
B E L L T A L L 
NUM 65. TARDOR 2007.     www.belltall.net 

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

 
 

1 

 
Edita: Associació de Veïns i Amics  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 
Publicació trimestral de l’Associació de Veïns i Amics Belltall 
 
SUMARI 1.-Assemblea Associació 9.-Nova il·luminació a Belltall 

 2.-Visita Director General  10.-Excursió La Glorieta 
 3.-Decret Ocupació  11.-Enquesta de la web 
 4.-Concert Grup SEIZANSHA 12.-Cinema a Belltall 
 5.-Partit de futbol a Montbrió 13.- Notícies de la pag web 
 6.-Visita al cap de Carreteres 14.-Activitats de Tardor 
 7.-Activitats de la Festa Major 15.-Plantes i flors del terme: La Midauba 
 8.-Exposició . Una mirada al Passat 16.-La camiseta de Belltall a..... 
   

 
 

1 Assemblea General 2007 
 
El diumenge dia 26 d’ Agost del 2007   es va reunir 
la Assemblea General de L’ Associació de  Veïns i 
Amics  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 
• Projectes pel poble .Pep Lloses 
• Estat de Comtes del 2006 i pressupostos del 

2007. Jesús Fabregat / Rosa  
• 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. 

 
Informació de Presidència 
 
Posteriorment  el President procedeix a  informar de 
les activitats realitzades durant l’exercici.  S’ 
informa que en l’ actualitat som 224 socis i s’ indica 
el nom dels nous socis de l’ Associació. 
 

 
 
Les activitats realitzades durant l’ any han estat: 
 
Medi Ambient , Salut i Seguretat 

• Parcs Eòlics (Seguiment nous parcs) 
– Parc Eòlic les Forques ( S’ han 

acabat les obres de cimentació de 
les torres i la subestació també esta 
finalitzada). 

– Parc eòlic Serra del Tallat ( aquest 
parc està finalitzat). 

– Parc eòlic Les Forques II ( Proposta 
de nou Parc ( 6 aerogeneradors a la 
zona de Passanant-La Sala-El 
Fonoll) 
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– Línia d’evacuació elèctrica. ( 
Finalitzada entre les Forques i l’ 
Espluga de Francolí. Declarada d’ 
interès general entre Les Forques i 
Montargull). 

• ACA: Depuradora de la Teulera . L’ 
Ajuntament s’ ha reunit amb ACA i encara 
que la depuradora de al teulera segueix els 
plans de l’ACA, s’està avaluant fer la 
canalització de l’ aigua del poble fins la 
teulera i posar un sistema de decantació que 
serveixi per la futura depuradora. 

• Cartes: Cooperativa Guissona i Artesa per 
tal que els seus conductors circulin a la 
velocitat legal pel nostre poble. Sembla que 
les cartes han sorgit efecte i els conductors 
d’ aquestes empreses respecten el semàfor al 
poble 

 
Infraestructures , Equipaments i Urbanisme 
• Calefacció de la sala:  es reubicarà al final 

de la sala poder tal que escalfi tota la 
superfície de la sala, aquest canvi es fa ja 
que amb el nou futbolí i la taula de ping-
pong pràcticament utilitzem sempre tot 
l’espai. 

 

 
 

• Passeig de l’ Om. El projecte està aprovat i 
publicat al Bolletí Oficial de la província. 
Les obre les realitzarà l’empresa que està 
fent l’ obra civil del Parc de Les Forques si 
s’espera que comencin el proper Setembre. 

 
 
 

• Noves baranes: S’ arreglarà la barana de la 
Placeta i es posaran noves baranes davant de 
ca l’ Amàlia i a la zona del camí de 
Passanant. Es va contactar una empresa per 

fer-ho que després de prendre les mesures 
ens ha indicat que no ho pot fer. Buscarem 
un nou ferrer per tal que executi l’ obra 

•  

 
 

• Nous llums: S’estan instal·lant els  nous 
llums del poble. En una primera fase es 
posaran els de l’ interior del poble i després 
els de la carretera i els de la banda de 
Rocallaura. 

 
• Variant de la C-14. L’alcalde i el president 

de l’ Associació es van reunir amb el Cap de 
carreteres de Tarragona per tal de saber els 
projectes de la C-14 i de la zona. El Cap ens 
va indicar que la C-14 és una carretera de la 
Xarxa bàsica de la Generalitat i com a tal 
tindrà una variant a Belltall. Actualment no 
hi ha cap projecte al respecte de la variant 
de Belltall. Per tal que aquest estudi se li 
dones una mica més de prioritat caldria que 
l’ Ajuntament enviés un carta sol·licitant-ho. 
Respecte a una possible autovia Tàrrega – 
Montblanc en l’actualitat no hi ha cap estudi 
ni cap informació al respecte.  
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• Antena de Telefonia mòbil. L’ Ajuntament 

ho té tot preparat i estem a l’espera de que la 
nova empresa assignada inici les obres. 

 
•  Els projectes inclosos en el Pla estratègic 

de Belltall pels propers anys són:. 
 

