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1.-Excursió cabanes de Volta
Col.laboració: Josep Joan Berenguer
El passat 7 d’Abril va tenir lloc la ja tradicional
caminada a les cabanes de volta. Aquesta vegada era
ja la 5ª edició. Ens varem aplegar 28 persones
davant l’església per fer l’itinerari.

Després varem continuar per les cabanes del
Torlander i Portaler fins albirar de nou Belltall per
la Font de Baix.

Pel que fa a les cabanes, la ruta d‘aquest any va ser
ben similar a la de l’any passat : visita i aturada a les
cabanes de cal Portaler i de cal Torlander, ambdues
a la fondalada de la Teulera.
Però el motiu principal de la marxa va ser veure un
altre monument ; de fet, un singular monument
vegetal : una gegantina alzina en el llindar dels
termes de Forès i Belltall. Per les seves dimensions i
les dificultats que aquest tipus d’arbre tenen per
créixer en un clima tan sec com el de Belltall,
podem calcular la seva edat en uns 200 anys.
L’arbre es realment espectacular i inclús es pot
veure a ull nu des de Belltall mirant cap a Llevant en
direcció a Forès.
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Hi ha en aquesta font una imatge certament
inquietant. Un tronc del que sembla ser una imatge
religiosa. ¿Un Sant de la vella església romànica?
¿Sant Pere, potser? S’haurà fer una investigació
sobre aquest tema. La talla no es certament de gran
mèrit, però, de venir de l’església vella, caldrà
preservar-la de la destrucció o el robatori.

Junior:1er Pau Cal Banyeta
2on: Guillem de cal Manuelo
Infantil : 1er : Pau Cal Porxo
2on . Aleix Cal Secanell
L’ èxit d’aquesta edició ens fa pensar en una propera
edició on hi haurà més premis per tots els
participants.

El Dissabte 7 d’ Abril vam realitzar la “ V
caminada a les cabanes de volta”. Un any més el
grup de 30 persones visitarem algunes cabanes de
pedra seca del terme gaudint de les explicacions de
persones coneixedores de les cabanes de volta i a la
vegada amb la col·laboració del nostre guia “ el Ton
de cal Roig” vam poder conèixer camins, parades,
marges, pous i altres aspectes de la nostra cultura i
història.

2.- Activitats de Setmana Santa
Aquest dies de Setmana Santa l’ Associació de
Veïns de Belltall ha programat a Belltall un seguit
d’activitats per tal de dinamitzar el poble, barrejant
activitats d’ interès cultural i esportiu i dirigides a
totes les edats.

Aquest any varem visitar una Alzina centenària que
forma part del patrimoni del poble. També vam
visitar les cabanes de volta de Cal Torlander i la de
Cal Sico .Aquest va ser el primer any que vam
percebre l’efecte de la combinació paisatgística de
cabanes de pedra i molins aerogeneradors.

En primer lloc s’ ha realitzat un campionat de
Tenis Taula (Ping-Pong ) organitzat pel Ramon de
Cal secanell .El campionat es va fer al Casal
Municipal . Es van definir tres categories( infantils,
juvenils i sènior) amb la participació d’ uns 40
jugadors d’edats compreses entre els 7 i 55 anys
.Després de 3 dies de campionat el diumenge es va
realitzar la final de les diferents categories i la
corresponent entrega de trofeus pels guanyadors i
finalistes.

El Dissabte 7 d’ Abril va tenir lloc al Fossar de
Belltall una cantada de caramelles per part de l’
Orfeó de Santa Coloma de Queralt . Després de la
cantada es realitzarà un refrigeri al Casal Municipal.
L’ orfeó va oferir un repertori de Caramelles molt
variat que va ser fortament aplaudit pels veïns de
Belltall.

Els guanyadors en cadascuna de las categories van
ser

Sènior: 1er: Pep Cal Ferreret
2on. Albert de cal LLorenç
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Cens
Vots :

184
150

Abstenció :
Nuls :

34
4

Nom
Rafael Enriquez
Ramon Aloy
Josep Mª Miró
Josep Espinach
Ramon Corbella

Josep Mª Prats
Josep Roca
Albert Bague

Francesc Miró

Partit
PP
CIU
CIU
CIU
Units per Passanant i
Belltall- PSC-Progrès
Municipal (UPIBPSC)
UPIB-PSC
UPIB-PSC
Passsanat i Belltall
Endavant-Acord
Municipal (PBE-AM)
PBE-AM
En Blanc

Vots
1
70
74
74
49

50
47
73

73
2

Així el nou consistori estarà format per :

•

Josep Maria Miró ( Belltall)

•

Josep Espinach ( La Glorieta)

•

Alber Bague ( La Sala )

•

Francesc Miró ( Belltall)

•

Ramon Aloy ( Passanant)

Aquesta es la fotografia del nou consistori: Josep
Espinach, Ramon Aloy, Albert Bague, Francesc
Miró i Josep Maria Miró.

