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1.-Centenari del cementiri de 
Belltall 
 

El Diumenge 7 de Desembre es va celebrar a 
Belltall  el centenari del cementiri del poble. L’acte 
va estar Presidit pel Tinent Alcalde del Municipi  
Francesc Miró, el mossèn de poble Pere Lluís 

Ramon , el President de l’Associació de Veïns i 
amics de Belltall  Pep Lloses i el vocal de l’ 
Associació  Josep Miró. 

 

 
 
En Pep Lloses va exposar que l’ inauguració de la 
placa commemorativa al cementiri era l’acte final de 
les actuacions realitzades per celebrar 
l`esdeveniment i que aquest ha estat possible gràcies 
a una col·laboració conjunta de l’ Ajuntament , 
Parròquia i Associació. Els actes van començar amb 
la plantació d’ una alzina al Fossar del poble  antic 
cementiri) i amb l’edició d’ un llibret  
commemoratiu del centenari. 
 
 
 

El tinent d’alcalde Francesc Miró va destacar la 
col·laboració de l’ Ajuntament amb les entitats del 
poble per tal de realitzar actes com els d’avui, que 
preserven el patrimoni cultural del municipi. 
 

 
 
Posteriorment va prendre la paraula en Josep Miró 
que ha  escrit  el llibret del centenari que ens va fer 
un repàs de l’ història del nou cementiri 
 
 
D’ençà  el 18 de setembre de 1908 fins l’actualitat, 
s’hi han sepultat 446 difunts. aquestes persones,  la 
vida  de les quals estigué íntimament vinculada amb 
Belltall  i que  en foren part de la seva història, són 
els protagonistes d’avui. 
 
.Record i afecte per a tots ells,  encara que només 
sigui llegint els seus noms. La mort entesa com a 
desaparició no és tal si hi ha record. Memòria per 
als qui  ja no hi són. 
 Per a tots ells. Des de Victorià Vilà i Miró, que 
morí als 87 anys, i que fou el  primer enterrament , 
el 17 de setembre de 1908; fins a Ramon Berengué 
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Amenós, que fou enterrat el 22 de febrer 
d’enguany als 94 anys.   
 
De manera especial per la seva significació una 
breu referència a unes persones  i a  uns fets. Ho 
expressem en cinc records i un desig. 
  
1. Mossèn Dalmau Llebaria, que va ser rector de 

Belltall entre els anys 1915-1924, va escriure, 
l’any 1918,  uns Apunts històrics i notes de la 
parròquia. Va  recollir notícies que li havien 
contat que s’havien produït a Belltall. Una de 
les quals era del cementiri.  

“Per reunir males condicions el fossar antic, se 
pensà en fer-ne un altre que és el que hi ha 
actualment. (...) El terreny ocupat costà  531 
pessetes amb 25 cèntims. El recollit per subscripció 
fou de   2.682,50 pts. Es començà en 1908 i s’acabà 
en 1910. 
 

 
2. Els qui  no van poder sepultats aquí. Per 

causes diverses, però sobretot les guerres, 
moltes famílies de Belltall no van poder enterrar 
els seus fills en aquest lloc com hauria estat el 
seu desig, no van saber on eren. Però aquí els 
van recordar amb gran tristesa. 

 
3. Josep  Andavert, alcalde Belltall en temps de la 

República. S’ocupà de nou enterraments a 
causa de la persecució religiosa (entre 1936-
1938). Infants d’aleshores ens recorden les 
paraules que dedicava als difunts instants abans 
de ser sepultats: “te acompañamos camarada 
hasta tu última morada. Salud! Josep Andavert 
fou repressaliat  per haver exercit el seu càrrec 
d’alcalde. Fou empresonat i condemnat a mort. 
Fou executat a Tarragona el 1940. Els qui el 
conegueren sempre han afirmat que fou un 
home bo que, dintre de les seves possibilitats en 

aquells anys de cruel guerra,  va intentar 
d’ajudar el poble. 