– Arranjament zona al voltant del 
Poliesportiu ( 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 Un dels  objectius més 
important de l’ Associació és fomentar les 
activitats culturals ja que és la base de les 
úniques subvencions que poden rebre de la 
Diputació .Per això hem incrementat el nombre 
d’activitats culturals .Les activitats realitzades 
han estat. 
• Caramelles per Setmana Santa realitzades 

per l’ Orfeó de Santa Coloma de Queralt. 
• Campionat Tenis Taula que es va fer 

durant la Setmana santa i que va tenir un 
gran èxit de participació , es va fer entrega 
de copes als guanyadors . La Sala disposa d’ 
un Nou futbolí . Ramon Secanell que va 
organitzar el campionat de Tenis Taula 
indica que per la propera edició es realitzarà 
un campionat de Tenis Taula i també de 
futbolí. 

 
 
• Excursió Cabanes de Volta.Com cada any 

hem realitzat l’excursió de les cabanes de 

volta que ens permet veure i conèixer aquest 
patrimoni cultural i al vegada gràcies a 
l’excursió visitar i conèixer els camins i els 
indrets del terme. Treballarem per tal 
d’editar algun llibre o prospecte que recopili 
totes les cabanes de volta. 

• Activitats d’estiu  : Concert del grup 
Seizansha. Partit de futbol a Montbrió de la 
Marca. Cinema d’estiu amb la projecció de 
les pel·lícules  Chocolat i Bagdad cafè. 

• Revista distribució trimestral. 
Trimestralment s’envia la revista a tots els 
socis. Estem avaluant pel futur enviar la 
revista electrònica a aquells socis i sòcies 
que desitgin rebre-la només amb aquest 
format. 

• Subscripció al Setmanari “ NOVA 
CONCA”.El setmanari estarà a disposició 
de tots els veïns al revister que hi ha davant 
del consultori mèdic.  

• Exposició “ Una mirada al passat. Belltall 
i la seva gent”. Les fotografies es poden 
veure al vestíbul del Casal Municipal i 
també es pot accedir per mitja de la pag web 
de Belltall ( www.belltall.net ). Des d’aquesta 
pàgina es poden comentar cadascuna de les 
fotos. Qualsevol persona que tingui fotos 
antigues pot enviar-les a l’ associació o 
posar-se en contacte amb Josep Miró ( de ca 
l’ Ignasi). 

 
• Rètol antiga “ Església de Belltall – Les 

Capelles. Farem un rètol que identifiqui l’ 
església que hi havia en aquest indret. 

• Biblioteca. 4-Juliol-2008 ( farà 10 anys): 
Organitzarem una activitat per tal de poder 
celebrar els 10 anys de la Biblioteca de 
Belltall. 

 
Relacions Institucionals. 
 
• Nous Estatuts Associació de Veïns. Els 

nous estatuts de l’ Associació de veïns han 
estat finalment acceptats . Vam tenir que fer 
una Assemblea extraordinària per tal de 
revisar i aprovar els canvis que ens va 
demanar la Generalitat. 

• Visita de Director General Administració 
local: El Director general d’ administració 
local de la Generalitat de Catalunya  va 
visitar  Belltall el  divendres 17 d’ Agost . El 
Senyor Carles Bassaganya anava 
acompanyat del Director territorial Francesc 
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Tarragona i de l’alcalde del Municipi  
Ramon Aloy. 

• 7 Nous càrrecs 2008 : D’acord als nous 
estatuts el temps continu màxim pes càrrecs 
és de 5 anys . Degut a això l’ any proper cal 
renovar els següents càrrecs:  2 sots -
presidents , tresorer , vocal 2, 4, 6,8 . 
Qualsevol persona que vulgui presentar-se 
caldrà que envií un correu electrònic  o una 
carta al secretari de l’ Associació. 

Promoció estratègica 
• POUM ( Àrea edificació al poble): Encara 

no s’ha finalitzat la seva redacció. L’ 
Ajuntament preveu que a final d’ any  es 
pugui fer la segona fase de participació i cap 
a Setmana santa la tercera fase de 
participació. D’acord a les informacions 
prèvies aportades pel representant d el’ 
Associació la Junta va decidir que les àrees 
de creixement del poble seran les zones 
entre el camí de Rocallaura i camp de futbol 
i la zona del camí de Passanant. No volem 
un creixement del poble al llarg de la 
carretera  També que cal incloure la zona 
del Carrer de Sant Antoni com a altra zona 
de creixement. Assegurar que s’ inclou al 
nou POUM 

• Camisetes i gorres  de Belltall. Hem fet 
samarretes i gorres de Belltall. Totes 
aquelles persones que en desitgin poden 
enviar-nos un email a bustia@belltall.net o 
posar-se en contacte amb la Rosa Maria de 
Cal Banyeta. 

• Diputació i alls de Belltall: Està  fent un 
catàleg dels productes típics de Tarragona 
que editaran en un llibre .Entre aquests hi 
haurà els alls de Belltall. 

•  
 
 
 
 

• Ordinadors pel casal amb Internet: Hem 
demanat a l’ Ajuntament la compra pel casal 
Municipal per la  Biblioteca i  la Sala. 

• Pag web.  Seguim fent-hi noves activitats 
com : Enquestes, Arxiu revista Belltall i 
fotos  antigues de Belltall 

 
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 2006 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   “ Comissió de 
Festes” per ajudar en  els tràmits de les 
subvencions de la Diputació i l’ 
Assegurança obligatòria de responsabilitat 
civil .  També hem fet unes pancartes per la 
Festa Major . El representant de la Comissió 
“ Ramon Secanell “ explica que la Comissió 
publicarà en la propera edició de la revista 
els comptes de la Comissió. També que 
estan treballant per tal de tenir noves 
subvencions de les empreses dels Parcs 
eòlics , ja que subvencionen a la Comissió 
de Passanant i també poden fer-ho a la de 
Belltall. La Comissió està oberta a rebre 
suggeriments  per millorar la Festa i agraeix 
la ajuda rebuda de l’ Associació i de tots els 
veïns en general. 