3.-Resultats Eleccions Municipals
El Diumenge 27 de Maig vam celebrar les eleccions
Municipals a Passanant i Belltall. Cal destacar el
gran triomf de la Democràcia ja que van votar 150
dels 184 electors possibles ( 82 % de participació).
Aquesta alta participació ens ha de fer sentir a tots
molt satisfets. La jornada va ser molt intensa i a les
12 del matí ja havien votat 67 persones, a les 3 de la
tarda 107 , a les sis 130 persones.
L’escrutini es va realitzar amb la sala plena de gent i
va donar aquests resultats.

Felicitats als nous membres i també a tots els
candidats que s’ hi van presentar.

Resultats
A continuació detallem els resultats obtinguts en
l’escrutini de les Eleccions que es va fer al casal
Municipal de Belltall.
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sigui una via fluida i que “ no hi hagi colls d’
ampolla”. Per això aposten per una variant, sempre i
quan els veïns de Belltall així ho vulguin. Opina que
si així fos la variant podria definir-se durant aquesta
legislatura.

4.-Reunió Informativa Eleccions
Municipals
El Diumenge 13 de Maig al Casal Municipal de
Belltall es va realitzar la presentació de la
candidatura d’ Units per Passanant i Belltall- Partit
dels Socialistes de Catalunya. La taula estava
presidida pels membres de la llista Ramon Corbella
i Josep Mª Prats , l’alcalde de Barberà de la Conca,
Ramon Ribas, i el membre del PSC de la Conca de
Barberà Pere Doménech.

De les entrevistes amb el Departament de Medi
Ambient ens indica que hi ha un interès de posar
Catalunya al nivell d’ Europa en el referent al
nombre de parcs eòlics , però que no hi ha interès
de posar més parcs al municipi. També va indicar
que amb els diners es podrien “ rebaixar impostos ” i
“ contractar personal per ajudar a la gent gran” .
Demanen transparència en el tema dels Parcs
eòlics i que han demanat el “ micro-siting”( mesura
tècnica de la velocitat del vent que indica el punt
exacte de màxima producció eòlica, anomenat punt
gallet,) del Parc Eòlic de les Forques II per tal
d’assegurar que l’ ubicació dels molins s’ ha fet per
criteris tècnics i no criteris individuals. El
Departament de Medi Ambient també va informar d’
altres
iniciatives
que
poden
ajudar
al
desenvolupament del municipi: Comprar de gra per
Bio-Diesel i que la Generalitat crearà una empresa
publica destinada a llogar zones per plantar arbres
per la indústria del moble.

En primer lloc va prendre la paraula el numero 1 de
la llista Ramon Corbella que va manifestar que l’
objectiu basic de la candidatura són en paraules
seves “ la convivència entre tots els pobles i que
necessiten a tothom pel seu projecte ”. Com a eixos
bàsics de la seva candidatura estan: Polítiques
socials, creació de llocs de treball, eliminació del
pas de la C-14 pel mig del poble de Belltall , Parcs
Eòlics i el POUM.
Referent a que la C-14 va indicar que s’ ha
convertit en una via de molta circulació tan de
persones que van de Tarragona, Reus o el País
Valencià cap a les zones de muntanya , com de
vehicles d’alt tonatge cap al Port de Tarragona. Va
esmentar que a la Generalitat “ l’interessa que la C14 sigui una ruta fluida” i per això cal treballar per
fer una variant al poble. Els parcs eòlics , va
esmentar , que “ no s’ ha d’ omplir per tot arreu de
molins ” i que els ingressos es poden utilitzar per
abaratir impostos. Respecte el POUM va indicar
que cal generar àrees on els pobles puguin créixer
per tal que “ gent de fora” pugui instal.lar-se i així
augmentar els habitants del municipi, però aquest
creixement ha de ser ordenat.

Ramon Ribas , alcalde de Barberà de la Conca va
exposar l’experiència del poble on el canvi d’
alcalde “ va canviar la dinàmica del poble i va
crear més il·lusió a la gent gran”. També que a
nivell de poble la política de confrontació és dolenta
i que cal treballar tots junt.

Posteriorment va prendre la paraula el numero dos
de la candidatura Josep Mª Prats que va exposar
els resultats dels contactes tècnics que ha tingut amb
diverses autoritats polítiques: Delegat del
Generalitat i altres Caps de Departaments de la
Generalitat a Tarragona.

Finalment va prendre la paraula en Pere Doménech
que va indicar que cal canviar per tal que “ les coses
es puguin fer d’un altra manera” i que sempre ha de
ser el poble el que decideixi el que necessita.