 
 

 
 

4. Una data tràgica: 5 abril 1939. Aquest dia foren 
enterrats  tres nens que moriren el dia anterior 
com a conseqüència de l’explosió accidental 
d’un morter. Eren Anton Berengué Fabregat de 
cal Sant. 10 anys. Josep Miró Bonet de cal 
Sebastià. 11 anys. Miquel Miró Farnés de ca la 
Ció. 12 anys.  
 

 
 

5. Josep M. Solanes. Dels 20 sacerdots que han 
estat responsables de la parròquia de Belltall, 
Josep M. Solanes és qui més temps n’estigué al 
càrrec, 13 anys ( 1981-1994). Enguany ha 
mort. Belltall sempre en guardarà un record 
d’afecte i admiració cap a la seva persona.  

 
 
Un  desig.   hi ha un projecte de digitalització dels 
arxius parroquials que s’ha iniciat des del Consell 
Comarcal en col·laboració amb una entitat 
financera de poder preservar els llibres  
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documentals  parroquials per mitja de la 
digitalització  d’aquest documents, molts dels quals 
estan en un procés de  deteriorament  ocasionat  pel 
pas del temps, i que sobretot voldria dir fer 
accessible a tothom la consulta d’aquest llegat 
històric a través d’internet.  
El quadern del centenari, que el podem consultar a 
l’espai web de Beltall,  ens mostra  el camí a seguir.  
 
 
Hi ha municipis de la Conca que ja ho estan duent a 
terme. Cal recordar que l’arxiu parroquial de 
Belltall és de gran valor històric. (així ho ha 
expressat  en més d’una ocasió  el conseller de 
cultura  de la Conca de Barbera, Valentí Gual)  
perquè conserva   totes les dades de registres des 
del 1604 fins els nostres dies sense cap mancança i 
això és ben excepcional. 

 
 
Hem de  fer realitat aquest projecte, la implicació 
de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall i el 
nostre Ajuntament segur que no hi faltaran i  serà la 
millor cloenda de la commemoració d’avui i un 
esplèndid desig proper any 2009. 
 
Per acabar, uns agraïments personals: 
A Jesús Fabregat, que des de la parròquia vetlla  
pel manteniment del  cementiri perquè  pugui seguir 
la seva funció  en el present i futur. Per tirar 
endavant amb la idea de la placa commemorativa 
que avui descobrim.  Tampoc ens podem oblidar del 
treball i ajut del Ton Maria de cal Roig i el Miquel 
Àngel de cal Prim en tot allò que fa referència al 
poble i la seva gent.  
 
 
Per acabar a mossèn Pere-Lluís Ramon Martori pel 
seu ajut, suport i presència en aquesta celebració del 
centenari.  

 

2.-Sagrat Cor 
 
El Dissabte 4 d’octubre es va celebrar a Belltall la 
Festa del sagrat Cor. Aquesta Festa de caràcter 
religiós té els seus orígens en la tradició de donar 
gràcies a Déu per les collites rebudes. Per aquest 
motiu cada carrer prepara un altar que es visitat pels 
habitants del poble en processó. 
 

 
 
Després dels actes religiosos es va celebrar a l’ 
Església Parroquial de Sant Pere l’ actuació de la 
Coral Espluguina  . Aquesta coral de les nostres 
comarques va celebrar l’ any passat el seu vint-i-
cinquè aniversari. L’actuació de la coral es va 
realitzar en el marc de l’ Església Parroquial de Sant 
Pere de Belltall i va ser seguida per un vuitantena de 
persones.  
 

 
 
El grup va realitzar una excel·lent i variada ac 
actuació que va ser llargament aplaudida pels 
Belltallencs  que van sol·licitar un bis. La coral va 
correspondre interpretant una cançó que havien 
assajat , però que era  la primera vegada que 
interpretaven en públic.  
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Després tots plegats ,la Coral Espluguina , 
acompanyats i veïns de Belltall, vam poder 
compartir un refrigeri tots junts  al casal Social on 
vam poder continuar parlant de temes  relacionats 
amb la nostra comarca i el nostre poble. 
 