 
 

• Pelegrinatge anual a Rocallaura : S’ha 
recuperat la caminada anual a Rocallaura. L’ 
Associació col·labora pagant les despeses 
dels aperitius que correspon pagar al poble 
de Belltall , tal i com marca la tradició. 

 
 
Estat de Comptes  2006 i Pressupost 2007 
 
Rosa Verdura passa a exposar l’ estat de comptes del 
2006. Els Ingressos han estat de  5048.19€ i les 
despeses de 4252.28 €. El Saldo inicial era de 
2718.98. Això ha fet que a 31 de Desembre del 2006 
tinguéssim 3550.89 €..El pressupost intencionat pel 
2007 es de 6000 € .  L’ estat de comptes del 2006 i 
el pressupost del 2007 queda aprovat per l’ 
Assemblea. 
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Torn obert de paraules 
 
Els assistents a l’ Assemblea fan els  següents 
comentaris. 
 
– Rètols de Belltall a la C-14. En tota la carreter 

no hi ha cap rètol de Belltall , caldria preguntar 
a Carreteres la raó. 

– Asfaltat zona de Cal Roig fins camí de Forès . 
aquesta zona va quedar sense asfaltar i és un 
perill pels vehicles . Cal demanar a carreteres i a 
l’ Ajuntament que ho arreglin. 

– Camí de Forès . L’ empresa que està fent el parc 
eòlic està  fent servir aquest camí i cal que l’ 
arreglin al finalitzar les obres. 

– Biblioteca. La bibliotecària Anna de cal gran  
vol agrair a Rosa Mª i maria de cal Roig el 
treball que realitzen durant tot l’ any per tal que 
la biblioteca estigui oberta. 

 
Sense cap altre punt es tanca la reunió a dos quarts 
de dues 
 2.-El Director General d’ 
Administració local de la 
Generalitat , Carles Bassaganya 
visita Belltall 
 
El Director general d’ administració local de la 
Generalitat de Catalunya  va visitar  Belltall aquest 
divendres 17 d’ Agost . El Senyor Carles 
Bassaganya anava acompanyat del Director 
territorial Francesc Tarragona i de l’alcalde del 
Municipi  Ramon Aloy. 
 
A Belltall el van rebre els regidors de l’ Ajuntament 
Francesc Miró i Josep Mª Miró i el President de l’ 

Associació de veïns  Pep Lloses i altres membres de 
la Junta de l’ Associació. 
 

 
 
En primer lloc van visitar el Casal Municipal on 
com a motiu dels actes de la Festa Major s’ havia 
inaugurat l’exposició fotogràfica  “ Una mirada al 
passat. Belltall i la seva gent” . Posteriorment van  
visitar al mateix  Casal Municipal el local de les 
entitats, Serveis mèdics i la  Biblioteca .  

 
 
El Senyor Bassaganya va voler saber a quin àrea 
mèdica pertanyia Belltall i els temps que es 
precisava per anar tant als CAP del Valls com als 
de Tàrrega. També van debatre el nou POUM ( Pla 
d’ordenació Urbanística Municipal) com un eina 
bàsica per definir noves àrees de creixement pel 
poble i assegurar que la població no decreix.  
 
La visita va continuar pel poble on la comitiva va 
visitar el Fossar de Belltall i també va poder veure 
els nous fanals i il·luminació que s’està instal·lant al 
poble. L’alcalde va parlar dels projectes necessaris 
al poble pel futur com son el nou clavegueram, 
noves canonades d’ aigua i depuradores . Al 
Director territorial Francesc Tarragona  també se li 



B E L L T A L L 
NUM 65. TARDOR 2007.     www.belltall.net 

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

 
 

6 

va esposar la problemàtica de la carretera i la 
necessita de posar radar , passos de vianants i 
avaluar fer una variant. 
 
Als Directors els hi va agradar molt poder veure que 
el poble havia mantingut la seva identitat i encant 
gràcies a que  les cases tenien les façanes de  pedra i 
que les noves edificacions seguien aquest patró. La 
visita va concloure a la Plaça de les Capelles des d’ 
on la comitiva va sortir cap el poble de  Passanant 
per continuar la seva visita al municipi. 
 
Com  a record de la seva visita al poble se’ls hi va 
fer entrega d’ una còpia del Llibre de Belltall, una 
estela del Fossar i una gorra . 
 

 
 
 
3.-ANUNCI d’informació pública sobre la 
declaració d'utilitat pública, ocupació urgent i 
aprovació d'un projecte d'instal·lació elèctrica als 
termes municipals de Llorac, les Piles, Santa 
Coloma de Queralt, Conesa, Forès i Passanant i 
Belltall (RAT-10606). (Pàg. 20357)  
 
 
ANUNCI d'informació pública sobre la declaració 
d'utilitat pública, ocupació urgent i aprovació d'un 
projecte d'instal·lació elèctrica als termes municipals 
de Llorac, les Piles, Santa Coloma de Queralt, 
Conesa, Forès i Passanant i Belltall (RAT-10606). 
 
