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1.- Assemblea General Ordinària
de l’Associació.
El diumenge dia 3 de Setembre es va reunir la
Assemblea General de L’ Associació de Veïns i
Amics de Belltall . Presideixen la taula el President
( Pep Lloses), el Secretari ( Josep Miró) , el tresorer
( Jesús Fabregat) , la vocal Rosa Verdura.
L’ ordre del dia de l’ Assemblea es:
• Lectura i Aprovació de l’ acta de l’
Assemblea anterior. Josep Miró.
• Informació de la Presidència. Pep Lloses
• Estat de Comtes del 2005 i pressupostos del
2006. Jesús Fabregat / Rosa Verdura
• Renovació de càrrecs. Tots
• Torn obert de paraules
Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea
anterior
En primer lloc el secretari procedeix a fer lectura de
l’ acta de l’ Assemblea anterior, que es aprovada per
tots els socis i sòcies assistents.

10.-Exemple càmeres a semàfors
11.-Generalitat. Ruralnet i comunicacions
12.-Partit futbol a Montbrió de la Marca
13.-Arbres del territori “ Pets de monja”
14.-Activitats d’ estiu
15.-Denuncia Abocadors runes Municipals
16.-Festa Major
17.-Notícies de la Web
18.Festa del Sagrat Cor

Informació de Presidència
Posteriorment el President procedeix a informar de
les activitats realitzades durant l’exercici.
S’
informa que en l’ actualitat som 217 socis:
Les activitats realitzades durant l’ any han estat:
Medi Ambient , Salut i Seguretat
• Parcs Eòlics (Seguiment nous parcs)
Parc Eòlic les Forques ( S’ han iniciat
les obres del centre de control i la
subestació elèctrica)
Parc eòlic Serra del Tallat ( S’ han
iniciat les obres dels fonaments per les
torres dels molins i també el camí entre
elles )
Parc eòlic Les Forques II ( Proposta de
nou Parc ( 6 aerogeneradors a la zona de
Passanant-La Sala-El Fonoll)
Línia d’evacuació elèctrica. ( Publicada
en el DOGC el projecte de línia
d’evacuació)
• Agència Catalana de l’ Aigua (ACA):
Depuradora de la Teulera . Hem enviat una
carta a l’ACA per tal que la depuradora de
la Teulera es realitzés el 2006 tal i com
estava previst al principi. Finalment la
proposta no ha estat inclosa en el Pla de
sanejament d’ aigües residuals de Catalunya
(PSARU). Es preveu que es realitzi en el
període 2009-2011.
• Cartes: Cooperativa Guissona i Artesa per
tal que els seus conductors circulin a la
velocitat legal pel nostre poble
• Llei del Tàbac: L’ Ajuntament ha definit les
àrees de fumadors al Local social.
• Recollida selectiva. El Consell Comarcal ha
instal·lat un contenidor més gran per plàstic.
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•

Cal recordar que la recollida d’ andròmines
es realitza dues vegades a l’ any en que el
Consell Comarcal porta els contenidors a la
bàscula, durant la resta de l’ any no es
poden deixar trastos al passeig de L’ Om .
les dates han estat publicades a la revista i
pàgina web ( Maig i Agost durant el 2006)
Abocador de runes d’ obres: L’ abocador de
Belltall ha estat denunciat per Medi
Ambient a la Fiscalia degut a que si han
trobat residus diferents dels de les runes de
les cases. Els residus de runes de les cases
han de tirar-se a abocadors dissenyats per
aquest propòsit. L’ Ajuntament està
treballant per trobar una solució al tema de
les runes. Respecte als residus diferents de
les runes l’ Ajuntament els ha de retirar.

Infrastructures , Equipaments i Urbanisme
• POUM: ( Pla ordenació Urbanística
Municipal ): Està finalitzant-se la redacció
del Pla. Un responsable de la realització de
l’estudi medi ambiental s’ ha posat en
contacte amb l ‘ Associació per tal de
revisar els impactes
• Els projectes que s’ han realitzat han estat
Millores a la Placeta ( Plaça de les
Capelles), calefacció sala, millores a tots
els jardins del Poble
•

Els projectes inclosos en el Pla estratègic de
Belltall pels propers anys són:.
Nova antena per telefonia mòbil, ADSL,
Televisió digital
Il·luminació Nova pel poble .Es
realitzarà durant l’ any 2007,
Modificació de la conducció de
clavegueram fins la Teulera I
instal·lació d’ una depuradora.: Aquest
projecte l’ ha de realitzar l’Agència
Catalana de l’aigua.
Arranjament del Passeig de l’ OM: Fer
un monument al Passeig de l’om i
condicionar-ho com a Plaça.
Arranjament zona al voltant del
Polisportiu ( posar font, cimentar-ho).
Millorar la xarxa d’aigua .
Millorar la xarxa de clavegueram.

Qualsevol suggeriment o idea respecte a nous
projectes pot ser adreçada a qualsevol membre
de la Junta.

Activitats culturals
• Excursió anual cabanes de Volta
• Activitats d’estiu: S’ han programat
conjuntament
amb
l’Ajuntament
activitats d’estiu conjuntes per tots els
pobles del Municipi. Addicionalment es
va organitzar un partit de futbol a
Montbrió de la marca pels mes petis
• Revista distribució trimestral.

