladacteselectronica.php 

 
3. PROPOSTA AL PLE  

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament 

l’adopció de l’acord següent:  

1r. Establir que, amb efectes de 13 de juny de 2015, 

la senyora M. Carmen Amenós i Fabregat, 

alcaldessa d’aquesta corporació, exercirà el seu 

càrrec amb dedicació parcial del 75% i percebent 

l’import de 10.538,88.- euros bruts anuals.  
2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze 

pagues, dotze corresponents a les mensualitats de 

l’any i les dues restants corresponents a les 

mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta 

al règim general de la Seguretat Social.  

3r. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels 

membres de la corporació, per assistència a les 

sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot 

seguit:  

1. Ple, 100.- euros/sessió.  

2. Comissió Especial de Comptes, 100.- 

euros/sessió.  

 

 

4t. Notificar aquest acord als regidors i a les 

regidores interessats.  

Passada a votació, la proposta és aprovada per 

quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora 

Roset. 
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4.-Jornada Técnica All de 
Belltall 
 

El Dissabte 17 d’ octubre va tenir lloc al Casal 

municipal de Belltall  una jornada Técnica 

organitzada pel Departament d’ Agricultura 

Ramaderia , Pesca i Alimentació (DARP) 

conjuntament amb l’Agrupació de productors d’all 

de Belltall. 

 

 
 

La Presidenta de l’Agrupació de productors d’all de 

Belltall Montse Sánchez va agrair  al Departament 

la seva predisposició per organitzar aquest acte i 

també als assistents per la seva assistència. 

 
 

 

 
EL Sr. Anton Ballvé , director dels serveis 

territorial de DARP a Tarragona va indicar que l’ 

objectiu d’aquestes jornades és  “ aproximar els 

coneixement tècnics als productors”  i la necessària 

col·laboració entre el DARP i els productors d’all. 

La primera ponent Anna Garreta tècnica de DARP 

a Tarragona va detallar totes les possibles plagues 

que es poden trobar en la producció de l ‘all  i la 

seva afectació a les arrels la tija o la fulla.  El llistat 

de plagues van des de cucs, àcars, pugons 

 
 

. Posteriorment Francesc Garcia  tècnic del 

laboratori  Agroalimentari de Cabrils del DARP va 

anar més enllà detallant tots els fongs  , bactèries , 

Virus  que es poden trobar a la producció de l’all , la 

seva afectació en la producció de l’all, símptomes 

detecció i possibles mecanismes de prevenció.  
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Finalment M. Luz Cabodevila  Tècnica de DARP de 

Tarragona  va exposar la Normativa d’ us dels 

fitosanitaris  la gestió integrada de plagues i el 

Quadern d’explotació , una bona exposició dels 

requisits legals  que cal complir per part dels 

productors i també de les mesures preventives en l’ 

ús de productes químics. 

 

 
 

La jornada va comptar amb l’assistència de més de 

30 productors de Belltall, Golmés, Castellnou de 

Seana  altres localitats que van quedar molt satisfets 

de l’aprenentatge rebut. En el torn de preguntes va 

quedar patent que per una bona producció calen una 

Bona rotació de cultiu, Llaurar els camps de manera 

generosa durant l’estiu , adequada dosificació 

d’adobs  i sobretot disposar de llavor “neta” lliure de 

fongs, virus. L ‘ Agrupació de Productors d’all de 

Belltall continuarà treballant amb la DARP  en la 

detecció i anàlisis dels alls i també  en un futurible 

treball de  Llavor neta 

 

 

 
 

5.-Atreviu-vos. Al voltant 
d’Àngels Barcelona 

Pau Minguet. Barcelona.  

 

Font: www.nuvol.vom 

 

La informació per la informació no m’acaba 

d’interessar. Sembla que l’oferta expositiva de 

galeries i museus s’hagi convertit, cada vegada més, 

en un simple recordatori, en una mandrosa anotació 

a les agendes dels pecadors i incrèduls que intentem 

veure com més coses millor.  

 

"In accordance with tings", a Àngels Barcelona 

—“In accordance with tings”, a Àngels Barcelona 

 

La curiositat ha de ser un factor cabdal a l’hora de 

generar voluntat per veure diferents propostes. Estar 

disposat a nodrir-se dels discursos que se’ns 

plantegen -o que podem estructurar nosaltres a partir 

del nostre criteri- és la principal condició o, més ben 

dit, objectiu a l’hora d’observar una proposta 

d’exposició. Potser el major problema és la manca 

de curiositat generalitzada o, tal vegada, l’existència 

d’una curiositat massa específica o concreta que 

sembla que impedeixi a determinats individus fugir 

dels que a priori són els seus “camps” de treball o de 

la seva zona de seguretat i confort. Aquella zona on 

els reptes intel·lectuals ja són quotidians o que, fins i 

tot, la seva absència encara fa més agradable 

l’existència a l’ésser avorrit i mandrós que es 

conforma amb els coneixements tan mastegats que 

ja són quasi líquids i s’escolen entre les dents, 

regalimant barbeta avall. Tonteries! La mandíbula 

l’ha de fer anar cadascú, reivindicant els 

coneixements sòlids però alhora digeribles, en la 

mesura que el propi ventre ho permeti. Enfrontem-

nos, doncs, sense exigències a tot el que ens faci 

http://www.nuvol.com/autor/pau-minguet
http://www.nuvol.com/lloc/barcelona
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sentir una guspira dins el cap. Sense por al cop de 

puny, sense demanar cap tipus de comprensió, amb 

la certesa que tot, absolutament tot, ens enriqueix 

d’una manera o d’una altra. 