Respecte a la C-14 va indicar que a la Generalitat
sols té de part de l’ Ajuntament una sol.licitud de
posar semàfors i no té cap sol.licitud de variant. Va
indicar que a la Generalitat li interessa que la C´14
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Posteriorment hi va haver un debat obert amb els
assistents on es va parlar sobretot de la variant del
poble i la seva viabilitat. Per part del públic present
es va afegir que si el futur “ Port sec “ de Tàrrega es
tira endavant augmentarà el tràfic de camions amb
matèries perilloses pel mig del poble , el que fa més
urgent la variant. També es va esmentar que era la
primera vegada en molts anys que un grup polític
exposava el seu programa abans de les eleccions
municipals.

Els serveis tècnics varen recórrer tot el parc eòlic,
incloent-hi la substació de Montblanquet. Pel que fa
els treballs mediambientals que es realitzen, aquests
consisteixen amb el tancament de camins, obertes
inicialment a deu metres, a la seva amplada
definitiva de cinc metres.
També s’està treballant amb l'acondicionament dels
talussos, amb la col·locació de terres vegetals, gran
part dels quals, i gràcies a les pluges caigudes
el passat mes d'abril, ja verdeixen. La recuperació de
marges desmuntats, o els vorals de recollida d'aigües
i els entradors a les finques de conrreu s'on els
treballs que s'estan realitzant.

5.- Parcs Eòlics
El Parc eòlic de la Serra del Tallat ja està complert
tots el molins ja estan instal.lats des de Belltall fins a
la zona de Montblanquet.

Els tècnics van donar el seu vist i plau els treballs
que s'han realitzat, i es mostraren molt satisfets pel
grau de compliment dels condicionants establerts en
la llicència ambiental atorgada
La línea d’evacuació des de la subestació de Les
Forques fins a L a subestació del tallat ja esta llesta i
els cables elèctrics instal.lats

El passat dimarts 22 de maig, els tècnics municipals
de l'Ajuntament de Passanant i Belltall van fer una
visita d'inspecció a les obres del Parc eòlic de la
Serra del Tallat.
La inspecció realitzada fou per poder observar
insitu, el compliment de les condicions establertes
en la llicència ambiental, pel que fa a la fase de
construcció, per part de l'empresa promotora
Acciona Energia.

Pel que fa al parc Les Forques ja s’ han iniciat els
treballs per instalar els molins nous i les primeres
excavacions ja s’ han realitzat. També ja està
finalitzada la nova subestació .
Una vegada realitzades les excavacions seguiran el
mateix procés que el Parc del Tallat amb la qual
cosa en uns tres mesos ja es començaran a posar els
15 molins d’ aquest parc que afecta a Belltall, Forès,
La Sala de Comalats i que podran també ser visibles
des de Passanant , La Pobla de Ferran i la Glorieta.
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Pel que fa al parc de Les Forques II sols hi ha
instal.lada al torre de mesura.

.
NOU REAL DECRET ( Real decreto 661/2007)
El Boletín Oficial del Estado, va publicar el passat
dissabte 26 de Maig el Real Decret 661/2007 pel
qual es regula l’activitat de producció d’ energia
elèctrica en regim especial.
Aquest esperat decret substitueix al Reial decret
436/2004, de 12 de març sense caràcter retroactiu
per al sector.
La societat espanyola actual, en el context de la
reducció de la dependència energètica exterior, d'un
millor aprofitament dels recursos energètics
disponibles i d'una major sensibilització ambiental,
demanda cada vegada més la utilització de les
energies renovables i l'eficiència en la generació
d'electricitat, com principis bàsics per a aconseguir
un desenvolupament sostenible des d'un punt de
vista econòmic, social i ambiental.

El Parc Eòlic Les Forques II. Consta de 6 molins
que comencen al costat de la carretera de Forès a
Passanant i van en direcció cap el Fonoll seguint
aproximadament la carretera .
La empresa constructora es GAMESA que també
construeix el Parc Eòlic de Les Forques, Conesa I ,
Conesa II , Montragull, Savallà.
A continuació podeu veure la localització dels 6
molins del parc eòlic. ( aquesta és la ubicació
preliminar) però la final depèn de les mesures
tècniques que es realitzaran ( denominades
micrositing) per saber l’ ubicació de màxima
producció energètica.

A més, la política energètica nacional ha de
possibilitar, mitjançant la recerca de l'eficiència
energètica en la generació d'electricitat i la
utilització de fonts d'energia renovables, la reducció
de gasos d'efecte hivernacle d'acord amb els
compromisos adquirits amb la signatura del protocol
de Kyoto.
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Aquest decret garanteix una rendibilitat d'entre 5 per
cent i el 9 per cent. En el cas de les tecnologies que
es considera que necessiten un impuls pel seu menor
desenvolupament, com la biomassa, el *biogàs o la
solar *termoelèctrica, la rendibilitat s'eleva al 8 per
cent per a les instal·lacions que optin per cedir la
seva producció a les distribuïdores, i entre un 7 per
cent i un 11 per cent si participen en el mercat de
producció d'energia elèctrica.

cobrir les instal·lacions de règim especial al
sol·licitar la connexió a la xarxa de distribució o el
fet que permet la hibridació, és a dir que les
instal·lacions de tecnologia solar *termoelèctrica
utilitzin biomassa com combustible en aquells
períodes que no existeix radiació solar i viceversa.