Relacions Institucionals.
•

Canvi de nom del Municipi “ Passanant i
Belltall”.
• Cap de Carreteres : Modificació del semàfor
. S’ha canviat el semàfor per un que obligui
a aturar-se als conductors i així evitem que
els que es coneixen la carretera no redueixin
la velocitat.
• ACA. Depuradora de la Teulera. Carta als
responsables de l’ACA demanant que
s’instal·li l’ abans possible
• Cap de Trànsit i Interior: Després de l’
instal·lació del nou sistema de control del
semàfor hem vist que hi ha molts vehicles
que no respecten el semàfor en vermell. Per
la qual cosa sol·licitem que s’ incrementin
els controls dels Mossos d’ esquadra i que
s’instal·li un radar fix o unes càmeres al
semàfor.
Promoció estratègica
•
•
•

POUM ( Àrea edificació al poble).Està
finalitzant-se la redacció.
8 Llocs de treball Parc eòlic ( 4
sol·licituds del poble)
Pag web: 14000 visites. Nevada Gener (400
visites)
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•

Belltall.cat. El domini pertany a l’
Ajuntament i qualsevol connexió està a la
pag web d’ aquest que posteriorment
permet unir-se a l pàgina de l’ Associació (
www.belltall.net)

Finances
•
•

•

Rebuts via telemàtica . Hem realitzat els
rebuts del socis via informàtica.
Hem sol·licitat Subvencions ( Diputació:
Activitats culturals i Revista)

Festes
• Durant l’ any 2005 es van organitzar i
realitzar les festes de Cap d’ any i de
Castanyada. I aquest any la de Sant Joan.
• Hem Col·laborat amb la Nova “ Comissió
de Festes” per ajudar en els tràmits de les
subvencions de la Diputació i l’
Assegurança obligatòria de responsabilitat
civil .

•

•
Estat de Comptes 2005 i Pressupost 2006
Rosa Verdura passa a exposar l’ estat de comptes
del 2005. Els Ingressos han estat de 10147.12€ i les
despeses de 11454.42€. El Saldo inicial era de
4026.28. Això ha fet que a 31 de Desembre del 2005
tinguéssim 2718.98 €. Les raons del augment de
despeses es deuen a l’adquisició de la calefacció de
la Sala .El pressupost intencionat pel 2006 es de
6000 € . L’ estat de comptes del 2005 i el
pressupost del 2006 queda aprovat per l’ Assemblea.
Renovació de Càrrecs
S han presentat pels càrrecs vacant : President (
Pep Lloses), Secretari ( Josep Miró), Vocal 1er
(Rosa Mª Tous), Vocal 3er ( Rosa Verdura), Vocal
5è ( Jordi Miró) , Vocal 7è ( Núria Cartañà). Els
càrrecs son aprovats per l’ Assemblea.

Torn obert de paraules
Per part dels assistents s’exposa :
• Augment d’excrements d’ animals. S’ ha
detectat un augment dels excrements de gats
pels carrers i en algun casos fins i tot de
gossos. Addicionalment ha augmentat molt

el nombre de coloms que hi ha al poble ,
sobretot a la casa en runes de cal Feliu. Es
demana que l’Associació es posi en contacte
amb l’ Ajuntament per tal de prendre
mesures al respecte.
Depuradora de la Teulera: En cas que les
administracions no ens facin cas en aquest
tema cabdal , es proposa prendre mostres de
la terra al voltant de la bassa , analitzar-les i
posar les dades en coneixement de
l’administració. Addicionalment comentem
que resulta incoherent des del punt de vista
ambiental que es denuncií a la fiscalia l’
abocador de runes ( responsabilitat de l’
Ajuntament) i no es prenguin mesures en
quan a la depuradora i la bassa existent. El
risc ambiental és molt més gran en aquest
segon cas
Festa Major . Un membre de la Comissió
de Festes vol agrair el suport que ha rebut la
Comissió per part dels joves, gent del poble,
Associació de Veïns.
Parcs eòlics: Es demana que els diners dels
Parcs eòlics que entrin a l’ Ajuntament es
reinverteixin en projectes ambientals , .

2.- Assemblea General
Extraordinària de l’Associació.
L’ objectiu de l’Assemblea extraordinària era el d’
aprovar la modificació dels Estatuts de l’ Associació
per adaptar-los a les legislacions aparegudes des de
la seva edició.
Els nous Estatuts van ser aprovats pels assistents.
Ara es procedirà a enviar-los a al Generalitat per la
seva revisió i comentaris. Una vegada revisat i
realitzades les modificacions que ens proposin ( si n’
hi haguessin). Els Estatuts es faran públics a la
pàgina web de l’ Associació i al pannell de local
social.

3.- El grup Acciona Energia dóna
el tret de sortida a la construcció
dels parcs eòlics
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall
El passat dia 14 de juny, un cop constituïda la
comissió de seguiment i control, i coincidint amb la
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primera acta d'inspecció de dita comissió, el
grup Acciona Energia, ha iniciat les obres de
construcció del parc eòlic de La Serra del Tallat.