 

 
 

M’agradaria llegir opinions o, com a mínim, 

escoltar-les. Que les poques paraules que sorgissin 

de les exposicions també fossin petites obres que, 

impulsades per una idea, una incomoditat o una 

satisfacció, adquirida de l’observació i el pensament, 

es deslliguessin de la proposta d’artistes i comissaris 

i, per si soles, creessin discurs, idees, paraules i, de 

retruc, curiositat. 

 

Sóc conscient que aquesta teoria idíl·lica es pot 

veure traduïda en una pràctica modesta i allunyada 

de la voluntat inicial. Però si no ens llancem de cap 

a les idees, a l’imaginari personal sempre caurem en 

el parany del conformisme i, en conseqüència, de 

l’adormiment de les neurones. 

 

Com concretar les hipòtesis? Em vaig atrevir a fer-

ho amb l’exposició “In accordance with things” a la 

galeria Àngels Barcelona: 

 

Sempre he tingut la temptació de tirar pedres carena 

avall quan ets d’alt d’una muntanya o a la vora d’un 

penya-segat. Cauen feixugues, mortes, adormides 

però quan repiquen contra l’escarpada falda de la 

muntanya, el silenci que s’havia creat en el moment 

de llançar-les s’omple de cop amb el soroll sord de 

la pedra contra la pedra. Un simple gest i un simple 

objecte arrossegant més pedres, a mesura que el 

descens s’accelera, enriqueix, amb més varietats de 

tons, aquell silenci del llançament previ. I quan 

sembla que el moviment s’atura cal esperar la 

resposta dels colossos veïns. De les muntanyes que 

responen engrescades al trencament de la pausa, de 

la monotonia. 

 

 

 
 

La natura té uns sons “fixes” i “estables”. El picot 

que fa un niu foradant la soca d’un pi roig, la ferotge 

riera que amb la seva força fa més profunds els 

gorgs, el vent que fa dansar els arbres hipnòticament 

creant onades de verdor com als camps conreats, de 

cereals tendres, més al sud i a la plana. També és 

cert que la perversió humana fa trontollar aquesta 

estabilitat auditiva i el xiulet dels frens hidràulics 

d’una bicicleta, l’espetegar uniforme de la moto 

serra, o la fricció dels cotxes contra la terra també 

són, ara, la música de la natura. 

 

La proposta que Richard T. Walker i David 

Armengol fan a la galeria Àngels Barcelona 

s’immergeix en l’acceptació d’aquests nous sons de 

la natura. L’acte simbiòtic de dotar al paisatge d’una 

sonoritat que a l’hora és donada o suggerida per ell 

mateix . La música es converteix en mitjà 

d’elevació, en reforç i en empenta per seguir pujant i 

pujant. Fer el moviment contrari i que sembli que 

aquella pedra que queia carena avall fos aturada pels 

sons que produeix la corda d’una guitarra percudida 

amb petits fragments de grava i que no vulgui caure 

sinó que reivindiqui la seva condició de pedra, de 

fragment indispensable de la muntanya que, gràcies 

a la música que l’envolta, segueix al seu lloc, 

immòbil, esperant a que la pluja la mulli i el sol 

l’escalfi.  

 

 

Fins el dia en què algun cul inquiet la vulgui privar 

del seu espai i la llenci musicalment centenars de 

metres més avall. Però no cal patir, ja que el cim no 

és sempre el punt més alt d’una muntanya 
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6.-El Consell d'Alcaldes recolza a 

Mas, Ortega i Rigau per la 

imputació del 9-N 

Els alcaldes de la Conca de Barberà aproven, per 

unanimitat, un text que denuncia «l'escassa qualitat 

democràtica » de l'Estat Espanyol 

Font: www.concadiari.cat 

El Consell d'Alcaldes de la Conca de Barberà 

aprovava aquest dilluns 19 d'octubre, un text de 

suport al president en funcions de la Generalitat, 

Artur Mas; la consellera en funcions, Irene Rigau i 

l'exvicepresidenta, Joana Ortega per la seva 

imputació per haver organitzat el procés participatiu 

del 9-N. 

 

El text, aprovat per unanimitat, recull que els batlles 

«manifestem  el nostre suport unànime, ferm i 

inequívoc» als tres polítics encausats i recorda que 

«tot just farà un any que els catalans i les catalanes 

vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar 

sobre el futur polític del nostre país per primera 

vegada a la història. I gràcies als més de 40.000 

voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i 

catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés 

participatiu protagonitzat pel civisme i la 

democràcia». 

 

 

 

El document considera que «la resposta de l’Estat 

espanyol a aquest procés de participació ciutadana 

cívic i democràtic va ser querellar-se, a través de la 

Fiscalia General de l’Estat, contra el president, 

l'exvicepresidenta i consellera de Governació i 

Relacions Institucionals i la consellera 

d’Ensenyament». 

 

Els alcaldes de la comarca afirmen, a través del 

document, que «aquests fets configuren un episodi 

extremadament greu en termes polítics i 

democràtics, sense precedents a l’Europa del segle 

XXI. Per tot això, els alcaldes i alcaldesses de la 

Conca de Barberà denunciem l’escassa qualitat 

democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 

institucions judicials i emet judicis polítics contra 

representants electes per impulsar processos 

democràtics. I refermem el nostre compromís amb el 

dret democràtic del poble de Catalunya a decidir 

lliurement el seu futur». 

