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1.-Semàfor de Belltall
Després de molt temps i del treball conjunt de l’ Associació de
Veïns i de L’ Ajuntament finalment ja és una realitat el
semàfor que regula la velocitat dels vehicles que circulen per
la carretera C-14 en el seu pas per Belltall.
S’ han col·locat dos semàfors , un a cada extern del poble que
sempre estan en posició de vermell i quan els vehicles s’aturen
passen a posició de precaució ( taronja en dos llums). És a dir o
indiquen atureu-vos o indiquen perill., els semàfors mai estan
en verd.

Esperem que amb aquesta mesura la velocitat de
circulació dels vehicles dins el nostre nucli millora i es
compleixen les indicacions de velocitat màxima de 50
km/h.
Seguirem treballant per tel d’ aconseguir altres
mesures per evitar els excessos de velocitat ,.
Aquestes mesures són presència habitual de controls
dels Mossos al nostre poble, o la sol·licitud d’
instal·lació d’un radar fix.
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2.-Visita del Conseller Joan Carretero
El Honorable senyor
conseller de Governació i
Administracions Públiques, Joan Carretero, va visitar
el dimecres, 23 de març, els municipis de Forès,
Passanant i Sarral. En la seva visita a la comarca, el
conseller va estar acompanyat pel delegat territorial del
Govern de la Generalitat a Tarragona, Xavier Sabaté, i
pel director dels Serveis Territorials del Departament de
Governació i Administracions Públiques a Tarragona,
Joan
Plana.

.

La visita a la Conca de Barberà va continuar a
Passanant. El conseller es va reunir amb el seu
alcalde, Ramon Aloy, i la resta de membres del
consistori,
per
tractar
diverses
qüestions
relacionades amb els àmbits d’actuació del
Departament de Governació i Administracions
Públiques.
El Conseller es va traslladar al nucli de Belltall per
visitar les instal·lacions del local social ( despatx
de les entitats, Biblioteca i Sala de Ball).

Durant la visita a la Biblioteca es va revisar els plànols
del POUM que s’està desenvolupant.
També van poder observar el Mapa de Catalunya
de 1934 on es detallen la divisió comarcal de
Catalunya en aquella època , en ella apareixen
Comarques que actualment no existeixen.
Posteriorment va visitar “ La Plaça del Fossar” on
es va mostrar molt interessat pel treball de recollida
de totes les persones que hi ha enterrades en aquest
lloc. Finalment va visitar el poble dinant al restaurant
.
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El Conseller, Delegat de La Generelalitat , Director de
Serveis Territorials , membres de L’ Ajuntament
i de l’ Associació de VeÏns al Fossar de
Belltall.

El Conseller i el Delegat van
Mostrar-se força interessats sobre
El treball de recollida de noms de
Les persones enterrades en el Fossar
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3..-.-El “ fiter de Belltall”
Durant les obres de millora de l’espai Municipal del costat de porxo ha aparegut les pedres que
formen el FITER damunt del que s’ afermen part de les cases del Poble .
Segons l’ enciclopèdia “ fiter” és aquella roca a flor de terra.

El fiter sobre el que està edificat part
Del poble quedà al descobert en aquesta
Àrea.

La Plaça abans de posar-hi el ciment.

La nova Plaça ja està finalitzada i tan sols ens
queda donar-li un nom
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4.- III caminada Popular a les Cabanes de Volta
del terme de Belltall.
La III caminada a les Cabanes de Volta també va sortir publicada en l’ agenda de TINET ( servei
d’ internet de les comarques de Tarragona) i a la nostra pag web , això va permetre que
comptéssim amb la companyia de dues persones de la comarca que són amants de les caminades .
En aquesta foto podeu veure el grup abans d’ iniciar la caminada d’ aquest any. També en Josep
Joan Berenguer que ha contribuït a la difusió d’ aquest patrimoni a tots els Belltallencs.

A part de conèixer les cabanes de volta vam poder creuar el terme passant pel mig de boscos i
també d’ algun que altre tros.
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3ª CAMINADA A LES CABANES DE VOLTA
El passat 26 de març va tindre lloc la “III Caminada a les Cabanes de Volta”. Ens vam arreplegar unes
28 persones, uns 20 adults i 8 infants si fa no fa, i vam arribar a conèixer 3 cabanes més. El lloc de
reunió i sortida també va ser la plaça de l’Església.
La caminada va ser més dura que les dues anteriors i
també la més llarga. Va durar unes tres hores i quart.
Vam sortir de Belltall agafant el camí de darrera de la
bàscula, i a l’indret conegut com Els Plans vàrem trobar la
primera cabana del recorregut, la de cal Ros, ben bé enmig de
un bosc.
Aquesta cabana no és certament de les més ben aconseguides
des del punt de vista de la perfecció de la seva volta, però el
lloc on es troba és certament bonic i acollidor.