Aquest parc, que afecta els termes municipals de
Vallbona de les Monges i Passanant i Belltall, està
compost per un total de 33 aerogeneradors de
1,5MW, dels quals 8 són en el nostre terme
municipal, amb una inversió total d’uns 50 milions
d'euros, més de vuit mil milions de les antigues
pessetes.
Segons han manifestat l'empresa, a la comissió de
seguiment, les obres estaran finalitzades a finals
d'aquest any 2006.
La comissió de seguiment i control és l'encarregada
de vetllar pel compliment íntegre de totes les
clàusules i condicionants establerts dins la llicència
d'obres i la llicència ambiental atorgada per la
construcció d'aquest parc. Aquesta comissió està
integrada pels alcaldes, tècnics municipals, tècnics
del departament d'emergències, tècnics del
departament d’indústria, tècnics del departament de
medi ambient i dins d'aquests de medi natural. A la
fotografia, els tècnics i representats de l'empresa en
un moment de l'acta de inspecció i replanteig de les
obres.
El parc eòlic de la Serra del Tallat comença a agafar
un bon ritme constructiu. En aquests moments ja hi
ha fetes totes les excavacions de les sabates dels
aerogeneradors del terme municipal de Passanant i
Belltall, s'ha obert tot el nou vial d’accés, s'està
col·locant la ferralla i possiblement la setmana
vinent començaran a emplenar-se de formigó les
sabates

Els enginyers d'Acciona Energia, promotora de
l'obra, preveuen començar el muntatge dels
aerogeneradors, a partir de la segona quinzena
d'octubre.

4.- Festa de Sant Joan
El Divendres 24 de Juny vam celebrar al local social
la Revetlla de sant Joan, on vàrem poder degustar la
típica coca de Sant Joan i veure cava i gaudir d’ una
estona força divertida .
A la revetlla van assistir 50 veïns i amics que van
omplir la Sala de Ball .
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5.-Els veïns de Belltall es queixen
del semàfor del poble

6.-Caminada nocturna a
ROCALLAURA

Font:Diari el Punt

Un grup d’ entusiastes Belltallencs varen voler
imitar als nostres avis i van decidir anar de Festa
Major a Rocallaura a peu.

L'Associació de Veïns i Amics de Belltall ha
comunicat que el semàfor que fa un temps es va
instal·lar a la població per tal de reduir la velocitat
dels vehicles que hi passen ja no compleix la seva
funció. D'un temps ençà, els usuaris habituals de la
carretera han detectat quin és el funcionament del
semàfor –té un detector de presència que passa
automàticament de vermell a groc– i condueixen
sense respectar el límit de velocitat establert.
L'associació ja s'ha posat en contacte amb els
responsables de Carreteres de la Generalitat per tal
que es canviï el sistema del semàfor per un altre de
més eficaç. D'altra banda, els habitants de Belltall
també tenen queixes del semàfor que s'ha instal·lat
per les obres de la C-14.

Van sortir a les 12 de la nit de la Plaça de la creu i
van arribar a Rocallaura a la 1 de la nit. Després van
gaudir de la Festa Major , però la tornada va ser “
més actual”, és a dir en cotxes.

7.-Ruta Belltall-Forès-Sant Pere
de Savella –El Fonoll-Forès
Belltall.
Col·laboració. Josep Cal Pep del Curt, David de
Cal Lluc i Joel de Cal Ferreret.

Belltall-Forès-Sant Pere-Fonoll-Forès-Belltall
850
800
750
700
650
600
550
500

KM
Belltall

Mirador Forès

El Fonoll

Forès

Carretera Conesa

Distància (Km)

Sant Pere Savella

Mirador Forèss

450
Belltall

El dia 21 de Juliol finalment el servei territorial de
carreteres va canviar el sistema de control del
semàfor per un de nou. Aquest assegurà que el
semàfor es manté en vermell per tal que els vehicles
estiguin alguns segons parats al semàfor.
Posteriorment canvia i es posa intermitent taronja.
Addicionalment vàrem canviar les dues bombetes
foses de les llums vermelles.

Altitud ( m)
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Km

Descripció

0

Sortida de la Plaça de l’Església de Belltall en
direcció a la carretera sentit Solivella.

0.54

Agafem el camí de Forès indicat amb els rètols de
la ruta del Cister.

1.73

Arribem al Mirador de la Conca des d’ on hi ha
una esplèndida vista de tota la conca .Lloc utilitzat
pels saltadors de parapent.

4.16

Seguim pel camí amb asfalt fins que arribem al
Mirador on es veu Forès al fons.

4.56

Baixem fins baix el Poble de Forès.
Entrem al poble i seguim fins que trobem a la dreta
un rètol que ens indica Conesa. Seguim aquesta
carretera fins a la sortida del poble on trobem a ma
esquerra la Creu de terme i un indicador cap “
Sant Pere de Savella”

5.01

Seguim aquest camí fins a trobar de nou la
carretera de Forès a Conesa.

5.16

Seguim la carretera fins una pujada on a ma
esquerra trobem un camí amb un rètol que ens
indica de nou Sant Pere de Savella. Seguim aquest
camí.

9.56

Arribem a Sant Pere de Savella. Abans d’ arribar a
l’ Església hi ha dos camins a ma dreta , agafarem
el que està més a la dreta ( també hi ha un
indicador que ens diu el Fonoll).

13.71

Iniciem una bonica baixada per un camí ple de
pedres i alguna rasa . Seguim el camí fins arribar a
El Fonoll

14.00

Travessem el poble i seguim fins a deixar el poble
a ma esquerra i agafar el camí cap a Forès (
indicant amb una senyalització com a GR 171).