 

El suport dels alcaldes de la Conca de Barberà arriba 

alhora que el de diversos d'ajuntaments del país. 

Mas, Ortega i Rigau van conèixer la seva condició 

d'imputats el 29 de setembre passat, just després de 

les eleccions al Parlament de Catalunya del 27-S i 

se'ls acusa dels delictes de desobediència, obstrucció 

a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació 

administrativa i malversació; amb unes possibles 

penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. 

7.-Besneta de Julià de cal 

Caminer 

El julià amb la seva besneta a Cal Caminer de 

Belltall 
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Quatre generacions de Cal Caminer juntes 

 

8.- Passanant i Belltall s’ 
adhereix a l’ Associació de 
Municipis per la 
Independència (AMI) 

 

Encara que no ho hem trobat a la pàgina web de 

l’Ajuntament, sembla que, finalment, el nostre 

municipi s’ha adherit a l’Associació de Municipis 

per la Independència (AMI). Així consta, almenys, 

en el llistat que aquesta entitat supramunicipalista 

ofereix de les poblacions adherides. Per tant, aquesta 

adhesió es devia aprovar en el Ple Municipal del 7 

de setembre passat, tal com consta en l’ordre del dia 

de la sessió, encara que la corporació no ho ha 

informat. 

Ens felicitem de la decisió. Cal recordar que, amb 

tot el respecte que les democràcies han de tenir 

respecte a les opcions minoritàries, en el nostre 

municipi un 85% dels ciutadans que van votar en les 

darreres eleccions van optar per una de les dues 

opcions independentistes. I això ja s’havia 

exemplificat en votacions anteriors. Per tant, ens 

hem d’alegrar que l’Ajuntament de Passanant i 

Belltall hagi optat finalment per aquesta adhesió, 

encara que només tingui un valor simbòlic. 

 

 

Felicitant-nos, per tant, per la decisió, encara trobem 

més sorprenent que aquesta adhesió no s’hagués 

produït abans. És important recordar que 

l’Ajuntament, integrat en bona part per unes 

mateixes persones o coalicions, i liderat per la 

mateixa alcaldessa, va rebutjar aquesta adhesió en 

data 6 de març de 2012, amb un joc d’abstencions i 

absències que va arribar fins i tot a la direcció 

nacional d’ERC. Però és més important, encara, 

recordar que el 26 de febrer de 2013 l’Ajuntament 

va tornar a rebutjar la petició, amb tres abstencions i 

només un vot a favor.  

 

 

Recordeu que en, aquesta segona ocasió, la petició 

d’adhesió a l’AMI s’havia produït després d’una 

Iniciativa Popular, és a dir, que un percentatge de 

ciutadans empadronats al municipi que exigeix la 

llei perquè un assumpte es deliberi al Ple Municipal 

havien signat perquè es produís l’esmentada 

adhesió. 

De vegades, les coses són més fàcils si els poders 

públics s’acosten als seus administrats, com ara ha 

passat. I pensem que ens n’hem d’alegrar tots 

plegats. 

http://www.municipisindependencia.cat/municipis-adherits/
http://www.municipisindependencia.cat/municipis-adherits/
http://www.passanantibelltall.cat/media/upload/imatges/07092015.pdf
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9.-POUM .Resposta 
Ajuntament 

 

 

 

10.-Pluges a Belltall.. 

Les pluges a Belltall dels darrers 11 anys on es pot 

veure que aquest 2015 amb 287 l/m2 ha estat el 

segon any menys plujós juntament amb el 2005. 

 

L’escassetat pluviomètrica s’ ha fet palesa en tots els 

cultius cereals i sobretot alls. 

 

 

 

 

 

 

11.--Els Reis a Belltall 

Dissabte2  de Gener 2015: 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. 
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12.-Tost: 'Hem de canviar de 
paradigma, passant de 
consumir productes a 
consumir serveis' 

Font: www.gencat.cat 

 

 

 El director de l’Agència de Residus de 

Catalunya aposta per maximitzar la 

utilitat dels productes reduint a la vegada 

el consum de recursos durant la Jornada 

de Prevenció de Residus 

“Desmaterialització: Fer més amb 

menys”, en el marc de la VII Setmana 

Europea de la Prevenció de Residus 
  

 
  

El director de l’Agència de Residus de Catalunya 

(ARC), Josep Maria Tost, ha fet una crida aquest 

matí a maximitzar la utilitat dels productes reduint a 

la vegada el consum de recursos, un concepte 

conegut com a desmaterialització. Es tracta d’una 

estratègia que inclou el consum responsable, 

l’economia circular i el tractament del residu com a 

recurs. Segons Tost, ‘hem de canviar de 

paradigma, passant de consumir productes a 

consumir serveis’. La desmaterialització, 

precisament, és el tema central de la XIII Jornada de 

Prevenció de Residus que s’està celebrant avui a 

l’Auditori ONCE de Barcelona i que Tost ha obert. 

La jornada està emmarcada en la VII Setmana 

Europea de la Prevenció de Residus, en coordinació 

amb 40 regions de 33 països europeus. A Catalunya 

s’hi estan desenvolupant aquests dies un miler 

d’accions relatives a la prevenció.   