Aquest nou Real Decret ha donat peu a un seguit de
queixes del sector eòlic ( agrupats en la Asaciación
empresarial eòlica(AEE))).Les principals raons és
que les condicions econòmiques dels Parcs eòlics es
veuen reduïdes( entre un 5 i un 10%).
Des de l’ AEE exposen que aquestes reduccions
podrien afectar al procés inversor de nous parcs.
Cal també pensar que si els beneficis que reben les
companyies són menors , els beneficis i quantitats que
paguen aquestes als propietaris de zones afectades per
molins aerogeneradors també es vegin reduïdes en el
futur.

6.-Pluges a Belltall
L'objectiu d'aquest Reial decret és millorar la
retribució d'aquelles tecnologies menys madures,
com la biomassa i la solar tèrmica, per a d'aquesta
manera poder arribar a els objectius del Pla
d'Energies Renovables 2005-2010, així com els
objectius contrets per Espanya a nivell comunitari,
va indicar Indústria en un comunicat, afegint que
amb el desenvolupament d'aquestes tecnologies,
´l'energia renovable a Espanya cobrirà el 12 per cent
del
consum
d'energia
en
l'any
2010

Després de dos anys amb unes primaveres realment
molt seques. Aquest any 2007 hem tingut una
Primavera realment plujosa i això ha permès que la
collita de cereals sigui bona.
A continuació us detallem les dades de pluges dels
darrers anys.

. Pel que fa a la retribució per a les energies
renovables, l'increment de la biomassa varia entre un
50 per cent i un 100 per cent i el *biogás entre un 16
per cent i un 40 per cent.

Any

GenerMarç

AbrilJuny

JuliolAgost

Setembre
Desembre

2004

94

162

92

84

Les revisions de les tarifes es realitzaran cada quatre
anys tenint en compte el compliment dels objectius
fixats.

2005

21

45

101

117

2006

101

13

153

71

El text persegueix impulsar definitivament la
*cogeneració com eina d'estalvi i eficiència
energètica per al país.

2007

62

189 *

El Reial decret inclou algunes novetats pel que fa a
l'anterior, com la institució d'un aval que haurien de

*Les dades corresponen a Abril i Maig.

–

Cal esmentar que el 2006 dels 101 l/m2 del primer
trimestre 60 corresponen a la Gran nevada del gener.
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Si resumim per anys tenim que el 2004 van ploure
432 l/m2 , l’ any 2005
284 l/m2 i l ‘ any 2006
338 l/m2.

La finalitat de la DMA és aconseguir un bon estat de
l'aigua a través de mesures hidrològiques,
ecològiques, econòmiques i socials. Els seus
aspectes més destacables són:

Pluges 2005-2007
140

•

Diagnosticar l'estat ecològic -la salut- de les
masses d'aigua per tal de determinar-ne
l'estat ecològic, identificant les pressions, els
impactes i els riscos que les condicionen:
diagnòstic.

•

Acordar com s'aconsegueix millorar la
qualitat de les masses d'aigua i la redacció
dels plans de gestió de conca i els
programes de mesures necessaris per assolir
els objectius ambientals.

•

Valorar en temes econòmics la gestió
basada en el principi de recuperació de
costos.
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7.-Directiva Marc de l’ aigua
(DMA)
Font: Generalitat de Catalunya

Què vol dir fer un bon ús de
l'aigua?

La DMA promou la protecció de totes les aigües
(superficials, de transició, marines, zones humides i
subterrànies) per tal de:
•

Prevenir-ne el deteriorament i millorar
l'estat dels ecosistemes aqüàtics.

•

Promoure un ús sostenible de l'aigua a
través de l'estalvi, la reutilització, etc.

•

Assegurar la reducció progressiva de la
contaminació i evitar noves agressions
ambientals.

•

Fer-ne un bon ús vol dir utilitzar l'aigua sense
malgastar-la ni malbaratar-la, d'acord amb la realitat
hídrica del lloc on vivim.
A Catalunya, on l'aigua és un bé escàs, cal que la
utilitzem racionalment tenint en compte que l'aigua
de què disposem no només l'hem d'utilitzar els
humans sinó que també ha de cobrir les necessitats
del medi ambient i de les espècies que hi conviuen.
Així, el bon ús de l'aigua és una responsabilitat
compartida. Per la qual cosa, tots els sectors de la
societat han de contribuir al bon ús d'aquest recurs,
aplicant mesures d'estalvi i d'eficiència que ajudin a
reduir-ne el consum global: la indústria,
l'agricultura, els equipaments recreatius, el sector
turístic, el sector domèstic, etc.