16.5

Seguim el camí passant pel mig de bonics boscos
de pins fins que arribem a una cruïlla. A la dreta hi
ha el rètol que ens indica Forès.

19.2

Ja som al poble de Forès. Veiem la Creu de Terme
del poble. Aquí agafarem la carretera a la dreta que
va cap a Passanant. ( T-222)

20.0

Seguint la carretera veiem a l’esquerra un rètol que
ens indica Belltall. Pugem pel camí amb asfalt i a
la dreta ens tornem a trobar el camí que va a La
Sala . Seguim pel camí asfaltat que ens portarà a
Belltall

20.64

Rètol indicatiu a la dreta cap a Belltall

22.5

Arribada de nou a la Plaça de l’ Església de
Belltall.

8.-DESCOBERTA DE NOVES
TOMBES, II
Col·laboració: Josep Joan Berenguer
En la publicació del passat estiu vàrem informar de
la descoberta de dos nous enterraments en el lloc
conegut com La Cista. En aquell moment ens vàrem
comprometre a donar més informació al respecte,
particularment pel que fa a l’època en la que es
podrien situar.
Doncs bé, creiem que aquesta ‘època està plenament
identificada. Sense quasi cap mena de dubte es
tracta d’ enterraments de cultura megalítica, es a
dir, que van ser construïts entre el 2500 i el 1000
aJC, tot i que com a molt tard podrien arribar a ser
del 700 aJC.
L’informació proporcionada per Internet així com
reproduccions d’aquests enterraments vistes
personalment al Museu Arqueològic de Catalunya i
al Museu Diocesà de Solsona, així ens ho permet
afirmar.
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Les s tombes fins ara trobades a

La Cista.

Compareu aquestes fotografies amb aquestes altres
d’enterraments trobats i catalogats en altres indrets
de Catalunya i Espanta

Es evident que es tracta de un tipus d’enterrament
ben semblant amb el que tenim a Belltall. En les
fotos es veu que en tots els casos aquestes fosses
estan construïdes d’acord amb un mateix patró : una
caixa de forma trapezoïdal o rectangular tancada
pels costats amb lloses plantades verticalment ; la
cambra es tanca mitjançant altres lloses col·locades
horitzontalment sobre les parets. El que a vegades
siguin tan petites s’explica si es té en compte que els
difunts s’hi col·locaven en posició fetal, tal com
mostra la darrera fotografia.
Per rebatre la teoria de que aquestes tombes no
puguin tenir més enllà de 400-600 anys, deixeu-nos
plantejar les següents preguntes :
•

•

•

Si son d’aquesta època, ¿per què no s’hi ha
trobat cap simbologia cristiana?. Sembla
impensable de un temps en que la religió era
omnipresent durant tota la vida i també
després de la mort.
¿Per què aquestes persones van ser
enterrades precisament aquí i no en el antic
Fossar que fa 400-600 anys ja era terra
sagrada?
Si els enterrats son bandits o no cristians
¿per què es van prendre la molèstia de fer
aquestes cambres individuals en lloc de
posar-los en una fossa comú?. ¿Per què
tampoc hi ha símbols d’altres religions?
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9.-Belltall denuncia els
conductors que se salten el
semàfor de la C-14
Font: Mercè Pérez .Diari El Punt

Proposen que hi hagi més control per
part dels Mossos d'Esquadra, un
radar fix i càmeres
Anarquia total. Els conductors que circulen per
Belltall no respecten ni els límits de velocitat ni el
semàfor que hi ha al mig del poble per regular les
obres que s'estan duent a terme a la C-14. Així ho ha
denunciat l'Associació de Veïns i Amics de Belltall,
que ha fet arribar les seves queixes al cap del servei
territorial de Trànsit, al cap d'Interior i als Mossos
d'Esquadra. Segons constaten en unes fotografies
que ells mateixos han pres, molts dels que transiten
per l'interior del municipi fan cas omís de la
senyalització vertical que els obliga a no sobrepassar
els 50 quilòmetres per hora, de les indicacions a la
carretera
i
del
semàfor en vermell.
A
mitjan
juliol,
l'Associació d'Amics
i Veïns de Belltall ja
va denunciar que el
semàfor que s'havia
instal·lat per reduir la
velocitat
dels
+ Un dels conductors
vehicles
que
hi
infractors que han captat les
circulen no complia
càmeres de l'associació
la seva tasca. Segons
veïnal. Foto: ASSOCIACIÓ
van indicar llavors,
D'AMICS I VEÏNS DE
els usuaris habituals
BELLTALL.
de
la
carretera,
havent descobert que passa de vermell a groc quan
detecta la presència d'algun vehicle i circulaven
sense respectar el límit de velocitat establert. En
aquella ocasió van denunciar els fets als
responsables de carreteres de la Generalitat perquè
solucionessin el problema instal·lant un sistema
«més eficaç».
Un mes i escaig després d'aquesta primera denúncia
pública, han decidit elevar les seves queixes a altes
instàncies. I és que, segons recorden, «un conductor
que arriba a Belltall es troba amb una senyalització

vertical que li prohibeix circular a més de 50
quilòmetres l'hora, dues indicacions a la carretera i
un semàfor en vermell dins el nucli de la població».
Un semàfor que, justament, s'ha instal·lat per regular
les obres que la Generalitat està duent a terme amb
la finalitat de suprimir els revolts i millorar el coll de
Belltall. L'associació manifesta: «Desgraciadament,
amb totes aquestes mesures, seguim patint i veient
com alguns conductors habituals de la carretera –
cotxes andorrans, camions de la cooperativa
d'Artesa, de la cooperativa d'Ivars, etcètera– no
respecten la velocitat al nostre poble. Veient aquest
comportament
com
podem
esperar
que
l'accidentalitat baixi?», es pregunten després de
recordar l'alt nombre de persones que pateixen les
conseqüències dels sinistres.