  

  

La XIII Jornada de Prevenció de Residus 

  
La jornada està debatent sobre economia circular, 

orientada a la desmaterialització, per a una menor 

generació de residus i un ús més eficient dels 

recursos. En concret, s’hi estan explorant propostes 

sobre desmaterialització i coneixent, de manera 

pràctica, a través d'un taller, com s’apliquen 

actualment les propostes de desmaterialització en el 

marc de la prevenció de residus i l’economia 

circular. 

  

Hi han intervingut ponents destacats com Walter 

R.Stahel, un dels líders mundials més influents i 

autor de diverses publicacions de referència sobre 

l’economia circular, fundador i director de The 

Product-Life Institute, i Karolina d’Cunha, de la 

Unitat d’Ecoinnovació i Economia Circular de la 

Comissió Europea.   

  

Per a aquesta tarda està previst un taller pensat per 

oferir alternatives que mostren com és possible 

gaudir dels serveis de molts productes sense 

necessitat de tenir-los. 

  

Desmaterialització: Fer més amb menys 
  

Desmaterialització vol dir utilitzar menys o cap 

material per lliurar el mateix nivell de funcionalitat 

per a l’usuari. Això inclou dos aspectes: Passar dels 

productes als serveis i millorar de la utilització de 

material. 

  

·     Dels productes als serveis 

Substituir productes per serveis, compartir i llogar 

productes o organitzar serveis en grup en lloc de fer-

ho a títol individual són estratègies per a la 

desmaterialització. En la vida quotidiana això pot 

implicar, per exemple,  el lloguer d’eines del veí o 

company de treball, formar part d’una xarxa 

d’intercanvi de cotxe enlloc de posseir un cotxe, o 

escoltar música a través dels sistemes de distribució 

de música digital en lloc de comprar CDs. 

  

·     Millorar la utilització de material 

Un altre aspecte de la desmaterialització és la 

reducció absoluta o relativa de la quantitat de 

materials que es requereixen per satisfer les 

necessitats de la societat. Això inclouria l’augment 

de l’eficiència en l’ús dels material (utilitzant menys 

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/
http://www.product-life.org/
http://www.product-life.org/
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materials per a una funció específica), emprar 

materials de substitució (l’intercanvi de materials 

pesats amb materials lleugers) i també la 

reutilització de productes. 

  

  

Polítiques de la Generalitat per afavorir la 

desmaterialització 
  

L’ARC té en marxa el Programa general de 

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

2013-2020 (PRECAT20). El programa contempla 

unes línies estratègiques d’acció relacionades 

directament o indirecta amb la desmaterialització: 

Potenciar els residus com a recursos; reduir la 

generació de residus, impulsant la prevenció i 

reutilització; fomentar la preparació per a la 

reutilització; incrementar la valorització des d’una 

òptica de l’economia circular i baixa en carboni; i 

impusar el sector de residus català com un referent 

tècnic, econòmic i legal. 

  

Entre d’altres, algunes iniciatives en aquesta línia 

són: 

  

·   L’Estratègia Catalana d’Ecodisseny 

(ECODISCAT), que fomenta  l’ecodisseny com a 

eina d’ecoinnovació. Té l’objectiu de promoure 

l’economia circular, a través del reciclatge i una 

major sostenibilitat en el moment de produir 

productes. Incideix en l’eficiència en l’ús dels 

recursos i la reducció de l’impacte ambiental. 

·   El Premi Catalunya d’Ecodisseny. Aquest Premi 

és una evolució del Premi Disseny per al Reciclatge 

que l’ARC convoca des de l’any 2001, tot i ampliant 

el seu abast per tal d’integrar tots els aspectes que 

intervenen en la sostenibilitat dels productes -estalvi 

de recursos, disseny de nous models de consum, 

optimització del fi de vida, etc-. 

  

·   Simbiosi industrial. S’està creant una xarxa de 

multi-oferents i multi-demandants que maximitzi els 

beneficis dels intercanvis per les empreses. Ha de 

tenir incidència en els beneficis empresarials tot 

compartint recursos i coneixements. Ara mateix 

s’està fent una prova pilot a Manresa. 

  

·   Gestió de Subproductes. Els residus es poden 

utilitzar directament com a matèries primeres 

d’altres produccions o com substituts de productes 

comercials. Per això hi ha un servei online gratuït 

per potenciar l’aprofitament i que és una eina que 

pot reduir despeses a les empreses. 

 

 

Jordi Ciuraneta: "els reptes 
del sector agroalimentari 
passen per la incorporació de 

joves, l'àmbit de la 
comercialització i guanyar 
mercats" 
 

 
Un moment de l'acte d'inauguració.  

  

  

El conseller ha inaugurat, aquesta tarda, la XIX 

edició de la Fira de l’Oli, dels Cítrics i del 

Comerç de Santa Barbarà, i posteriorment es 

desplaçarà a Amposta per a visitar la seu de la 

Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de 

l’Ebre 
  

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, Jordi Ciuraneta, acompanyat del 

director general de d’Alimentació, Qualitat i 

Indústries Agroalimentàries, Joan Girona, així com 

de la directora dels Serveis Territorials del 

Departament a les Terres de l’Ebre, Maria Teresa 

Sabaté, ha inaugurat, aquesta tarda, la XIX edició de 

la Fira de l’Oli, dels Cítrics i del Comerç de Santa 

Barbarà. 