Reduir els efectes d'inundacions i sequeres.

Quin és el consum d'aigua a
Catalunya?
Actualment, a Catalunya el 73 % del consum de
l'aigua es destina a l'agricultura, el 18 % al consum
domèstic i el 9 % a la indústria.
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Servei adreçat a persones soles o famílies
empadronades i residents a qualsevol municipi de la
comarca i que es troben per motius físics, psíquics o
socials en una situació de manca d'autonomia
personal, temporal o permanent, que els
impossibilita la realització de tasques quotidianes.

Tanmateix, aquests percentatges canvien molt quan
s'analitza l'àmbit territorial de la regió metropolitana
de Barcelona, ja que, el consum agrícola és només
del 10 %, l'industrial augmenta fins al 23 %, i el
domèstic es dispara al 67 %.

Aquest servei es presta al mateix domicili, per part
de les treballadores familiars, i ajuda a pal.liar o
resoldre aquelles necessitats i situacions de persones
o famílies que es troben amb dificultats justificades
que els impedeixen la cura personal o de la família i
no les poden solucionar per elles mateixes.

Les persones que gaudeixen d'aquest servei hauran
de pagar-ne una part del cost, d'acord amb els
barems que legalment s'estableixin.
Ajuts dirigits a persones o famílies amb dificultats
socioeconòquies, amb un estudi previ de la situació
social i econòmica.

8.-Ajuts de Benestar Social (
Consell Comarcal Conca de
Barberà)
Des de l'Àrea de Benestar Social es presta un suport
a les famílies tramitant les prestacions que ofereix el
Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya.
•
•

•

Ajuts a famílies
Ajuts econòmics puntuals que permeten a les
famílies afrontar despeses concretes de persones o
famílies, que per causes sobrevingudes de caràcter
greu, es troben en una situació de necessitat urgent.

Atenció a les víctimes de violència
domèstica
Prestació econòmica per infant a càrrec i de
la prestació econòmica per part, adopció o
acolliment múltiple (ambdues de caràcter
universal)
Prestació econòmica a famílies en situació
d'especial vulnerabilitat amb part, adopció o
acolliment múltiple de tres o més infants.
Ajuts a persones amb dependència
Ajuts a gent gran

L'ajut forma part d'un pla a'actuacions encaminades
a aconseguir una situació d'autonomia.
Servei residencial d'estada limitatda
És un servei d'acolliment residencial que supleix
temporalment la llar familiar en casos puntuals
d'atenció social urgent. Fa actuacions d'allotjament,
acolliment, convivència i suport personal i social.

•
•
•
També ofereix assessorament i suport en situacions
familiars en què cal l'orientació d'un professional i
derivant cap a serveis especialitzats

Va dirigit a la població en general, que presenta
necessitats d'allotjament urgent i sense possibilitat
econòmica de fer front al cost de l'estada d'acord
amb la normativa que regula aquest servei

Servei d'ajuda a domicili
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Atenció a persones maltractades

Nova Enquesta sobre les àrees de
creixement
urbanístic
de
Belltall.
• El quart tram de l'autovia TarragonaMontblanc es licitarà enguany. Des de
Montblanc es reclama que continuï fins a
Tàrrega (notícia Diari de Tarragona).
• Durant el mes d'Abril i la primera setmana
de
Maig
han
caigut
a
Belltall
160 litres/m2 d'aigua que han deixat un
paissatge verd i preciós

Servei adreçat a la població en general i,
especialment, a les dones que necessiten assistència,
orientació, i suport per resoldre problemàtiques com
agressions i maltractaments.
És un servei d'informació, atenció i suport a totes les
persones que es troben en una situació de
maltractaments. A més, si cal fa derivacions a cases
d'acollida
Si esteu interessats en alguns d’aquests serveis no
dubteu en possar-vos en contacte amb l’
Ajuntament ( 977892700) per tal que us assessorin
en com aconseguir-los.

• El Butlletí Oficial de Tarragona detalla les 4
candidatures presentades al Municipi per les
Eleccions Municipals del proper mes de
Maig
(B.O.P.T.).
• S'ha iniciat el marcatge dels punts on
aniran els fanals de la nova il·luminació de
Belltall. Els cables seran visibles i aniran
penjats a les parets de les cases. El sistema
és el mateix que hi ha als altres pobles del
Municipi (La Sala, La Pobla de Ferran i La
Glorieta). En una primera fase, es farà la part
del poble de la vessant de La Teulera, i en
una segona la de La Sirolla.

9.-Amics i Veïns que ens han
deixat
Ramon Manasanch Eloy (Cal LLorenç). Va
morir als 83 anys el 31 de Març.