RECLAMACIONS CONCRETES
L'associació, que considera que «com sempre l'única
solució que queda és la sanció», han decidit
sol·licitar que s'emprenguin mesures més dràstiques
per posar fi a aquest problema que els suposa un
maldecap des de fa mesos. D'aquesta manera, han
denunciat el fet al cap dels serveis territorials de
Trànsit i al cap del Departament d'Interior. Així
mateix, a través de l'Ajuntament, han fet arribar una
denúncia als Mossos d'Esquadra i a la Delegació del
Govern al Camp de Tarragona. Totes aquestes
denúncies han estat completades amb fotografies
preses per la mateixa associació on es poden veure
vehicles que no respecten el semàfor i que el passen
en vermell.

En aquest ordre de coses, els veïns també han
sol·licitat, «davant l'actitud demostrada per alguns
conductors davant un dispositiu que funciona des de
fa un any», tres mesures addicionals. La primera és
que s'incrementin els controls dels Mossos
d'Esquadra a la zona per evitar que s'infringeixin les
senyalitzacions. De la mateixa manera, aposten
perquè s'instal·li un radar fix que controli la
velocitat dels conductors que travessen el poble i
que s'instal·lin càmeres a prop del semàfor per
detectar els que no respecten el senyal quan està
en vermell.
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10.-Exemples de càmeres
instal·lades a semàfors d’ algunes
ciutats
Barcelona va instal·lar, una vintena de càmeres en
les cruïlles amb semàfor, on hi ha més accidents.
Aquest sistema, permet detectar els vehicles que no
respectin el vermell; factor decisiu a l'hora de
provocar accidents.
El nombre d'accidents de circulació es manté a la
ciutat. Un factor a tenir en compte és el
protagonisme tant de les motos com dels vehicles
que no respecten els semàfors en un gran
percentatge dels sinistres. Per aquest motiu,
l'Ajuntament ha decidit instal·lar pròximament,
càmeres en aquelles cruïlles amb semàfors que
tenen una major sinistralitat

.
Aquests són alguns exemples de càmeres que s’
han instal.lat a les ciutats i les dades han
demostrat que son força efectives.
Aquesta és una de les opcions que l’ Associació de
Veïns ha sol·licitat a Trànsit i Interior per posar
als semàfors de Belltall. L’ altra opció és l’
instal·lació d’ un radar al poble.

11.-El Govern i Localret
col•laboraran en l'execució de
diversos projectes de
telecomunicacions
Font: Nota de Premsa de la Generalitat

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern,
Joaquim Nadal, i el president del consorci Localret,
Pere Navarro, han signat aquest dijous un conveni
de col·laboració per impulsar els projectes de
telecomunicacions Banda Ampla Rural, Telefonia
Mòbil (TM), Xarxa Oberta, i Millora i Impuls de
les Radiocomunicacions (MIR). L'acord té una
vigència de quatre anys i comptarà amb una
aportació de la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació (STSI) de 850.000 euros
anuals.

Amb aquest conveni la STSI i el consorci Localret,
format per vuit-cents un municipis catalans
juntament amb les entitats municipalistes per a
promoure i supervisar el desenvolupament de noves
xarxes de telecomunicacions, tenen la intenció
d’impulsar les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) i vetllar pel correcte
desplegament de les diverses xarxes amb especial
èmfasi en l’àmbit local. També pretenen promoure
un desenvolupament equilibrat d’aquests serveis i
xarxes en el conjunt del territori, de manera que es
previngui la possibilitat d’una fractura digital de
base territorial a Catalunya.
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En relació a les xarxes de telecomunicacions el
conveni subscrit entre el Govern i Localret fixa els
terminis de col·laboració en el procés d'implantació
de la Banda Ampla Rural, que desenvolupa
actualment la STSI mitjançant el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
(CTTI). Entre altres funcions Localret realitzarà un
mínim de dues mostres anuals independents a tot el
territori respecte a la qualitat del servei i satisfacció
percebudes per part de les administracions locals
amb investigacions de mercat quantitatives i
qualitatives. L'acord signat avui també té com a
objectiu l'extensió i millora de la Telefonia Mòbil
(TM). Concretament la TM vol ajudar a ordenar el
desplegament de la telefonia mòbil al territori,
millorar la cobertura mitjançant les xarxes dels
operadors mòbils seguint els plans del Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç i proposar nous plans
de serveis avançats per a l’administració, entre
altres.
Un altre dels programes inclosos en el conveni és
l'anomenada Xarxa Oberta que pretén inventariar i
posar en valor les canalitzacions, fibres i altres
infrastructures de telecomunicacions que les
administracions tenen entre els seus actius, per
poder posar-los al servei dels ciutadans, empreses i
altres administracions. Finalment, el pacte recull les
accions del programa de Millora i Impuls de les
Radiocomunicacions (MIR). El MIR té per missió
promoure, difondre i desenvolupar projectes
d’infrastructures, serveis i continguts basats en els
sistemes de radiocomunicacions als municipis, tant
per a la pròpia administració com per afavorir el
desenvolupament del mercat. A tall d'exemple s'hi
proposaran nous plans de serveis avançats per a
l’administració basats en tecnologies sense fils i
Televisió Digital Terrestre (TDT).