  

Jordi Ciuraneta ha obert la seva intervenció en l’acte 

fent palès que aquest certamen és el principal 

aparador de l’oli d’oliva de Santa Bàrbara, i que en 

s’hi poden comprar i degustar els millors olis de les 

millors varietats de la collita d’enguany i viure i 

veure la tradició del poble, “un poble vital, 

d’oliveres fortes que segueixen donant els seus fruits 

i que conformen un paisatge únic i bell, que ens 

omple tots els sentits”; i ha agraït l’esforç i la 

dedicació de totes aquelles persones que directa o 
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indirectament la fan possible, que han fet possible 

arribar a les 19 edicions, que la fira s’obri a sectors i 

altres activitats, i que enguany torni a ampliar 

l’espai, “perquè gràcies a elles donen projecció al 

poble i a un dels productes més nostrats i únics de la 

nostra agricultura: l’oli”. 

  

En aquest punt, Ciuraneta ha assenyalat que “els 

nostres olis són un aliment artesanal, de bona 

qualitat i que es nodreix de les bondats de la nostra 

terra i de la nostra gent. L’oli, juntament amb els 

cítrics i els altres productes agroalimentaris de les 

Terres de l’Ebre, són un dels nostres béns més 

preuats, però perquè ho sigui de moltes persones 

més i de més generacions, cal que superi alguns 

reptes i, entre aquests reptes del sector 

agroalimentari, avui em centraré en tres: 

incorporació de joves; crear marca, millorar la 

comercialització i el màrqueting per a donar valor i 

tenir més marge de preu; i guanyar mercats”. 

  

Quant a la incorporació de joves, el conseller ha 

remarcat que els joves tenen futur en el sector 

agroalimentari a les Terres de l’Ebre: “en els darrers 

anys estem vivint un canvi de mentalitat i de 

tendència al sector. S’han anat incorporant joves, 

perquè a poc a poc, ser pagès ha passat de ser 

“l’últim recurs” a ser una “oportunitat”. I vull 

animar els joves a temptejar les seves possibilitats 

en el món rural. Us necessitem, no només per a 

donar continuïtat a les empreses agràries, o futur i 

riquesa a les nostres comarques, sinó també perquè 

necessitem que el sector es nodreixi de les vostres 

idees, formacions i passions”. 

  

Jordi Ciuraneta ha afirmat que en el nou Programa 

de Desenvolupament Rural (PDR) “volem fomentar 

la instal·lació de 800 joves en empreses agràries i 

1.800 plans de  millora; i pel que fa a la 

convocatòria 2015, aprofito per a assenyalar que 

Catalunya ha estat de les primeres comunitats 

autònomes a convocar els ajuts, en breu s’enviarà les 

resolucions d’aprovació de 775 projectes 

d’incorporació de joves a l’agricultura, els quals 

suposen un import total d'ajut de més de 22 milions 

d'euros. Aquest suport als joves es complimenta amb 

un ajut complementari al pagament base, que han 

sol·licitat 1.910 joves agricultors, així com 

l’assignació de drets a la reserva estatal demanat per 

858 nous joves”. 

  

Pel que fa al repte de crear marca, millorar la 

comercialització i el màrqueting “imprescindibles 

per a donar valor i tenir més marge de preu”, 

Ciuraneta ha remarcat que “cal promocionar més 

l’envasament, entrar en mercats en els quals no hi 

som, hem de ser més presents i més accessibles, 

apostar per la fusió d’empreses i cooperatives, per a 

anar guanyant competitivitat; i vincular la qualitat de 

les nostres produccions amb la nostra singularitat i 

arquitectura de marca. Els nostres olis necessiten 

noms i cognoms coneguts arreu. Fàcilment 

identificables i amb significat, perquè si no, serem 

un més”. 

  

I referint-se al repte de guanyar mercats, el conseller 

ha destacat que també passa per fomentar la cultura 

de l’oli entre els consumidors: “cal que la gent 

conegui què és l’oli, i les diferents singularitats i 

beneficis, peça clau en la dieta mediterrània, en la 

salut, amb gran impacte en el territori, en la 

sostenibilitat i en la vida i la cultura. El paisatge és 

un actiu dels nostres municipis, que es pot 

valoritzar, apropar-lo a la gent i facilita que la nostra 

herència es perpetuï”. 

  

Jordi Ciuraneta, qui ha fet una crida a “aprofitar el 

nostre potencial i oportunitats, i qualitats, els del 

nostre sector agroalimentari, turístic, gastronòmic, 

etcètera”, ha comunicat que “a finals d’any ja 

tindrem finalitzat el projecte CoMeDPro sobre el 

desenvolupament de l’oli i el vi i el turisme, crear 

sinergies aquests sectors i altres establiments 

relacionats per a potenciar la comercialització tant 

estatal com internacional d’aquests productes lligats 

a l’origen i a la qualitat i la captació de visitants. 

  

  

13.-El règim de la Nova Planta  
 
Font: www.gencat.cat 

 
Els Reials Decrets configuraven la Nova Planta -

nova estructura- de la Reial Audiència de Catalunya 

per reduir-la a l'absolutisme 

Com a efecte de la victòria militar de Felip V sobre 

les tropes catalanes i la capitulació de la ciutat de 

Barcelona l'11 de setembre de 1714, el dia següent 

fou suprimida la Diputació del General, juntament 

amb el Consell de Cent barceloní i el Braç de la 

noblesa, i els seus béns foren incautats. El fet 

d'haver jurat les constitucions de Catalunya a les 

Corts de 1701-1702, poc abans de què les autoritats 

autòctones canviessin de bàndol un cop iniciada la 

Guerra de Successió, permeté a Felip V al·legar el 

dret de conquesta i trencar definitivament els 

obstacles que fins aleshores s'havien oposat amb un 
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cert èxit a la plena implantació dels corrents 

cesaristes i absolutistes cada cop més estesos en 

l'àmbit de les monarquies europees des del segle 

XV. 