Atesa la Resolució del director dels Serveis 
Territorials del Departament de Treball i Indústria 
de Tarragona de data 27 de novembre de 2006, per 
la qual s'atorga l'autorització administrativa de 
l'avantprojecte de la línia elèctrica aèria a 132 kV 
per a la connexió del parc eòlic de Montargull a 
l'empresa GERR Grupo Energético XXI, SA, i als 

efectes que preveuen la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; la 
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 
procediment i règim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de 
Catalunya; la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre 
expropiació forçosa, i el Decret de 26 d'abril de 
1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'expropiació forçosa; 
 
Atesos els articles 52, 53 i 54 de la Llei 54/1997, de 
27 de novembre, del sector elèctric (BOE de 
28.11.1997) i el títol 7 del Reial decret 1955/2000, 
d'1 de desembre, que regula, entre d'altres, els 
procediments d'autorització d'instal·lacions 
elèctriques  (BOE de 27.12.2000), així com l'article 
6 del Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual 
es determinen els procediments administratius 
aplicables a les instal·lacions elèctriques (DOGC de 
28.12.1987), se sotmet a informació pública el 
Projecte següent: 
 
Peticionari: GERR Grupo Energético XXI, SA, amb 
domicili al c. Vilamarí, 132-134, escala A, entresòl 
primera, 08015 Barcelona. 
 
Títol: línia aèria d'evacuació d'energia elèctrica de 
doble circuit de 132 kV SET parc eòlic Montargull- 
SET parc eòlic les Forques. 
 
Finalitat: evacuació de l'energia elèctrica produïda 
en els parcs eòlics de Montargull i ampliació de 
Montargull. 
 
Descripció: l'origen de la línia aèria serà el pòrtic de 
la SET col·lectora PE Montargull, des d'on a partir 
de 18 alineacions i 52 suports s'arribarà al pòrtic de 
la SET Les Forques. La longitud total de la línia és 
de 16.226,96 m. 
 
Les cotes del terreny en el traçat de la línia varien 
aproximadament entre 
840 m sobre el nivell del mar a les proximitats del 
suport núm. 51 i 678 m a les proximitats del suport 
núm. 29. Per tant, en excedir-se els 500 m d'altitud 
en la major part del traçat de la línia i segons el 
vigent Reglament de línies aèries d'alta tensió, a 
l'efecte de càlculs, es considerarà tot el traçat zona 
B. 
 
Característiques generals de la línia: 
Tensió nominal: 132 kV. 
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Tensió més elevada: 145 kV. 
Potència màxima admissible per circuit: 118,22 
MW. 
Nombre de circuits: dos (inicialment es tendirà un). 
Nombre de conductors per fase: un. 
Disposició dels conductors: hexàgon irregular. 
Longitud de la línia: 16,227 km. 
Zona de càlcul: B. 
Velocitat de vent màxima considerada: 120 km/h. 
Conductors per circuit: tres, LA-280. 
Cables de terra: un, cable compost OPGW 50/69z. 
Pes màxim: 2.251 kg (EDS 11 % 1.171 kg). 
Aïllament: aïlladors de vidre trepat, tipus U100 BS. 
Suports: metàl·lics de gelosia sèrie Àguila, Àguila 
Real i Còndor(Imedexsa). 
Tipus de fonamentació de suports: fraccionades en 
quatre blocs independents 
Posada a terra de suports: elèctrode de difusió o 
anell difusor. 
Termes municipals: Llorac, Les Piles, Santa Coloma 
de Queralt, Conesa, Forès i Passanant i Belltall a la 
comarca de la Conca de Barberà. 
 
Pressupost: 2.663.121,25 euros. 
 

 
 
Afeccions derivades de la declaració de la utilitat 
pública del Projecte: 
 
a) El vol sobre el predi servent. 
b) L'establiment de pals, torres o suports fixos per a 
la sustentació dels cables conductors d'energia 
elèctrica. 
c) Dret de pas o un accés per atendre l'establiment, 
la vigilància, laconservació, la reparació de la línia 
elèctrica i la tala de l'arbrat, si escau. 
 
d) L'ocupació temporal dels terrenys o d'altres béns, 
en el cas que fos necessari per als fins esmentats en 
l'apartat c). 

 
La quantificació de les servituds esmentades estan 
enumerades per a cadaafectat a l'annex. 
 
Limitacions en l'ús del terreny afectat i limítrof a la 
instal·lació elèctrica imposades per aplicació del 
Reglament de línies elèctriques aèries d'alta tensió: 
 
a) Cal establir, mitjançant la indemnització 
corresponent, una zona de tall de l'arbrat a banda i 
banda de la línia d'una amplada necessària per tal 
que, a partir de la desviació màxima dels 
conductors, sota l'acció del vent, la separació de la 
massa d'arbrat no sigui inferior a 2 m. 
 
b) Les distàncies mínimes que hauran de tenir els 
conductors de la línia elèctrica, en les condicions 
més desfavorables i els edificis i les construccions 
properes a la línia, en projecció horitzontal seran de 
5 i 4 m respectivament. 
 
Malgrat això, en casos especials i quan per raons 
molt justificades no es pugui fer tot el que s'ha 
indicat, serà necessari demanar autorització als 
Serveis Territorials del Departament d'Economia i 
Finances a Tarragona, els quals podran concedir-la. 
Tot el que s'indica als apartats anteriors no serà 
d'aplicació als béns de domini públic i en les 
limitacions a la constitució de servituds que 
s'estableixen a l'article 161 del Decret 1955/2000. 
 