Abril 2007
El setmanari Nova Conca, en l'edició del 13
d'abril, presenta un reportatge sobre les
activitats de Setmana Santa a Belltall.
També
inclou
un
article
sobre
les
expropiacions del Parc Eòlic de Les Forques.
• S'inicien les expropiacions dels 4 afectats
pel parc eòlic Les Forques al terme de Belltall
(notícia El Punt).

Mercè Mananch Bonet (Cal Prim). Va morir
a l'edat de 88 anys el 8 de Maig .

10.-Notícies de la Web
Juny
El proper dissabte 23 de Juny celebrarem la
Festa de Sant Joan al Casal municipal. Si
voleu assistir-hi, envieu un e-mail a
bustia[a]belltall.net o bé apunteu-vos a la
llista que hi ha a Cal Feliuet (data límit:
dimarts 19 de Juny).

• Noves fotografies de Setmana Santa.
• Dissabte 7 d'abril, a les 10:00, caminada a
les cabanes de Volta des de la Plaça de
l'Esglèsia. I a les 19:30, cantada de
caramelles a càrrec de l'Orfeó de Santa
Coloma de Queralt i el cor Xeretes (després hi
ha un refrigeri).
• Aquest dissabte 7 d'abril a 2/4 de 8 de la
tarda l' Orfeó De Santa Coloma de Queralt
i el cor-Xeretes faran una cantada de
caramelles a Belltall. Després de la
cantada s' oferirà un refrigeri a tots els
assistents

• Resultats de les Eleccions a l'Ajuntament
(detall):Cens: 184. Vots: 150 (abstenció:
18,5%). Regidors: CIU: 3, PBE-AM: 2
• Diumenge 3 de Juny: pelegrinatge anual
a Rocallaura. La sortida és a les 9:30 des de
la Plaça de l'Església. A l'arribada a
Rocallaura, l'Associació de Veïns de Belltall
convida a un esmorzar. Per la tarda, a les
17:30, aplec de l'Arxiprestat Urgell-Garrigues
a Belltall.

Del 6 al 9 d'Abril es cel·lebrarà un campionat
de ping pong al Casal Social amb premis pels
guanyadors.
Les
persones
interessades
(cadascú ha de portar la seva pala) poden
apuntar-se a la llista que hi ha a la porta del
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Casal,
o
bé
enviar
un
e-mail
a
bustia[a]belltall.net, o bé contactar amb
Ramon Secanell.

1.-Una variant ( 56 %)
2.-Posar un radar ( 25 %)
3.-Posar rotondes a les entrades. ( 15 %)
4.- Més patrulles dels Mossos ( 4 %)
5. Més semàfors. ( 0 %)

• Nova Enquesta sobre la velocitat dels vehicles
quan creuen Belltall.

Els resultats obtinguts ens reafirmen que l’opció
més valorada és la de fer una variant al poble.
Aquesta opció és la més viable tenint en compte
que fa molt poc s’ ha arreglat la C-14 des de
Solivella fins a Belltall i s’està arreglant des de
Belltall fins a Tàrrega. En el futur s’està parlant d’
una “ possible” autovia de Montblanc a Tàrrega ( és
clar que primer tindrà prioritat la autovia Tarragona
( Montblanc)-Lleida), per tan no és una opció viable
a curt termini (abans de 15 anys)

• Es convoca als socis a l'Assemblea General
Extraordinària del pròxim divendres 6 d'Abril
a les 19:00 amb un únic punt a l'ordre del
dia: Lectura i aprovació de les rectificacions a
introduir en el nou text dels Estatuts de
l'Associació (acordats a l'assemblea de 3-092006) i lectura i aprovació del text estatutari
íntegre definitiu

11.-Variant de la C-14 a Belltall
La carretera C-14 de Salou a Ponts es una de les
carreteres que té més circulació de la demarcació de
Tarragona. Aquesta carretera és el camí habitual de
les persones que van de les zones de Ponent i
Andorra a la platja , de les persones de les zones
costeres a la muntanya i dels vehicles de transport de
mercaderies del port de Tarragona a l’ Urgell.
Actualment la C-14 a la Província de Tarragona
només passa per l’ interior de dos pobles Solivella i
Belltall.
Els veïns de Belltall seguim patint que alguns
conductors no respecten el límit de velocitat a l’
interior del poble i en alguns casos ni el semàfor en
vermell. Per això l’ Associació de Veïns es va posar
en contacte amb la Delegació del Departament d’
Interior a Tarragona per tal que hi hagués més
patrulles dels Mossos d’ Esquadra. La mesura va
resultar molt efectiva mentre va durar.

També cal tenir en compte que si el futur “ Port Sec
“ de Tàrrega tira endavant el nombre de camions
que circularan es veurà augmentat. A més les
mercaderies que circularan seran perilloses ( ja
siguin combustibles, inflamables o corrosives) amb
la qual cosa la nostra inquietud augmenta.