12.-Partit de Futbol a Montbrió
de la Marca
El dia 15 d’ Agost l’ equip local dels petits va anar a
jugar un partit de futbol al poble de Montbrió de la
Marca.
Montbrió de la Marca és un bonic poble de 40
habitants situat a uns 5 km de Sarral en direcció
Santa Coloma de Queralt. És un poble encantador ,
per on passa la ruta del Cister en el seu camí cap a
Santes Creus. A part devisitar el poble també es

poden realitzar boniques excursions a la Font
Voltada o a la Serra de Comaverd.
Tornant al partit, l’ equip local amb jugadors entre
6 i 12 anys estava format per Francesc de Cal Mitjà,
Pau del Porxo, Joel i Genís de Cal Ferreret, Aleix
de Cal Secanell , Oriol de Cal Feliuet i dirigit a la
banqueta per Marc de Cal Margarido i Albert de
Cal Manuelo. Addicionalment van comptar amb el
suport de pares, mares i joves del poble , en total uns
15 aficionats es van traslladar per donar suport a l’
equip.
La primera part va començar no massa bé i els locals
se’n van anar de 4 gols de avantatge. En la segona
part , l’ equip tècnic va realitzar alguns canvis
tàctics i els Belltallencs van posar-se a un gol dels
de Montbrió. Finalment l’ equip local es va endur la
victòria per un resultat de 11 a 9.

L’ experiència va ser molt positiva i el Representant
d’Esports de la Comissió de Festes ( Ramon
Secanell ) i el President de l’Associació de Veïns de
Montbrió de la Marca ( Jordi Rosines) van quedar
que per l’ any que ve aquests partits s’ emmarcarien
dins els actes de la Festa Major de Montbrió de la
Marca i de Belltall.
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FEU-VOS SOCIS DE
L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I AMICS DE
BELLTALL.

Animeu als vostres
fills,cosins nets,
veïns del poble o
amics a associarse.
13.- Arbust del terme . Els Pets de
Monja
Col·laboració: Josep Berengué
Es un arbust. A Belltall en diem pets de monja,
però a Catalunya l’hi en diuen espantallops i en
botànica Colutea arborescents de la família de les
papillonàcies.
A casa nostra el podem trobar en les valls del
Pirineus, fins el Segrià i la Conca de Barberà.
Normalment a solana, en terrenys calcaris i
rocallosos, aguantan molt be en sòls pobres. Molt
resistent al fred.
Pot agafar una alçada de 1 a 3 m., amb un
diàmetre de 1’5 a 3 m., de tiges dretes de color
cendra. Te fulles compostes i es caducifoli. Les flors
son grogues i agrupades en raïms, florint durant la
primavera i l’estiu. Els fruits son llegums inflades
d’aire, de color verd-groc translúcid, que al madurar
es tornen marrons, també translúcid. A dins hi
trobem les llavors.
En diem pets de monja, per que quan agafem el
fruit inflat i el fem esclatar picant de mans fa un
“pef !” molt finet, .......com el d’una monja? En
canvi, a la resta de Catalunya, en diuen espantallops
per que quan el fruit es madur, les llavors cauen dins
la llegum i al bufar el vent les fa fressa, soroll que
espanta els llops.

Arbust de pets de monja al camí de Forès al Fonoll
Es medicinal i de les fulles s’en fan infusions
laxants, diürètiques i depuratives.

14.-Activitats d’estiu
Aquest estiu l’ Associació de Veïns I Amics ,
Ajuntament de Passanant i Belltall i particulars de
Passanant han organitzat activitats conjuntes pel
Municipi.
Les activitats han estat excursions pels voltants de la
Pobla de Ferran , visites guiades a Passanant, visita
guiada per Belltall, cinema a la fresca a Belltall i a
Passanant, curs d’ ordinador

.
Assistents a la visita guiada per Passanant.
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comunicaven a l’ajuntament, i d’acord amb la Llei
de residus, l’existencia d’aquests dos indrets on per
part de particulars es llencen residus sense cap mena
de control.
El mes d’agost, aquesta acta va derivar amb una
denúncia, per part de la fiscalia de medi ambient
a Tarragona,contra l’ajuntament per aquest fet, i
insta a l’ajuntament a la neteja i control d’aquests
indrets.

Alguns dels participants a l’ excursió pels voltants
de La Pobla de Ferran

És del tot inacceptable, l’actitud d’alguns veïns, els
quals, tot i gaudir d’uns serveis municipals de
recollida de residus, adopten actituds incíviques i és
dediquen per sistema a retirar aquelles andròmines
dels seus habitatges, que ja sigui per velles o per que
no les utilitzen o els hi molesten, les llencen en
paratges rústics del nostre terme municipal.
Aquesta és l’estima que tenen del nostre municipi i
dels seus espais naturals, aquests subjectes?
Realment hi ha algun habitatge del nostre municipi
que, per petit, no pugui guardar fins els dies que hi
ha la deixalleria mòbil i la caixa contenidor
d’andròmines en el nostre municipi, aquests residus?
(quatre setmanes a l’any).
És que no ens importa el medi? (I parlem d’un medi
proper, els nostres boscos i aquells espais que encara
que tinguin una propietat, ens permeten de poder
passejar-nos i respirar aire sa i boniques imatges
visuals). És que no ens importa el nostre municipi?
És que no pensem amb els nostres fills?