 

 
 

Pel decret de Nova Planta, publicat a Catalunya el 

16 de gener de 1716, Felip V configurà un règim 

polític que excloïa la representació de la societat 

catalana i reforçava la preeminència (ja 

característica del funcionament de les institucions 

reials al Principat al llarg del segle XVII) de les 

autoritats militars sobre les civils i una assignació 

quasi sistemàtica del govern dels corregiments 

(demarcacions substitutòries de les vegueries) a 

oficials de l'exèrcit del rei. El govern provincial era 

basat en el dualisme entre capità general i Reial 

Audiència (que rebé com a seu la Casa de la 

Diputació), però el cap militar era alhora el president 

del tribunal civil, reunits constituïen el Reial Acord 

i, a la pràctica governamental, els capitans generals 

tendiren a reduir l'Audiència a la condició d'òrgan 

consultiu. Les marcades tensions entre aquestes dues 

autoritats, dirimides davant del Consell de Castella 

amb resultats variables, no van modificar el caràcter 

eminentment exògen i la tonalitat sempre repressiva 

de l'aparell governamental del Principat fins al final 

de la vigència de la monarquia absoluta (final 

intermitent entre 1808 i 1833). 

Amb tot, el caràcter discrecional de la política dels 

capitans generals buscà la cooperació de la societat 

civil i donà pas a tímids i discontinus 

reconeixements del principi representatiu. En 

moments de crisi, com ara el motí de Squillace de 

1766, l'Ajuntament de Barcelona va assumir, 

mitjançant la coordinació dels ajuntaments de les 

ciutats cap de corregiment, funcions de 

representació política del Principat, en relació 

directa amb la Capitania General o, fins i tot, amb el 

Consell de Castella i el rei. El 1773, la 

insubordinació de la societat barcelonina contra les 

quintes, amb el rerefons d'un suport general de les 

institucions autòctones del Principat, va donar lloc a 

una situació de doble poder, que durà més d'un any, 

en què el Consell General dels Col·legis i Gremis, 

amb el suport tàcit o explícit dels estaments 

privilegiats, s'organitzà com a Diputació i exercí 

funcions fiscals i polítiques. A la sortida de la crisi, 

el mes de gener de 1775, va ser necessari reafirmar 

les institucions de la Nova Planta i reequilibrar el 

poder entre capità general i Audiència. 

Altrament, les noves Corts unificades d'Espanya, 

convocades tan sols per ratificar les successions 

dinàstiques, mantingueren la condició de ciutats amb 

vot a favor de Barcelona, entre altres ciutats, i en 

ocasió de l'accés al tron de Carles III el 1760 la 

capital de Catalunya elevà al sobirà un memorial 

signat també per les altres capitals de l'antiga 

Corona d'Aragó -Saragossa, València i Palma- que 

demanava la revisió del règim de la Nova Planta i un 

retorn parcial a la situació anterior a la Guerra de 

Successió 

 

 

14.-_25 anys de La Ruta del 
Cister vs 25 noves 
propostes per tornar a La 
Ruta del Cister 
 
Font: Consell Comarcal Conca de Barberà 
 

Amb l’objectiu principal de millorar el 

posicionament d’aquesta marca dins el mapa 

turístic català, així com millorar la visibilitat de 

l’oferta del territori; s’ha definit una nova 

campanya centrada en “25 noves propostes per 

tornar a La Ruta del Cister”.  
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Aquesta campanya ha estat possible gràcies a la 

col·laboració entre La Ruta del Cister, formada 

pels Consells Comarcals de l’Alt Camp, la Conca 

de Barberà i l’Urgell, el Patronat de Turisme de la 

Diputació de Tarragona, l’Agència Catalana de 

Turisme i l’Agència Catalana del Patrimoni 

Cultural, ja que ha estat cofinançada per aquests 

ens i ha tingut un cost total de 60.000€.  

 

Amb aquesta campanya es busca donar a conèixer 

al visitant aquella oferta experiencial pel turista al 

territori, més enllà dels monestirs. Els monestirs 

cistercencs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de 

les Monges van ser l’atractiu principal que va 

afavorir el sorgiment de La Ruta del Cister, i, amb 

el pas dels anys s’han anat consolidant com un 

dels principals pols d’atracció turística del 

territori.  

 

Als inicis de La Ruta del Cister es podria dir que 

els monestirs cistercencs eren els principals i 

pràcticament els únics atractius turístics de les 

tres comarques.  

 

Amb el pas dels anys, l’oferta turística no tan sols 

ha vist incrementats el nombre d’establiments de 

serveis, sinó també els equipaments, les activitats 

i els productes turístics promocionats des de 

l’iniciativa local i comarcal. Així s’ha passat 

d’una oferta complementària pràcticament 

inexistent, a un territori que compta en l’actualitat 

amb molts recursos i propostes que engrandeixen 

la marca turística.  

 

Així doncs, s’ofereixen diferents noves propostes, 

on el concepte “nou” agafa el valor de, no tant 

com una novetat de proposta, tot i que en algunes 

propostes es dóna el cas, sinó com una nova 

experiència pel visitant, com a un nou motiu per 

tornar a venir al nostre territori.  