No obstant des de fa uns mesos hem vist com les
patrulles ja no hi són i alguns vehicles han tornat als
mal hàbits habituals.

Per tant la variant de la C-14 a Belltall serà una de
les sol.licituds que treballarem per tal que s’
inclueixi en el nou POUM ( Pla d’ ordenació
Urbanística Municipal) i perquè el nou consistori
que hem escollit es marqui com a objectiu prioritari
per Belltall.

Per això hem de fer un pas més. En una enquesta
que vam posar a la pag web de l’ Associació
www.belltall.net vam proposar algunes accions i els
resultats de l’enquesta van ser:
11
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Tanmateix, agrair la presencia de totes les persones
participants i assistents, els quals són els que han fet
realment possible aquesta segona edició i el que han
sembrat l’esperança en el treball per la propera i
cada dia més aprop tercera edició.

12.-Passanant -Foto
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall

PASSANANT FOTO, el certamen cultural dels
Comalats.

El que va començar fa un any com una prova d’un
microcertamen de fotografia especialitzat, madura i
s’afiança en la que ha estat la seva segona edició.
Això fa que els organitzadors, i el seu creador En
Josep Bou, ja comencin a pensar el la tercera edició
que es durà a terme el mes de maig del proper any
2008.

13.-Pelegrinatge a Rocallaura
Col.laboració: Pere-LLuis Ramon

La setantena de persones, entre participants i
assistents al certamen d’enguany, destaquen la molt
bona organització de l’esdeveniment i la gran
qualitat del mateix. Cal destacar que entre els
participants varen passar per Passanant, En Norbert
Tomàs, President de l’Associació de Fotògrafs
d’Espanya, En Lluís Salom, Secretari d’organització
del Sindicat de la Imatge, En Luca Pagliari i En
Txema Salvans fotògrafs professionals reconeguts
internacionalment, entre d’altres.

El pelegrinatge, històricament s’havia perdut, però
es va recuperar el dia 4 d’abril del 1954, en què
Belltall en ple acompanya devotament fins al seu
Cambril la Santa Imatge, que havia estat venerada a
Belltall des del 30 de març proppassat.
Als peus de la Mare de Déu del Tallat es va
llegir l’Acta, signada pel Sr. alcalde, el secretari i el
rector, per la qual la Parròquia i Autoritats de
Belltall es comprometien a peregrinar cada any al
Santuari del Tallat, un dels primers diumenges
d’abril.
Durant una colla d’anys es va anar
mantenint aquesta tradició recuperada, fins que
novament caigué per allà l’any 1970.

L’entorn dels Comalats, dins el municipi de
Passanant i Belltall, va sorpendre a aquelles
persones que encara no coneixien l’indret, deixantlos sorpresos per la meravella dels seus pobles, i els
racons i indrets del terme municipal amb una imatge
de primavera esplèndida.

Amb un pressupost molt reduït i en tant sols dos
anys de vida, Passanant Foto, s’ha fet un lloc dins el
món de la fotografia professional, i un referent que
comença a comptar desde la finalització d’aquesta
segona edició. Cal doncs felicitar al seu creador, En
Josep Bou, i a totes aquelles persones que, amb la
seva ajuda o recolzament, han fet possible que
aquest microcertamen arreli en el nostre municipi.

Al passar la parròquia de Belltall a formar
part de l’Arxiprestat d’Urgell-Garrigues i de
l’Agrupació de Parròquies de Vallbona (Vallbona de
les Monges, Belltall, Llorenç,Montblanquet
i
Rocallaura,), vaig proposar discretament, l’any
passat, de recuperar la tradició l’últim diumenge de
12
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De bon mati molts ja estaven en marxar perquè tot
sortís rodó i creieu-me que hi va sortir! La gent fent
camí de manera despresa i diria que amb joia,
agraint a Rocallaura per l’acolliment que ens va
donar. Els que arribaren amb cotxe també contents
per participar amb goig amb la seva comunitat del
pelegrinatge, que es torna a fer, després de molts
anys d’haver perdut aquesta tradició. La tornada
també va ser motiu de reflexió tot repassant la
història de la caminada i els motius personals de
cadascú al fer-la realitat.
Després molta gent es va jugar la migdiada, ben
merescuda, i quasi el dinar per preparar la nostra
acollida del pobles de l’Urgell. La gent que, per
motius personals, no podien ser allí van fer pinya
per telèfon sempre pendents de com anava tot, i
donant-nos consells perquè ens en sortíssim.

maig, que enguany hem fet córrer una setmana per
motius evidents

.
El sentit de la peregrinació és senzillament
visitar la nostra Mare per felicitar-la, donar-li
gràcies pel gran do del seu Fill Jesús i de tots els
favors rebuts; ensems que li volem demanar també
la pluja per als nostres camps i la seva benedicció
maternal per a les nostres llars i per a tot el Poble de
Belltall, tot fent-ne un dia de festa i de germanor.