Curs d’ ordinador realitat a l’ Ajuntament de
Passanant.
Addicionalment també s’ han organitzat una
interessant caminada del Tallat a Senan .Totes les
activitats ahan comptat amb una alta participació el
que ens anima a repetir l’experiència.

15.-Denúncia
Abocadors
Runes Municipals.

de

Font: Ajuntament de Passanant i Belltall
El passat mes de juliol, va tenir entrada a la
secretaria municipal, d’una acta d’inspecció
d’abocadors incontrolats del municipi. En concret
un situat prop de Passanant i l’altre prop del poble
de Belltall. A l’acta, acompanyada de fotografíes,

No es pot tolerar! És del tot inaceptable actituds
d’aquesta mena que perjudiquen a tots els veïns.
Aquest mes de setembre la brigada municipal ha
començat els treballs de neteja d’aquests
abocaments, i s’esta estudiant per part dels
serveis administratius de l’Ajuntament, la
redacció i aprovació d’una ordenança per tal de
poder imposar multes administratives a aquelles
persones, que passen del bé comú i de la majoria
dels habitants dels nostres pobles, llencen la seva
runa en els nostres espais naturals i en el nostre
medi, tot hi que poden utilitzar la deixalleria mòbil o
la caixa contenidor instal·lada en el municipi quatre
setmanes a l’any, o bé les deixalleries fixes de Santa
Coloma de Queralt, Montblanc, L’Espluga de
Francolí o Tàrrega.
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Denunciem, entre tots, aquestes actituds!, pel bé dels
nostres pobles, pel bé del nostre municipi, pel bé del
nostre país.
A la fotografia l’abocador il·legal de Passanant, ha
on s’hi ha llençat, fins hi tot, un vehicle.

16.-Festa Major 2006

El Dissabte va començar amb Missa a la parròquia
i posteriorment una foto familiar dels més grans del
poble . Després vam tenir un espectacle infantil a la
Plaça de les capelles a càrrec del grup “ La Central”

La Festa Major 2006 ha estat un èxit amb un
programa completíssim adreçat a tots els públics.
El Divendres vàrem començar amb els jocs infantils
, molt ben organitzats i dirigit pel jovent, per
continuar amb la xocolatada a la “nova” Plaça de les
Capelles , on vàrem poder menjar xocolata, pa i la
coca queens van regalar els veïns de la Placeta de
Cal Cervelló .

Per la tarda Torneig de bàsquet a la Pista
polisportiva i posteriorment Ball de Tarda i Ball de
nit

Per la nit vam continuar amb l’espectacle de focs
que ens vans proporcionar els Diables de Vallmoll
pel carrers del poble, .Com sempre les llums
apagades, els focs ,el reflex sobre les cases de pedra
dóna una vistositat i un encant a tot l’espectacle. I
després pels mes joves i pels més noctàmbuls,
discoteca mòbil fins altes hores del matí.
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El diumenge tenim Parc Infantil a Les Escoles
durant tot el dia i també el “ vermut” de la Festa
Major. Cal esmentar que feia un gran goig veure la
Sala plena a vessar de veïns i amics de Belltall

Finalment agrair de nou als membres de la Comissió
de Festes la seva dedicació , esforç i il·lusió per tal
de poder tenir una festa com aquesta. Per tan Anna,
Ramon. Jordi, Àngels, Joaquim , Eva moltes gràcies
i fins l’ any que ve.
I per finalitzar la Festa Major una extraordinària
vetllada d’ Havaneres a càrrec del grup “Olla
Barrejada”, que ens van oferir un repertori de
cançons esplèndid on no podia faltar “La Bella
Lola”. La Plaça del Fossar estava plena i caldrà que
per propers anys l’ Associació de Veïns adquireixi
més cadires.

17.-Notícies de la web.
Setembre 2006

Durant tots els dies de la Festa Major també vam
poder visitar al Museu del Fòrum l’ exposició “ La
Màgia dels dits” que ens van preparar Esther Auvi
,Mª Teresa Company , Ines Manasanch, Mª Goretti
Vila .A l’exposició es va poder veure una mostra
dels delicats treballs de punta de coixí que han
realitzat.

Els Mossos d' Esquadra van estar aquest
Dimecres 13 a Belltall
multant tots els
conductors que es saltaven el semàfor en
vermell. Més d'una vintena de conductors van
ser multats i addicionalment això suposarà
pèrdua de punts en els seus carnets de
conduir . Els Mossos tenen previst pujar
periòdicament al poble a realitzar controls i
multar els que es salten el semàfor

BELLTALL
NUM 61. TARDOR 2006.

www.belltall.net

e-mail: bustia@belltall.net PREU 0,60 € .

• Parc eòlic de Les forques: està gairebé
finalitzat el centre de control. Parc del Tallat:
estan fets els accessos i s'està posant les
bases de les torres.