 

 

Són vint-i-cinc propostes i no un altre nombre 

tenint en compte que La Ruta del Cister va 

celebrar 25 anys des de la seva creació i aquesta 

ha estat la raó per quantificar-les d’aquesta 

manera 

 

 

 

 

15.-La Generalitat i la 
Diputació de Tarragona 
signen un conveni per 
finançar les obres de 
contenció dels moviments del 
subsòl a Barberà de la Conca  
 

 

Els treballs, pressupostats en 500.000 euros, 

consistiran en la intervenció en els immobles més 

afectats i en obres de contenció dels moviments del 

subsòl del municipi 

 

 L’agost del 2010 van aparèixer esquerdes 

originades per moviments profunds del terreny 

  

La consellera de Governació i Relacions 

Institucionals, Meritxell Borràs; el secretari general 

del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pau 

Villòria; el president de la Diputació de Tarragona, 

Josep Poblet, i l’alcalde de Barberà de la Conca, 

Marc Rovira, han signat avui un conveni de 

col·laboració per finançar obres de contenció dels 

moviments del subsòl del municipi, pressupostades 

en 500.000 euros.  

 

 

 
 

Així, la Diputació de Tarragona aportarà un màxim 

de 300.000 euros, mentre que els departaments de 

Governació i de Territori i Sostenibilitat n’aportaran 

un màxim de 100.000 més cadascun. L’Ajuntament 

de Barberà de la Conca, de la seva banda, serà el 

responsable d’executar el projecte integral. 

 

Col·laboració interadministrativa 
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La consellera de Governació ha aplaudit aquest 

conveni que permetrà “donar una resposta de 

tranquil·litat als veïns de Barberà de la Conca” i ha 

destacat la importància de la col·laboració entre 

administracions a l’hora de trobar solucions als 

problemes ciutadans: “Quan les administracions 

sumen esforços pel bé de les persones, el futur és 

molt millor”, ha reblat Meritxell Borràs. En aquest 

sentit, el secretari general de Territori, Pau Villòria, 

ha subratllat que “després del temps dedicat a 

esbrinar les causes del problema, amb aquest 

conveni es posa en marxa el compromís de les 

administracions per continuar donant suport al 

municipi”. 

 

“Avui Barberà és al centre de les prioritats del Camp 

de Tarragona i del país”, ha remarcat el president de 

la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, que ha 

destacat “la sensibilitat política i tècnica per 

solucionar el problema que està en la fase decisiva”. 

 

Finalment, l’alcalde ha celebrat que “amb les obres 

els veïns afectats podran tornar a viure amb certa 

normalitat” i que el conveni “permetrà fer altres 

obres al municipi que fins ara no s’han pogut fer, 

perquè tot es destinava a les esquerdes”. 

  

 

A banda del conveni signat avui, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat ha concedit una subvenció 

de 38.100 euros per als treballs urgents als immobles 

del carrer Valentí Almirall 10-12 i el carrer annex. 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) destinarà també 45.000 euros l’any 2016 i 

els successius en els estudis que ve realitzant de 

seguiment de l’esquerda. De fet, l’ICGC porta 

invertits 325.993 euros en la xarxa d’auscultació del 

subsòl al municipi des de la detecció del fenomen. 

 

Moviments profunds del terreny 

L’agost de l’any 2010 van aparèixer les primeres 

esquerdes a Barberà de la Conca, que van afectar 

diversos habitatges del nucli urbà, alguns dels quals 

es van haver de desallotjar. Des de llavors, l’ICGC 

duu a terme el control i el seguiment del fenomen, 

que ha identificat com un moviment profund que 

afecta el massís rocós sobre el qual s’alça el poble, 

com a resultat d’un procés de distensió. 

 

 

Aquest moviment progressa en vertical, afectant els 

materials superficials més alterats del subsòl i es pot 

amplificar degut a factors com el pendent, el grau 

d’humitat i d’altres intrínsecs a l’estructura dels 

edificis. 

 

  

 

En qualsevol cas, la progressió de les esquerdes en 

els immobles afectats presenta magnituds i 

velocitats molt diferents, en funció de la seva 

estructura i de l’orientació respecte la fissura. Les 

velocitats mitjanes d’obertura més elevades oscil·len 

entre els 7 i els 11 mil·límetres anuals, amb 

desplaçaments màxims de fins a 29,83 mm des de 

l’inici de l’estudi. En canvi, pel que fa al moviment 

del substrat rocós, la velocitat mitjana d’obertura és 

de menys de 4 mil·límetres anuals. 

 

Lectures contínues del terren 

 

L’ICGC, que ha realitzat els estudis geotècnics 

necessaris per a les obres contingudes en el conveni, 

duu a terme també lectures contínues del subsòl de 

Barberà de Conca mitjançant les diverses xarxes de 

mesurament que hi té instal·lades: 

 

 

·         Inclinometria: controla el desplaçament 

horitzontal del subsòl en profunditat 

 

·         Fissurometria: mesura la velocitat d’obertura 

de les esquerdes dels edificis en registres continus 

cada sis hores. 

 

·         Piezometria: registra l’evolució de les 

variacions de l’aigua en profunditat cada sis hores. 