 
 
Es fa públic per a coneixement general i 
especialment dels propietaris i altres titulars afectats 
que no hagin arribat a un acord amb la companyia 
beneficiària, la relació dels quals es detalla a l'annex 
d'aquest Anunci, així com les persones que són 
titulars de drets reals i interessos econòmics sobre 
els béns afectats i que hagin pogut estar omeses, 
perquè puguin examinar l'expedient en el qual 
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consten les característiques i les afeccions derivades 
del Projecte a les oficines dels Serveis Territorials 
d'Economia i Finances, c. Pompeu Fabra, 1, a 
Tarragona, i presentar-hi, per triplicat, les 
al·legacions que considerin oportunes en un termini 
de 20 dies a partir de l'endemà la publicació d'aquest 
Anunci. 
 
Tarragona, 23 de maig de 2007 
 

4-Actuació grup SEIZANSHA A 
Belltall 
 
El Dissabte 4 d’Agost a l’Església parroquial de 
Sant Pere de Belltall vam poder gaudir del concert 
de música a càrrec del grup SEIZANSHA. El nom 
del grup vol dir “ Supervivents”  i tal com va 
explicar un dels representants del grup “vam escollir 
aquest nom ja que som molt pocs els que 
aconseguim finalitzar els estudis de música”. 
 
El grup està format per Eduard ( piano i fagot), Aïna 
( flauta travessera), Gal·la ( Oboè), Roger ( violí). 
Tots ells d’edats compreses entre 17 i 19 anys. 
 

 
 
L’actuació a Belltall va comptar amb grana 
assistència de veïns i amics que van omplir 
l’Església. A la primera part el grup va tocar entre 
altres temes de Brahms, Bach o Scheim. Cal 
destacar un arranjament molt original anomenat “ en 
un mercat persa” on es demana als assistents que 
tanquin els ulls i a través de la música vagin 
visualitzant els diferents personatges que es 
presenten. La segona part de l’actuació va finalitzar 
amb música de  “ La Bella i la bèstia”  . El públic va 
aplaudir l’excel·lent actuació i el grup va 
correspondre amb una darrera peça. 
 

Finalment tots els assistents i els membres del grup 
vam poder compartir un refrigeri que l’Associació 
de Veïns i Amics  havia preparat al Casal Municipal. 

 
Aquesta actuació forma part de les activitats d’estiu 
que l’ Associació de veïns ha preparat per aquest 
estiu i que es complementarà en les properes 
setmanes amb partit de futbol pels més petits, 
exposicions de fotografies del poble, cinema a la 
fresca i la Festa major que celebrarem del 17 al 19 
d’ Agost. 
 
5.-Partits de Futbol Infantil amb 
Montbrió de la Marca 
 
L’ Equip local infantil es va desplaçar el Dissabte 11 
d’ Agost a Montbrió de la Marca per jugar el partit 
de Festa Major d’ aquest poble. 
 
L’equip local estava format per : Arnau ( Cal 
Llorenç), Joel i Genís ( Cal Ferreret), Aleix ( Cal 
Secanell), Francesc ( Cal Mitjà), Oriol ( Cal Feliuet) 
i Magí  ( Cal Jaume). Tots ells dirigits a la banda per 
Pau ( Cal Banyeta), Pere ( ca l’ Antònia el Pau ) , 
Sergi ( Cal secanell).  
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El partit va ser molt emocionant i igualat. Els de 
Belltall es van avançar a l’ inici amb dos gols de 
diferència , però els jugadors de Montbrió van saber 
remuntar el partit. Al final de les quatre parts es va 
arribar amb un empat a 5 gols. 

El partit es va resoldre als penalties , on els nostres 
jugadors no van fallar cap llançament, assolint així 
la victòria. 

 

 

6.-Variant C-14 a Belltall 
El Dimarts 21 d’ Agost es vam reunir amb el Cap de 
Carreteres de Tarragona (Sr.Frago). En 
representació del Municipi van assistir l’alcalde 
Ramon Aloy, el secretari ( Joan Pons) i el President 
de l’ Associació de veïns ( Pep Lloses). 

El  motiu de la reunió era parlar de la carretera C-14 
al seu pas per Belltall i els plans de futur respecte a 
aquesta via. 

El Cap de carreteres ens va indicar que la C-14 és 
una carretera de la XARXA BÀSICA  de Catalunya, 
i com a tal, està establert que es realitzin 
VARIANTS EN TOTS ELS POBLES. També ens 
va indicar que actualment no hi ha cap estudi sobre 
la variant de Belltall. També ens va indicar que si l’ 
Ajuntament fes  una carta sol·licitant-ho podria ser 
que el projecte d’estudis previs i alternatives de la 
variant s’acceleressin. 

Respecte a la possibilitat de una Autovia de 
Montblanc a Tàrrega ens va indicar que actualment 
ho hi ha cap estudi , ni cap projecte sobre aquesta 
possibilitat que ha aparegut en algun mitjà de 
comunicació. 