És aquí on vaig veure la bona fe de la gent, oberts
perquè tot sortís bé, els més grans cofois perquè
retrobaven gent de la seva joventut, els no tant
“grans” només pendents perquè tothom es sentís
còmode i captés la nostra solidaritat. I la gent ho va
captar perquè van veure un Belltall, unit,
compromès i generós.

Crònica social del dia 3 de juny .
Col.laboració . Neus Berengué
Parlar del teu poble sempre és motiu d’orgull, però
encara ho és més parlar de la seva gent. El diumenge
3 de juny va ser un dia molt atrafegat perquè,
casualitats de la vida, hi havia dos actes a realitzar i
per gaudir. A banda dels afers religiosos, que per
cert van ser molt emotius, (a mi no em toca opinar
en aquest apartat).Vull fer palès un sentiment de
generositat i bona fe.
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A continuació detallem els resultats dels pobles
veïns i la comparació amb les eleccions del 2003 .
La columna

El detall final del dia va ser el moment, que no pot
captar cap màquina de fotografiar i per tant no pot
haver-hi testimoni: Quan tot va acabar-se, el
somriure de tots aquells que férem possible tot això;
inclosa aquella persona que la seva bona timidesa no
deixa sobresortir, va deixar la vergonya asseguda a
la cadira i va servir el petit refrigeri que vam oferir.
De veritat que va ser molt entranyable perquè això
ajuda ha fer realitat la teoria “que les persones
creixen amb la generositat” i jo afegiria que els
pobles també hi creixen.
Gràcies a tots els que férem possible aquesta diada.
També gràcies a l’Associació de Veïns, a la
Parròquia, al Francesc (pastisser) pel suport
logístic i econòmic.

Poble
Conesa

2003
CIU 5

Canvi
SI

Llorac

CIU 5

NO

Savallà
Sarral

Ciu 1Ciu 4
UPS 3
FIC 2
CIU 7

NO
NO

Vallbona

14.-Convocatòria
Assemblea
Ordinària de socis i sòcies.
Convocatòria per a la reunió Ordinària
de l’
Assemblea General de sòcies i socis que L’
Associació de veïns i Amics de Belltall celebrarà el
Diumenge 26 d’Agost a les 11:00 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 2006 i pressupost per al 2007.
3.-Informació de Presidència.
4.-Projectes pel poble.
5.-Torn Obert de Paraules.

NO

Forès
CIU 1
Tarres
PP 3
Passanant i CIU 5
Belltall
Senan
CIU 1
Solivella
CIU 3
AS 2
FIC 2
Guimerà
CIU 7

NO
SI
NO

Nalec

NO

Ciutadilla

Verdú

CIU 4
ERC 1
CIU 3
IC-AM
2
IV- 5
PM- 4

SI
no

SI

SI

SI

Resultats
IPC 3
CIU 2
CIU 4
PSC 1
CIU 1
CIU4
UPS 3
IJPS 2
CIU 4
EPUM 1
Ciu 1
TXT-AM 5
CIU 3
ERC 2
EPC 1
CIU 4
UNIC 3
ERC 4
CIU 3
ERC 1
CIU 4
ERC 3
CIU 2
PM 6
IV- 3

El cas més “ impactant” és Conesa on la diferència
va ser de pocs vots entre 3 i 4 vots i que va permetre
que el grup IPC assolirs un regidor més que el grup
de CIU. Això ha suposat que hi hagi un nou alcalde
al poble.

El President
Pep LLoses

També hi hagut eleccions molt disputades a
Ciutadilla, Guimerà, Verdú o Sarral on les
diferencies entre uns i altres han estat molt petites.

15.-AJUNTAMENTS
veïns:
Eleccions Municipals 2007

Com a nota positiva en tots els pobles és l’alta
participació entre 70 i 80 %.

El passat 27 de Maig vam tenir Eleccions Municipal
on democràticament podrem escollir els nous
alcaldes que han de dirigir els destins dels diferents
pobles.
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16.Festa Major 2007
Ball de tarda
Ball de nit

Programa actes

20h.
23h.

A continuació us avancem el programa
aproximat d’activitats per la festa Major de Belltall
que es celebrarà els dies 17 , 18 i 19 d’ Agost.

DIVENDRES 17 D'AGOST:
Jocs de Cucanya a les
Xocolatada a les
Ball de Diables a les
Discoteca Mòbil a les

17:00
18:00
23:00
24:00

DIUMENGE 20 D'AGOST:
MISA SOLEMNE
JOCS INFLABLES
VERMOUTH
Coral Polifònica del Vendrell
DISSABTE 18 D'AGOST:
Misa solemne
Espectacle Infantil
“ La família camallarga “
Exposició
Partit de futbol
Belltall- Montbrió de la Marca

12h
18h

15
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17.-Imatges del poble i la seva
gent

16