La Generalitat es compromet a que tots els
pobles disposin de banda ampla i les darreres
tecnologies en telecomunicacions (llegiu-ne
aquesta nota oficial). L'Associació, per mitjà
de l'Ajuntament, assegurarà que a Belltall es
disposi d'aquestes tecnologies.
• Noves fotografies de la Festa Major.
•
L'Associació
ha
enviat
cartes
al
Departament
d'Interior
i
de
Trànsit
denunciant que hi ha alguns conductors que
no respecten el semàfor de Belltall (llegiu-ne
la notícia d'El Punt). Addicionalment, s'ha
posat en contacte amb l'Ajuntament i el
Secretari informarà als Mossos d' Esquadra
Agost 2006
•

Dissabte 2 de Setembre: Caminada del
Tallat a Senan (unes 4 hores en total).
Anada i tornada de Belltall al Tallat en
cotxe. Sortida a les 16:00 des de la plaça
de l’Església.

• El Servei Territorial de Carreteres de la
Generalitat ha canviat el sistema de control
del semàfor de Belltall de manera que ara
caldrà aturar-s'hi i esperar un temps fins que
permeti el pas. Amb el canvi es pretén que
disminueixi la velocitat dels vehicles que
creuen el poble.
• Assemblea General Ordinària: Diumenge
3 de Setembre a les 11:00 al local social. A
les 12:30,
• Assemblea Extraordinària per modificar
els Estatuts de l'Associació.
• La deixalleria mòbil estarà a la bàscula
del 21 al 29 d'Agost.
•
Activitats d'estiu (del 15 al 30 d'Agost)
organitzades, per primera vegada de
manera conjunta, per la nostra Associació
i veïns de Passanant.
• Nova ruta recomanada en bicicleta a
Forès, Sant Pere de Savella i El Fonoll.
• Les obres del Parc eòlic del Tallat avancen
a bon ritme. El camí i els basaments dels
primers molins ja estan fets: comencen
just a la zona de la Roca del Diable tocant
a la carretera C-14.
• Dijous 10 d'Agost, diada de Sant Llorenç,
sortida nocturna per contemplar estrelles
fugaces (trobada a les 22:00 a Cal Roig).
• Festa Major (vegeu-ne el programa):
La Comissió de Festes procedirà a cobrar
els rebuts el Diumenge dia 13 (de 12:00 a
14:00) i el Dimarts 15 (de 12:00 a 14:00
i de 18:00 a 20:00).
•
El Dimarts 15 l'equip local Benjamí-Aleví
de futbol es desplaçarà a Montbrió de la
Marca per jugar un partit a les 18:00.
• Exposició La Màgia dels dits al Museu de
Belltall. Inauguració el 15 d'Agost a les
18:30 (oberta fins el 20 d'Agost).
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Juliol 2006
• Finalitzen les obres de la Plaça de les
Capelles.
• • A l'entrada del poble s'ha col·locat un
nou rètol de Belltall dins del projecte de
la Ruta del Cister.
•
Les obres del centre de control del
Parc eòlic Les Forques estan en
execució. Els basaments del nou centre
ja estan fets.
•
Degut a les obres de la C-14, a la
sortida del poble en direcció a Tàrrega,
s'ha instal·lat un semàfor addicional que
regula el pas per una zona de direcció
única. Això provoca llargues cues,
sobretot, durant els caps de setmana.
També s'ha instal·lat un altre semàfor a la
sortida de Solivella en direcció Belltall que
ocasiona el mateix problema
• Ha aparegut la revista BELLTALL d'estiu.
• S'han iniciat les obres del Parc Eòlic de
Les forques. Els primers treballs de
moviments de terres són pel futur centre
de control situat a un costat del camí de
Belltall a Forès
.

18.-Festa del Sagrat Cor
Col.laboració: Pere Joan. Rector de Belltall
Dissabte 7 d’ Octubre celebrarem la Festa del Sagrat
Cor de Jesús. A les 12 del migdia tindrem al
celebració eucarística solemne. A 2/4 de 6 de la
tarda tindrem una bona estona de pregària davant del
santíssim exposat solemnement i a continuació a les
6 tindrà lloc la processó pels nostres carrers de
Belltall, fent la benedicció de cada altar que hi hagi
preparat. A continuació farem un refresc per a
poder compartir tots a las sala.

Ens presidirà i acompanyarà tan a la missa com a la
tarda, mossèn Josep Cabayol i Magrinyà, missioner
a RWANDA des del 20 de setembre del 1976.
Mossèn Cabayol , fou ordenat prevere la nit de
Pasqua del 1959, pel bisbe auxiliar Laureà Castan
Lacoma al seu poble natal de La Riera. Va acabar
els estudis de Teologia a la Universitat de
Salamanca i dedicà 7 anys del seu ministeri al
col·legi de La Mercè de Montblanc. Després fou
nomenat rector del Pla de Santa Maria, El Pont d’
Armentera, Querol i Esblada fins que el 1976 marxà
a
RWANDA
a la parròquia de KIGALI
agermanada amb la nostra e Tarragona.
Actualment és a la parròquia de RUHENGER .Des
del temps del Vaticà II l’ església vol que els seus
missioners visitin la seva família i la seva terra
cada 2 o 3 anys per motius afectius i de salut.