En resum que mentre la C-14 sigui una carretera de 
la xarxa bàsica , és segur que es farà una variant a 
Belltall.. Tal com es va acordar a l’ Assemblea 
ordinària l’Associació sol·licitarà a l’ Ajuntament 
que envií una carta al Servei de Carreteres 
demanant que s’inicien els estudis per una variant 
a Belltall 

Queda clar que com el projecte no està iniciat 
poden passar alguns anys Mentre tant per tal 
d’evitar situacions com les de la foto inferior de 
vehicles saltant-se el semàfor o anant a velocitat 
excessives per Belltall, el que farem serà reunir-nos 
amb el Responsable d’ Interior per sol·licitar un 
radar al poble i que es torni a haver-hi presencia 
dels Mossos d’ Esquadra de tan en tan .  

 

 

 

 

Noticia apareguda a“ El Punt” del dia 5 de 
Setembre del 2007  realitzada per N.Roca 
Els veïns de Belltall tenen veritables dificultats per 
poder traspassar d'una banda a l'altra del municipi, que 
queda partit per la carretera C-14. 
Ni els semàfors que regulen el trànsit ni l'augment del 
control policial han servit perquè els vehicles 
disminueixin el trànsit dins el nucli urbà, segons 
argumentava el president de l'Associació de Veïns i 
Amics de Belltall, Josep Lloses. Les diverses accions 
que s'han dut a terme no han servit de gaire per posar 
fi a un problema endèmic i per aquest motiu els veïns de 
Belltall –una cinquantena– han trobat com la solució més 
eficaç que es construeixi una variant que permeti 
alliberar de trànsit l'interior del municipi. Aquesta 
setmana l'entitat ja ha fet arribar la sol·licitud oficial 
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a l'Ajuntament per tal que com a administració pública 
engegui la maquinària 
tan aviat com sigui possible. Tanmateix, el pla 
d'infraestructures del transport de Catalunya (2006-
2026) de la Generalitat no preveu l'obra, tal com els ho 
va comunicar el director dels serveis territorials de 
Carreteres, 
 
Francesc Frago, en una reunió mantinguda el dia 21 
d'agost i en la qual també era present l'alcalde de 
Belltall, Ramon Aloy. Fonts del consistori ja han 
avançat que només es trametrà oficialment la ¡ petició a 
la Generalitat si els veïns que ho demanen són 
veritables «residents» del municipi.  
 
OBRES DE MILLORA  
Actualment s'estan executant les obres de 
condicionament de la mateixa carretera C-14, 
administrada per la Generalitat, en el tram que 
comprèn Ciutadilla i Tàrrega per un import de 
16.744.537,87 euros i que haurien d'estar enllestides 
el proper mes d'octubre. També s'està portant a terme 

l'estudi informatiu del traçat entre Solivella i 
Montblanc 

 

7.-Festa Major 2007.La Festa del 
poble 
 
Del divendres 17 al Diumenge 19 d’ Agost , el poble de 
Belltall va celebrar la seva  Festa Major. Una festa  
pensada per agradar a tots i per ser un punt de referència 
per tots els veïns i amics . La Festa Major és el dia on 
totes les persones que tenen llaços a Belltall es retroben 
per poder parlar i gaudir de “ la festa del poble·. 
 

 
 
Els actes es van iniciar el divendres 17 amb Jocs pels més 
petits i  una xocolatada per tots a La Plaça de les 
Capelles.  

 
 
La Festa va continuar per la nit amb el correfoc 
espectacular que els Diables de Vallmoll van fer pels 
carrers del poble, Després al festa va continuar pels més 
joves que van omplir la sala de ball amb la disco “ band 
disc Class”. 
 

 
 
El Dissabte es va iniciar amb la Missa dedicada al patró 
de Belltall “ sant Pere·”. Despreses al vestíbul del casal 
Municipal tothom va poder gaudir de l’exposició “ Una 
mirada al pasta. Belltall i la seva gent”. En ella Josep 
Miró va recopilar tot un seguit de fotografies antigues del 
poble . Mentre pels més petit “ La família Camallarga” 
feia la delícia del menuts i també dels seus pares i avis..  
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Per la tarda van poder veure un partit infantil entre els 
equips de Belltall i Montbrió de la Marca 
 

 
 
 
Per continuar amb el Ball de tarda i nit on l’orquestra “ 
Fan Fan Quintet” va fer passar una inoblidable estona a 
tots els assistentes que omplien i ballaven al seu so. Feia 
temps que no veiem una orquestra de “ les d’ abans” amb 
uns músics tant entregats i tan coneixedors del gustos dels 
pobles i del que representa el “ Ball de la Festa Major”.  
 

 
 
El Diumenge es va iniciar amb el parc infantil i el 
tradicional “ punt de trobada” que suposa el Vermut on 
més de 150 veïns i Amics vam poder compartir unes 
estones de conversa i de retrobament.  
 
 

 
 
 
Per la tarda a L’ Església va actuar la Coral Polifònica del 
Vendrell dirigida per Joan Toldrà i on els excel·lents 
artistes ens van fer passar una estona de gran qualitat 
musical amb peces de Mozart, Rossini , Bizet , Verdi,  i 
com no, de Pau Casals.  

 
 
Un cop més l’esforç que ha realitzat la Comissió de 
Festes de Belltall s’ ha vist recompensat en poder veure  
les rialles dels nens als jocs, les abraçades dels veïns i 
amics al vermut , l’ animació dels diferents ball,   i també 
en els silencis respectuosos  i aplaudiments entusiàstics 
en l’actuació de la Coral. 
 