A la dreta la cabana de cal Ros i al damunt d’aquestes linies, el
grup de caminants davant seu.
A continuació vàrem creuar la comarcal C-14 i no gaire lluny de Relat
vam anar a parar a la cabana de cal Martí que encara avui conserva la
porta amb la seva corresponent clau. En el seu interior, un parany i
diversos estris ens recordaven perquè servien aquestes cabanes, és a dir,
com a aixopluc per a les persones i animals i com a petit magatzem per
guardar eines i útils de conreu.
A l’esquerra el
grup fent cua
per entrar a la
cabana de cal
Martí.

A partir d’aquí va tindre lloc la part més dura de la
caminada. Per arribar al nostre següent objectiu vam
haver de superar tot un seguit de fondalades, amb les
seves pujades i els seus corresponents descensos, que
certament ens van deixar bastant baldats.

El grup comandat per l’Anton Mª Berenguer, el nostre
guia i perfecte coneixedor de tot el terme.
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Finalment vam assolir el camí que va de la Font de Baix fins al bosc de cal Ros i a partir d’aquí tot ja
va ser més fàcil. La tercera i última cabana de la jornada era ja al nostre abast.
Es tractava de la cabana de cal Sico, a la dreta,
probablement la més gran de les cabanes del terme de
Belltall. De fet, ja l’havíem visitat quan vam fer la 1ª
Caminada, al Gener de 2003.
Però valia la pena tornar a veure-la, tot i que es troba
en un lloc bastant ferèstec: l’abandó del terrenys de
conreu de la rodalia ha fet que la vegetació l’hagi
envoltada i sigui complicat fins i tot fotografiar-la.
La jornada va concloure amb un vermut tot just
arribats a Belltall. Mai com aquesta vegada havia
estat més oportú i reparador.

Vermut i fi de la jornada.
Entre les cabanes de cal Martí i la de cal Sico, Vam
veure a certa distància aquesta cabana que no
tenim catalogada. ¿Algú ens en pot donar alguna
dada?

Josep Joan Berenguer
Abril 2005
berenguer-roca@telefonica.net
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5.-Xerrada sobre arquitectura rural
Dissabte,26 de març al casal municipal de Belltall
Exposició i conferència sobre l’arquitectura rural a la Conca de Barberà.

Les nostres contrades guarden un valuós patrimoni d’arquitectura popular, que s’ha de
preservar i difondre
Des de l’Associació i per al dissabte 26 de març, enmig
de les vacances de pasqua, es van convocar dues
activitats. Al matí, la III caminada popular de divulgació
de les cabanes de volta (de la qual en trobareu una crònica
en aquest mateix número), i a la tarda, a la tarda, a les 7,
al casal, la presentació de l’exposició “Mostra de
l’arquitectura rural a la Conca de Barberà “
acompanyada d’una conferència amb el mateix títol, a
càrrec de Manel Martínez i Garcia de Montblanc.
Aquesta activitat
estava organitzada pel Consell
Comarcal de la Conca de Barberà i va comptar amb
la presència del seu Conseller de Cultura, Valentí
Gual.

El conseller presentà l’acte recordant que anys enrere, quan hi havia mossèn Solanes, havia vingut a Belltall
diverses vegades a consultar el valuosíssim arxiu parroquial que conté sense cap mancança tots els llibres de
registres de batejos, núpcies, confirmacions i difunts des del 1602 fins els nostres dies. Indicà que l’exposició i
conferència que es presentava a Belltall havia de seguir un recorregut pels altres municipis i poblacions de la
Conca amb el propòsit de donar a conèixer aquest important patrimoni cultural que són les construccions de
pedra seca de tanta riquesa a la comarca i especialment a Belltall amb les cabanes de volta. Afegí que aquesta
mostra, que el Consell havia assumit, sorgí del treball que d’ençà uns anys havia fet Manel Martínez i Garcia.