3.-Castanyada 
 
Aquest any de nou una cinquantena de veïns ens 
vam reunir per celebrar la castanyada a la Sala del 
Casal Municipal.  
 

 

 
El dia era fred però amb la calefacció i el bon 
ambient que vam gaudir vam poder passar una 
vetllada extraordinària. 

 

 
 
 

4.-Carabassa de 36 kg  
 
El Ricardo de Cal feliuet al seu hort ha collit una 
carabassa de 36 kg. Un hort molt productiu amb uns 
productes d’altíssima qualitat i tamany. 

 

 
 
 

5.-Rovellons 
 
Aquest any ha plogut i hem pogut recollir bolets al 
nostre terme . Aquí podeu veure els rovellons que es 
van recollir al voltant dels dies de la Castanayada.. 
el lloc no el sabem i la persona que els va recollir no 
ens el va dir. 
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També s’ han recollit altres tipus de bolets com els 
camagrocs i negrets. 
 

6.-Delimitació termes Municipals  
entre Forès i Passanant i Belltall 
 
 
RESOLUCIÓ GAP/2796/2008, de 31 de juliol, per 
la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els 
termes municipals de Forès i de Passanant i Belltall. 
(Pàg. 69788)  
 
  _____   
 
RESOLUCIÓ 
 
GAP/2796/2008, de 31 de juliol, per la qual es dóna 
publicitat a la delimitació entre els termes 
municipals de Forès i de Passanant i Belltall. 
 
Els dies 25 de gener i 21 de desembre de 2007 els 
plens dels ajuntaments de Passanant i Belltall i de 
Forès van aprovar, d'acord amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, la delimitació efectuada els dies 17 de 
març i 22 de juny de 2006 per les comissions 
municipals respectives. Aquesta delimitació forma 
part dels treballs d'execució dels mapes municipals 
de Forès i de Passanant i Belltall dins el procés 
d'elaboració del mapa municipal de Catalunya, 
establert a l'article 28.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
D'acord amb el que determina l'article 32.1 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regulen la constitució i la demarcació territorial 

dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, 
 
Resolc: 
 
Donar publicitat a la delimitació que es descriu a 
continuació i que s'inclou en els mapes municipals 
de Forès i Passanant i de Belltall. 
 
Fita 1: se situa a l'indret conegut amb el nom de 
Molí de Savella, a 3metres del marge est del torrent 
de les Codines. Hi ha la fita de pedra, en forma de 
prisma recte rectangular i de 25 per 20 centímetres 
de costat a la base i 45 centímetres d'alçada. Aquesta 
fita també és comuna al municipi de Conesa. Les 
coordenades UTM són: X: 352679 i Y: 4597951. 
 
Fita 2: se situa al punt d'intersecció de l'eix del riu 
Budell amb la perpendicular traçada des d'una fita 
auxiliar situada al marge esquerre del riu, a l'indret 
conegut amb el nom de Molí de Fonoll. La línia de 
terme reconeguda entre les fites primera i segona és 
l'eix del torrent. Les coordenades UTM són: X: 
352641 i Y: 4598361. 
 
Fita 3: se situa al Pla de la Sala o Briques, sota un 
petit marge d'un camp de conreu. La línia de terme 
reconeguda entre les fites segona i tercera és 
la recta compresa entre totes dues. Les coordenades 
UTM són: X: 351954 i Y: 4598319. 
 
Fita 4: se situa al Pla del Martí, en el marge sud de 
la carretera de Passanant T-222, al límit de dos 
camps de conreu propietat de Josep M. Llorach 
Corbella, al terme de Forès, i d'Anton Corbella 
Corbella, al terme de Passanant i Belltall. La línia de 
terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la 
recta compresa entre totes dues. Les coordenades 
UTM són: X: 352137 i Y: 4596926. 
 