Un any més La Festa Major de Belltall ha estat un gran 
èxit gracies a la participació de tots els veïns i amics en 
els diferents actes programats amb gran cura per la 
Comissió de Festes. 
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8.-Una mirada al passat. Belltall i 
la seva  gent. 
Col·laboració. Josep Miró 
Aquesta col·lecció, exposada durant la Festa Major 
de Belltall de 2007, consta de vint-i-una fotografies, 
agrupades en quatre moments del segle passat. 
Quatre imatges, de les dues primeres dècades; quatre 
més, dels anys trenta; vuit, dels anys quaranta; i per 
últim, cinc dels anys seixanta. Corresponen 
majoritàriament a fotografies de grup, fetes davant 
de l’església 
 
 

 
 
Per mitjà d’aquest material gràfic a l’entorn de 
Belltall i la seva gent espai pretenem acostar-nos a 
les persones, a la seva forma de vida i cultura en el 
passat. Una primera constatació a fer i que es 
desprèn de l’observació de les imatges és que, a 
Belltall, hi vivia molta gent. Quants infants i joves, 
s’hi veuen! Recordem que, als anys vint del segle 
passat, Belltall tenia més de quatre-cents habitants. 
(Concretament, l’any 1929, assolia els 452). 
 

 
 
Segur que moltes cases disposen d’imatges d’interès 
amb anys d’història. Aquest material, si ens el feu 
arribar, el donarem a conèixer agrupat en diferents 
àmbits en l’espai web de l’Associació de Veïns. 
El que presentem és només una petita mostra. Per a 
l’any vinent volem fer una altra exposició dedicada 
a altres apartats (retrats, treball, costums,...). 

 

 
En aquesta pàgina web podeu veure les fotografies 
d'aquesta col·lecció i, a més, comentar-les per tal 
d'enriquir-ne el coneixement i el record. Participeu-
hi! 
 

9.-Nou enllumenat de Belltall 
 
S’ ha procedit a instal·lar el nou enllumenat a 
Belltall. En una primera fase s’estan posant els 
fanals dels carrers. Després es procedirà a posar els 
fanals de les places i els de la Carretera 
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10.-VI marxa A GLORIETA 
 
Col·laboració: Josep Miró 
 
Fa sis estius que s’organitzen aquestes marxes  que 
tenen com a objectiu la descoberta dels paisatges, 
llocs singulars dels medi natural que es troba  dins 
dels termes que aplega el municipi. O sigui, Belltall, 
Passanant, Glorieta, La Sala, Pobla de Ferran i el 
Fonoll. Va adreçat a tots els veïns i visitants que a 
les vacances es troben als nostres pobles. A diferents 
llocs s’havia anunciat la convocatòria d’enguany. 
 

 
 
El punt de sortida va ser al costat de la 
impressionant torre medieval que identifica de ben 
lluny Glorieta. Per fer la caminada  més emocionant, 
divertida i instructiva  es presenta com una mena de 
gimcana per a grups. A tots els seus participants, 
se’ls dóna un número identificatiu i uns quaderns on 
troben el recorregut a fer. Enguany era una 
passejada per  espais i llocs d’interès que envolten 
Glorieta. El punt de sortida i arribada és al mateix 
poble. En la descripció s’hi troba una informació 
detallada  i precisa de per on s’ha de passar en cada 

moment. S’acompanya amb informació històrica de 
l’origen de noms de lloc, de l’activitat que els 
pagesos hi diuen a terme, del relleu, dels arbres i 
plantes i fauna d’aquests indrets, 
 
11.-Enquestes de la pag web.  
A continuació us detallem els resultats de dues 
enquestes que hem publicat a la pag web 
del’Associació i els resultats obtinguts. 
  
Aquestes dades són a nivell informatiu però ens 
permeten identificar les inquietuds de les persones 
lligades al poble que voten. 
 

 
 
 

 
 
12.-Cinema a Belltall. 
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Aquest estiu de nou hem convertit durant un parell 
de dies la sala de ball en cinema. Les pel·lícules que 
vam projectar van ser chocolat i Bagdad Cafè. 
 

 
 
 
Després de l’ emissió de la pel·lícula chocoalt i 
després de poder veure tants bombons, xocolata 
desfeta i un film excepcional, tots els assistents que 
omplien la sala van poder degustar uns bombons per 
tal d’ anar cap a casa amb “ bon gust de boca”. 
 
 

 
 
El dijous vam projecta la pel·lícula Bagdad cafè.  
L’Associació de veïns vol agrair la col·laboració de 
La Teresa i Montserrat de ca L’ Inglés per la seva 
col.laboració en la selecció de les pel·lícules i al 
Ramon de cal Secanell per la seva ajuda per tal que 
es poguessin projectar les pel·lícules. 
 
Degut a l’alta acceptació que ha tingut el cinema 
estem avaluant seguir realitzant projeccions durant l’ 
hivern en dies festius . 
 
 

13.-Notícies de la web 
 
Agost 
 
Nova ruta recomanada a Montblanquet (en bicicleta). 
 

 
• Fotografies de la Festa Major 2007. 
• Nova enquesta sobre el nombre d'habitants fixos a 
Belltall. 
• Així es veu Belltall a 2 km d'altitud segons Google 
Earth. 
• Versió web de l'exposició Una mirada al passat. 
Belltall i la seva gent.  
• Podeu adquirir les fabuloses camisetes i gorres de 
Belltall. Feu-vos una foto portant-ne alguna en un lloc 
que visiteu, ens l'envieu i la publicarem. 
Ha començat la instal·lació dels nous fanals als carrers. 
• Del 16 al 22 d'agost, la Deixalleria Mòbil és a la 
Bàscula. 
• Al Casal Municipal hi ha un nou futbolí per a tots els 
socis. A més, setmanalment es disposa del setmanari 
Nova Conca. 
 