Seguidament prengué la paraula Manel Martínez. Explicà que l’estudi s’incià quatre anys abans i per un fet
casual. El recorregut de l’AVE per la Conca afectava construccions de pedra. Cregué necessari fer un estudi i
recull gràfic de totes les construccions que es podien veure afectades pel traçat del tren (barraques, aixoplucs,
cisternes, marges, ponts,...). Si més no, quedaria un testimoni del que els avantpassats havien construït i que al
llarg del temps s’havien integrat en el territori. De mica en mica aquest interès per l’arquitectura popular
l’amplià a la comarca. El resultat era el que avui ens feia una breu aproximació.
L’exposició anava acompanyada de la projecció dels diferents tipus de construccions.
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Manel Martínez explicà que n’havia fet una agrupació en
cinc àmbits d’estudi, que havia diferenciat segons els
aprofitaments o necessitats a què són destinades les
construccions:
1. La necessitat de resguardar-se (barraques,
aixoplucs, coves i balmes).
2. La terra i el seu conreu (marges, escales de marge,
aixarts).
3. L’aprofitament de l’aigua (bassots, cisternes,
pous, mines, basses, sèquies...).
4. L’explotació d’altres recursos (pous de gel,
arneres, seguers, forns de calç i de guix...).
5. La comunicació i els desplaçaments (camins,
empedrats, ponts).
Manel Martínez insistí al llarg de l’exposició amb la idea que l’ha mogut en la seva tasca. L’arquitectura rural
forma una harmonia amb el seu entorn. Només si coneixem el nostre patrimoni el podrem estimar i per tant
preservar. En aquest sentit animà els assistents a conèixer i preservar el ric patrimoni de Belltall , que tan
ricament està present en el terme, sobretot amb les cabanes de volta.

6.-Treballs del POUM
El grup de treball del Pla d’ ordenació Urbanística Municipal ( en endavant el POUM) ja ha iniciat
els seus treballs i com a representant de l’ Associació de Veïns tenim a Joaquim Torres i com a
reserva a Pep Lloses. Ells formen part de la Comissió de seguiment dels treballs de redacció

del POUM .

Entre les futures possibles àrees de creixement del poble definides en el POUM tenim les dues
àrees que veieu a continuació
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7.-.-Nova Comissió de Festes de Belltall
Després de 25 anys d’una tasca impressionant de la
Comissió de Festes , aquest any tenim una Comissió
nova formada per persones de diversos col·lectius
del poble. La nova Comissió esta formada per:
Eva Miró ( Ca l’ Ignasi), Joaquim ( Cal Pastor), Anna
Berenguer ( Cal Margarido), Àngels Begueria ( Cal
David i Àngels), Jordi Berengue ( Ca l’ Anna de cal
Gran), Dani Fernández ( Ca la Carme el Fuster),
Ramon Secanell ( Cal Secanell).
La nova Comissió compta amb tot el suport i col·laboració de l’ Associació de Veïns i de l’
Ajuntament de Passanant i Belltall.
La Festa Major es celebrarà els dies 19, 20 i 21 d’Agost i comptarà amb un programa molt
variat adreçat a totes les edats i gustos. Dins les activitats de la Festa Major es realitzarà
activitats esportives on els esportistes podran lluir la nova indumentària de BELLTALL

Gràcies per la vostra dedicació al poble i a la Festa. Visca la festa Major
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8.-Nou decret que regula la il·luminació artificial
• Catalunya estalviarà 11 milions d’euros a l’any amb l’aplicació del nou decret sobre contaminació
lluminosa
• L’aplicació del decret implicarà també grans millores ambientals i socials
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat un decret on es proposa una sèrie de mesures
per disminuir l’impacte ambiental causat per la il·luminació artificial i millorar-ne l’eficiència
energètica. Aquest decret serà el reglament que desenvoluparà la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Aquesta Llei regula l'ordenació ambiental de la il·luminació per a la protecció del medi ambient de nit
amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les condicions naturals d'aquestes hores en benefici de
les persones, de la fauna i de la flora. També vol promoure l’estalvi de recursos naturals i d’energia. El
decret s’aplicarà a totes les instal·lacions d’il·luminació exterior i interior de titularitat pública i privada.
Zonificació
El Departament de Medi Ambient i Habitatge aprovarà el mapa de la protecció envers la contaminació
lluminosa a Catalunya abans del juny de 2007. El decret ordena el territori en zones de protecció envers
la contaminació lluminosa i en crea quatre zones. Les zones de màxima protecció (espais d’interès
natural, àrees de protecció especial i àrees de la Xarxa Natura 2000) representen més d’un 25% del
territori de Catalunya. El sòl no urbanitzable representa un 65% del territori. El sòl urbà o urbanitzable
amb activitats nocturnes representa el 10% restant.
Característiques de les instal·lacions
La il·luminació d’un indret s’ha de dissenyar, pel que fa a aparells i instal·lacions, de manera que
previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i l’aprofitament de l’energia. Les làmpades
que s’han d’utilitzar han de ser de major eficiència energètica i preferentment de vapor de sodi a tot el
territori. La il·luminació s’ha de dirigir exclusivament cap a l’objecte o l’espai que cal il·luminar. S’han
d’evitar els llums dirigits al cel, als espais naturals i a les persones. Una bona il·luminació permet
realitzar les activitats humanes amb la mínima quantitat de llum artificial.
La il·luminació es regularà en vies de trànsit i vianants, rètols lluminosos, aparadors, finestres, façanes
d’edificis i monuments, il·luminació ornamental, activitats industrials, comercials i de serveis, i
il·luminació de seguretat.
La il·luminació exterior
S’estableix l’horari de nit a partir de les 22 hores fins a la sortida del sol. L’horari de vespre és des que
es pon el sol fins a les 22 hores. En l’horari de nit, només es pot il·luminar per raons de seguretat, trànsit
de persones i vehicles i funcionament d’una activitat. El decret també regula l’ús de la il·luminació
ornamental, i els ajuntaments poden establir en els seus municipis horaris de nit més amplis.
Els projectes d’il·luminació exterior que requereixin la llicència d’obres o d’altres llicències municipals
Belltall. Publicació trimestral de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall
Edita: Associació de Veïns i Amics de Belltall. Coordinadors: Josep Miró/Pep Lloses
Si voleu fer arribar les vostres col.laboracions, adreceu-les a:

Revista BELLTALL. Plaça de l’Església 4. 43413 Belltall Correu electrònic: bustia@belltall.net

BELLTALL
NUM 56. ESTIU 2005. PL ESGLÉSIA 4, 43413 BELLTALL
www:belltall.net e-mail: bustia@belltall.net PREU 0,60 € .

hauran de complir el decret. La potestat d’inspecció i de control correspon al Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
Els beneficis del nou decret
A) Econòmics: la inversió associada a l'adequació de les actuals instal·lacions d'il·luminació exterior de
Catalunya es valora en uns 40 milions d'euros. Aquesta inversió queda compensada per l'estalvi
energètic anual que produeix l’adequació mateixa, de tal manera que el cost de la inversió es pot
amortitzar en menys de 4 anys. Amb l’aplicació d’aquest nou reglament, es calcula que els ajuntaments
estalviaran en la seva factura energètica 11 milions d'euros a l'any.
B) Ambientals: amb l’aplicació d’aquest nou reglament, es calcula que es produirà un estalvi directe en
el consum d’electricitat de 160 gigawatts-hora. A més, s’evitarà la combustió equivalent a 14.000 tones
de petroli. També, si es considera que tota l'energia estalviada té el seu origen en la combustió de
recursos fòssils, podria dir-se que s'evitaria l'emissió a l'atmosfera de 50.000 tones de diòxid de carboni,
1.000 tones de monòxid de carboni i 2.400 tones de diòxids de nitrogen. Així doncs, es preserven els
recursos naturals i l’energia. També, el nou decret protegeix els espais naturals i la fauna activa a la nit,
així com el dret de les persones a preservar els recursos naturals i l’energia.
C) Socials: l’aplicació d'aquesta norma comportarà una millora significativa de la qualitat del cel i del
medi ambient de nit, protegirà l'equilibri de les persones, protegirà l'equilibri de la biodiversitat dels
ecosistemes i incidirà en el desenvolupament sostenible de Catalunya. El decret modernitza i millora
l’eficiència i la seguretat de les instal·lacions d’il·luminació exterior, i intenta conciliar la il·luminació
artificial amb la claror natural de la nit. El nou decret millorarà l’eficiència energètica, la qual cosa
constitueix una part fonamental de les polítiques i mesures disposades en el Protocol de Kyoto.
Calendari
Els ajuntaments i els particulars han d’adequar la il·luminació exterior existent a la norma abans del
setembre de 2009. El Departament de Medi Ambient i Habitatge assessorarà els ajuntaments i els
particulars en l’aplicació del decret. També es preveu una línia d’ajuts tècnics i econòmics per a la
redacció de plans pilot d’àmbit comarcal a partir d’aquest mateix any i ajuts econòmics als ajuntaments
a partir de l’any 2006 per executar l’adequació de la il·luminació pública.
3 de Maig de 2005

Font: Comunicat de premsa de la Generalitat de Catalunya
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9.-Visita al Parc eòlic de Rubió
El passat dia 20 d'abril, l'Alcalde, Regidors, representants de
l'Associació de Veïns i Tècnics Municipals, junt amb altres
representats de municipis afectats, Rocallaura, Vallbona de
les Monges i Tarrés, van visitar el parc eòlic de Rubió.
A la visita hi assistiren a més dels municipis esmentats,
l'Alcalde de Rubió, el Cap d'energies renovables de l'ICAEN
de la Generalitat de Catalunya, i tècnics i representants de l’
empresa
.
Es van realitzar diverses
preguntes a l’ Alcalde de Rubío
per part del representant de
L’ Associació de VeÏns.