Fita 5: se situa a l'altiplà de Comalats o al Pla del 
Retilló, en el margenord del camí de la Sala a Forès. 
La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i 
cinquena és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM són: X: 351512 i Y: 4596672. 
 
Fita 6: se situa al Collet Blanc, sobre un turó 
anomenat Punta de les Quatre Piques, al marge nord 
del camí de la Glorieta. La línia de terme 
reconeguda 
entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa 
entre totes dues. Les coordenades UTM són: X: 
350972 i Y: 4596934. 
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Fita 7: se situa al Fondo d'en Rodon, al marge d'un 
camp de conreu. La línia de terme reconeguda entre 
les fites sisena i setena és la recta compresa entre 
totes dues. Les coordenades UTM són: X: 350821 i 
Y: 4596481. 
 
Fita 8: se situa a la Font d'en Rodon, enmig d'un 
bosc. La línia de terme reconeguda entre les fites 
setena i vuitena és la recta compresa entre totes 
dues. Les coordenades UTM són: X: 350909 i Y: 
4596064. 
 
Fita 9: se situa al coll de Ballestar, al marge est d'un 
camí de veïns. La línia de terme reconeguda entre 
les fites vuitena i novena és la recta compresa entre 
totes dues. Les coordenades UTM són: X: 350606 i 
Y: 4595544. 
 
Fita 10: se situa al capdamunt de la Faneca, sobre 
una cinglera. Hi ha la fita de pedra, en forma de 
prisma recte triangular de base isòsceles, de 35 
centímetres de costat a les dues cares iguals i 50 
centímetres a la tercera cara, i 1 metre i 15 
centímetres d'alçada. La línia de terme reconeguda 
entre les fites novena i desena és la recta des de la 
fita novena fins al coll de Ballestar, que és la 
intersecció dels camins de Forès i de Belltall, des 
d'on continua en línia recta fins a la fita desena. 
Aquesta fita també és comuna al municipi de 
Solivella. Les coordenades UTM són: X: 349673 i 
Y:4594981. 
 
Barcelona, 31 de juliol de 2008 
 
Carles Bassaganya i Serra 
 
Director general d'Administració Local 
 

7.-Desplegaran 1000 Mossos a 
Tarragona 
 
Pep Lloses  
 
Llegeixo amb entusiasme als diaris la notícia que tindrem 
1000 Mossos a les Comarques Tarragonines, la qual cosa 
vol dir , o hauria de suposar, que la seguretat a les nostres 
comarques millorarà. 
 
Espero que aquesta millora arribi també als pobles petits 
de les nostres Comarques  i que no es limiti a les capitals 
de comarques i grans vies de comunicació. Dic això per 
l’evidència que per desgràcia em tocar patir a Belltall, on 
constantment veiem vehicles saltant-se el semàfor en 

vermell, fent avançaments en continua o circulant a 
velocitats excessives dins el nucli urbà ( per on passa la 
carretera C-14). 
 
Fa uns mesos llargs vaig enviar una carta a cap d’ Interior 
de Tarragona  sol.licitant-li una major presència policial 
pel poble. Durant un temps a Belltall vam poder veure els 
Mossos amb una freqüència raonable i òbviament van 
poder sancionar als infractors, que no eren pocs. Però 
això ja fa uns mesos llargs que es va acabar  i ja no notem 
la presència policial al poble. 
 
Esperem que ara amb aquests “1000” Mossos que 
arribaran,  al menys 2 puguin visitar Belltall  per tal de fer 
complir la normes de circulació i  a la vegada ens ajudin a 
sentir-nos més segurs. 
 