 

·         Topografia d’alta precisió: quantifica els 

desplaçaments superficials i els referencia 

mitjançant GPS 

 

·         Radar d’Obertura Sintètica Terrestre (GB-

SAR): dispositiu en fase de desplegament, que 

permet detectar moviments de terra, subsidències i 

deformacions d’estructures i generar una imatge on 

es reflecteix la diferent velocitat de deformació en 

diversos punts del conjunt de l’àrea afectada. 

 

Amb totes aquestes dades, l’ICGC elabora, de 

manera continuada des del febrer de 2012, un 

informe mensual que remet a la Comissió Directora-

Tècnica de Barberà de la Conca.  L’Institut 

continuarà amb el control i la presa de dades de la 

xarxa d’auscultació, tot ampliant els punts de 

mesura, automatitzant els dispositius per obtenir 

dades en temps real i renovant l’instrumental 
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I AMICS  DE 
BELLTALL 
 

 
   

US DESITJA UN 
BON NADAL  I 
FELIÇ ANY 2016 
 

 
 

 

 
 

 

I que us toqui 
la GROSSA.. 
 

 
 

http://www.gencat.cat/nadal/cat/tradicions.htm
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16.-25 anys d’associació, 25 
anys de convivència 
 

Joan Maria Minguet (Joan de Cal Porxo) 

 

 

Belltall és un poble petit, tothom ho sap, es troba 

allà dalt, coronant les pujades dels Comalats, unes 

quantes cases, uns camins, unes pallisses i unes 

terres . Però els pobles no els fan o no només els fan 

les pedres, els arbres, els conreus... i els cotxes que 

hi passen, tantes vegades ni sense saber com es diu 

la població que travessen. Els pobles els fan la gent, 

la que hi ha viscut, la que hi viu i la que hi viurà. A 

Belltall, és la gent la que dóna la personalitat pròpia 

i inimitable que el fa únic com a poble. 

 

Un poble que fa 25 anys va decidir crear una 

associació de veïns i d’amics. I que els qui hi vam 

arribar poc després vam trobar com a una cosa feta i 

il·lusionant. Una iniciativa digna d’estudi perquè 

s’ha demostrat com a una forma de mantenir viu el 

que és avui dia el món rural: els del poble endins, 

tant els qui hi viuen tot l’any com que hi tenen casa i 

hi van sempre que poden; i els del poble enfora, 

aquells que hi mantenen lligams familiars o 

sentimentals o, simplement, perquè volen. 

 

 
 

Sí, l’Associació de Veïns i Amics de Belltall ha estat 

una manera de cohesionar tots aquells que volen 

sentir-se units al poble. I ho ha fet, em sembla, de 

dues maneres, tan pròpies de la nostra època. En 

primer lloc, a través del contacte real, viu, fent 

assemblees, convocant actes culturals, festes, 

participant de la vida quotidiana de la gent, també 

treballant amb l’Ajuntament del municipi 

(empenyent-lo, col·laborant-hi o, si ha calgut, 

criticant-lo) per a obtenir millores per als seus 

habitants. En segon lloc, fent que Belltall existeixi, 

no solament en la realitat geogràfica i humana, sinó 

també en el món virtual. Aquí, ens hem de felicitar 

d’haver tingut la sort que un fill del poble, el Xavier 

de Cal Gran, sigui un expert en el món cibernètic i 

hagués creat les pàgines “belltall.net” i 

“bellcam.cat”, que han donat personalitat a la nostra 

gent. (Només cal veure el número de visites que té 

diàriament la web cam i la pàgina meteorològica per 

adonar-nos-en que aquest poblet tan petit que tant 

ens estimem és conegut més enllà de la gent que el 

conformem.) 

 

 

 

En els darrers temps, seria il·lògic mirar d’amagar-

ho, hi ha hagut algunes tensions en el si de 

l’Associació de Veïns sobretot, m’atreviria a dir, 

arran del tancament de la sala municipal a partir 

d’aquell decret municipal. No és el moment ara de 

recordar l’origen del conflicte i de tornar a debatre la 

qüestió. Em sembla que és oportú assenyalar, però, 

que aquestes tensions no han fet més que reflectir en 

el si de l’associació uns problemes reals, unes 

maneres diferents de veure la vida municipal, la vida 

del poble. Una associació no pot viure encara que 

volgués al marge del que passa a la gent que 

representa. 

 

Vaja, que la vida en un poble de Belltall és com la 

de tot arreu, plena de coses bones i també d’alguns 

conflictes, que hem de superar entre tots. A propòsit 

d’això, m’atreveixo a demanar una cosa. No sé si 

tinc autoritat per a fer-ho, tots sabeu que la nostra 

família, encara que no som originaris de Belltall, ha 

demostrat el nostre arrelament al poble. En tot cas, 

ho intento: trobo que seria el moment que tornem a 

fer que l’associació sigui una, que estiguem units, 

com en aquests darrers vint-i-cinc anys. Això no vol 

dir que tots pensem el mateix, ben al contrari. 

L’Associació de Veïns i Amics de Belltall la 

conformem tots els qui hi volen ser i, igual que ha 

anat canviant des de la seva fundació, a partir d’ara 

pot ser allò que tots vulguem que sigui. L’associació 

som tots, és la veu de tots, la dels qui 

malauradament ja han marxat en aquests vint-i-cinc 

anys, i la dels qui hi som i del qui han d’arribar. 

 

Dins o fora, Belltall és aquest poble petit, però tan 

estimat que des de fa un quart de segle té una entitat 

que el representa, que ens representa i ens ajuda a 

viure’l amb més plenitud. 

 

 