Imatge d’ un aspa d’ un molí

La visita de treball, va servir per constatar com es
desenvolupa la construcció d'un parc eòlic

Imatge de la base d’ un molí.

Les grues que s’ utilitzen
per montar els molins.
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10.-Notícies de la pag web
Juny-2005
S'han acabat les obres de les voreres que quedaven pendents de finalitzar, vegeu-ne aquesta
foto.
• El Municipi entra en estat d'EXCEPCIONALITAT d'acord amb el nou decret de sequera que ha
publicat la Generalitat amb data 1 de Juny del 2005.
Maig
• Aquest any, la sequera empobreix el paisatge, però les nits de
primavera són riques com sempre, escolteu-ne aquesta mostra.
• Han finalitzat les obres sota la Placeta (al costat del Porxo). La nova
Plaça ha quedat encimentada i queda a la vista el Fiter (vegeu-ne
aquesta foto). A més, s'han iniciat les obres de les dues voreres de la
Carretera.
Abril
El camí del cementiri ha estat arreglat per l'empresa que ha realitzat
les obres a la carretera com a contrapartida per l'ús de la bàscula gestionada per l'Agrupació
d'Agricultors de Belltall.
• La Generalitat informa sobre el desbloqueig i
implantació dels Parcs Eòlics a Catalunya
(vegeu-ne la nota de Premsa).
L'Ajuntament fa l'anunci públic de les
finques afectades pel projecte de la nova
carretera C-14 des del poble fins el límit de la
província.
• Web: Estrenem secció: Rutes recomanades
per les rodalies de Belltall, a a peu o en
bicicleta. A més, ha aparegut l'edició de la
revista BELLTALL de primavera.
• Obres a la carretera C-14: L' Ajuntament
iniciarà el canvi dels arbusts que hi ha plantats per arbres. Els semàfors ja estan en funcionament.
A la cruïlla de Rocallaura s'hi ha instal·lat un monument amb un fragment de la que fou magnífica
Roca del Diable.
Març
• L'Ajuntament posa en marxa una Enquesta sobre el canvi de nom del municipi de Passanant
a Passanant i Belltall. Animeu-vos i voteu-hi a favor!.
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• L'Ajuntament ha iniciat les obres de condicionament de l'àrea municipal sota la Placeta (al
costat del porxo). Durant les obres ha aparegut part del fiter sobre el qual s'afermen algunes cases
del poble.
• Dimecres 23: L'Honorable Senyor Conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan
Carretero, visita el Municipi i el nostre poble, llegiu-ne la notícia.
• Dissabte 26: III Caminada a les cabanes de volta; punt de trobada: a les 10 del matí a la
plaça de l'Església. A les 7 de la tarda, inauguració de l'exposició Arquitectura Rural (oberta fins
el dia 28).

11.-Imatges del Poble i la seva gent
La roca del diable “ Ahir “ i “ Avui”

La Roca del Diable en el seu lloc i tamany històric.
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Part de la Roca del Diable situada a la cruïlla de la
c-14 amb la carretera de Rocallaura.

12.-Convocatoria Assemblea de socis i sòcies
Convocatòria per a la reunió Ordinària de l’ Assemblea General de sòcies i
socis que L’ Associació de veïns i Amics de Belltall celebrarà el Diumenge 28
de’ Agost a les 12:00 al domicili social ( Casal Municipal de Belltall) amb el
següent ordre del dia.
1.-Lectura i aprovació de l ‘ acta de l’ Assemblea anterior.
2.-Estat de comptes 2004 i pressupost per al 2005.
3.-Informació de Presidència.
4.-Torn Obert de Paraules.

El President
Pep LLoses

Belltall. Publicació trimestral de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall
Edita: Associació de Veïns i Amics de Belltall. Coordinadors: Josep Miró/Pep Lloses
Si voleu fer arribar les vostres col.laboracions, adreceu-les a:

Revista BELLTALL. Plaça de l’Església 4. 43413 Belltall Correu electrònic: bustia@belltall.net