 
 
• Divendres 17 d’agost, a les 19:00, el Sr. Carles 
Bassaganya, Director General d'Administració Local de la 
Generalitat, visita el poble, el Casal Municipal i 
l'exposició Una mirada al passat. Belltall i la seva gent 
Cinema a la Sala: dimarts 28 Chocolat, dijous 30 
Bagdad Cafe (18:00). 
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Ja estan disponibles les fabuloses Camisetes i gorres de 
Belltall. 
 
• Dissabte 4 d'agost, a les 20:00, hi haurà un concert de 
música a l’església a càrrec del grup Seinzasha. Després 
es servirà un aperitiu al casal municipal. 
• Dissabte 11 d'agost, a les 17:00, l'equip infantil de 
futbol jugarà el partit de la Festa Major de Montbrió de la 
Marca. 
• Del 12 al 15 d'agost la Comissió de Festes cobrarà la 
Festa Major. 
• Del 17 al 19 d'agost celebrarem la Festa Major ! (amb 
aquest programa). 
• Diumenge 26 d'agost, a les 11:00, hi haurà Assemblea 
General de l'Associació. 
• Del 16 al 22 d'agost la Deixalleria Mòbil estarà a la 
Bàscula. 
 
Juliol 
 
• L'Ajuntament dóna explicacions en la seva pàgina web 
de perquè en poc més de quinze dies Belltall s'ha quedat 
dues vegades sense subministrament d'aigua. 
• EL DOGC publica els límits del municipi (DOGC 
4916). 
 
• Les obres del Parc eòlic Les Forques s'inicien amb els 
fonaments i les sabates dels 15 molins. Amb l'instal·lació 
dels transformadors i altres equipaments, la subestació 
està gairebé finalitzada. I el cablejat entre els molins 
s'està posant seguint el camí de Forès. 
 

 
 
• Nova Enquesta sobre la Festa Major 
 
Juny 
 
• Anunci sobre la declaració d'utilitat pública, 

ocupació urgent i aprovació d'un projecte 
d'instal·lació elèctrica als termes municipals de 
Llorac, les Piles, Santa Coloma de Queralt, Conesa, 
Forès i Passanant i Belltall (DOGC 4905). 

• El quart tram de l'autovia Tarragona-Montblanc es 
licitarà enguany. Des de Montblanc es reclama que 
continuï fins a Tàrrega (notícia Diari de 
Tarragona). 

 

14.-Activitats de Tardor 
 
Dissabte 6 d’ octubre : Sagrat Cor 
 
12:00 Missa Solemne 
17:00 Pregària entorn del santíssim 
18:00  Processó 
19:30 Acte cultural 
20:30 Aperitiu a la sala 
 

 
 
Dissabte 13 d’ Octubre 
 
Cinema a la Sala a les 18:00  
 
 
Dijous 1 de Novembre ( Tots Sants) 
 
A les 22:00 Festa de “ la Castanyada” a la sala. 
Tots els que vulgueu assistir-hi envieu un email a 
bustia@belltall.net o apunteu-vos a la llista que hi 
haurà a La sala. 
 
15.-La Midauba 
 
Col.laboració: Josep Berengué  
 
   Es una enfiladissa, de la família de les 
ranunculàcies, a Belltall la coneixem com la 
midauba, a la resta del país com la vidalba i en 
castellà hierba de los mendigos.  
   De tiges sarmentoses, llenyoses a la base. Amb 
fulles més o menys endurides d’un verd clar intens, 
oposades, pinnaticompostes, de tres a set folíols, de 
forma ovada-lanceolada, generalment amb els 
marges del folíol sencer, de vegades podem trobar-
ne alguna amb els folíols sinuosos o dentat i amb el 
pecíol prènsil amb l’ajut del qual s’arrapa i s’enfila. 
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   Les flors son d’un blanc-cremos, de 1,5 a 2 cm. de 
diàmetre, fan olor, actinomorfes, formada per un sol 
verticil de quatre tèpals lanceolats sense pèls o de 
vegades en l’anvers, amb nombrosos estams. 
Agrupades en inflorescències cimoses. La floració 
de juny a agost. 
   Els fruits son en núcula, plans i acabats amb un 
plomall. 
   Viu  en els marges i boscos mediterranis, enfilant-
se per damunt de matolls i arbres veïns mitjançant el 
pecíol prènsil de les fulles  . De naturalesa calcaria, 
poc exigent d’aigua, trobant-la des de nivell de mar 
fins a 1500 m. d’alçada. Planta verinosa, amb 
mesura es utilitzada com medicinal analgèsica, 
diürètica, en tractaments reumàtics i en erupcions 
dèrmiques. Verda es molt irritant, si toca la sabia 
la pell. 
 
A Belltall ens creix per tot el terme, per damunt 
de les marjades i dels arbres, les branques 
invasores ofeguen tot vegetal. En època de collita 
del cereal moltes cosetxadores queden 
entortolligades per les seves branques llargues, 
tenint de parar i desenredar la maquinària.  
 
 

 
 

 
16.-La camiseta de Belltall a.... 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 
 
 

 
 
 