Nosaltres per l’altra banda seguirem treballant amb els 
polítics  per tal que els petits pobles també estiguem en 
els plans de prevenció d’accidents, plans de seguretat etc 
dels Mossos d’ Esquadra. 
 
 
 

8.-AJUNTAMENT DE 
PASSANANT I BELLTALL 
 

 

Per Resolució de l'Alcaldia número 84/2008, de data 
10 d'octubre de 2008, es van nomenar els tinents 
d'alcalde de l'Ajuntament de Passanant i Belltall. Les 
persones nomenades són les següents: 
 
Sr. Josep Espinach i Briansó, primer tinent d'alcalde. 
Sr. Francesc Miró i Miró, segon tinent d'alcalde. 
Sr. Josep Maria Miró i Amenos, tercer tinent 
d'alcalde. 
 
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el 
que disposa l'art. 46.1 del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
Passanant, 10 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, 

Albert Bagué i Salcedo 
 
 
Per acord plenari de data 21 d'octubre de 2008 es va 
acordar el règim de dedicació dels càrrecs electes de 
la corporació següents: 
 
- El Sr. Albert Bagué i Salcedo, alcalde d'aquesta 
corporació, exercirà el càrrec amb una dedicació 
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parcial del 75% de la jornada i una retribució de 
9.116,73 euros bruts anuals. 
- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels 
membres de la corporació,per assistència a les 
sessions dels òrgans col·legiats, que tot seguit es 
detalla: 
1. Ple, 100 euros/sessió. 
2. Comissió Especial de Comptes, 25 euros/sessió. 
- No establir assignació econòmica a favor dels 
grups polítics municipals. 
 
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb 
l'article 75.5 de la Llei7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, en relació 
amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i altra 
normativa concordant. 
 
Passanant, 22 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, 

Albert Bagué i Salcedo. 
 
 
Per acord plenari de data 21 d'octubre de 2008, es 
van efectuar les delegacions del Ple de l'Ajuntament 
en l'Alcaldia que tot seguit es relacionen: 
 
En favor de l'Alcaldia, una delegació genèrica 
d'atribucions en les matèries següents:  
1. Les contractacions i concessions de tota classe 
quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, 
els 6.000.000 euros, així com els contractes i els 
concessions plurianuals, quan la seva durada sigui 
superior a quatre anys i els plurianuals de menor 
duració quan l'import acumulat de totes les 
anualitats superi el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior 
a la quantia assenyalada en aquesta lletra. A 
excepció de l'adjudicació definitiva. 
2. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan 
sigui competent per a la seva contractació o 
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 
 
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el 
que disposa l'art. 51.2 del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
Passanant, 22 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, 

Albert Bagué i Salcedo 

 

 

9.-El temps del trimestre-- 
 
El dia 28 d’octubre vam tenir la primera nevadeta 
de l’any a Belltall .Les temperatures van anar 
baixant en picat durant aquell dia 
 

 
 
Vegeu la foto i el gràfic de temperatura d’aquell dia 
 

 
 
Aquest trimestre passat ha estat força plujós :  28 
litres al Setembre, 72 litres a l’ octubre i 37 litres al 
novembre. Es a dir un total de 137 litre 
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Temperatures 
 

Les temperatures d’aquest mesos han estat força 
oscil.lant amb alts I baixos però com és lògic a 
l’època amb tendència a la baixa. 

 
 

 

 

10.-Enquesta de la web: Variant de 

Belltall 

 
A la nostra web varem realitzar una enquesta  per 
saber l’ opinió dels veïns i amics sobre la variant. El 
resultat va ser que el 70 % dels enquestats estan 
d’acord en que cal realitzar accions per  que es faci 
la variant un  3 % creu que no es farà mai  27 % no 
desitja que es faci la variant. 
 
Tal i com hem esmentat diverses vegades la C-14 és 
un carretera de la xarxa viari principal  i per tant no 
ha de passar per cap nucli urbà . Per tan el projecte 
de la variant està dins el marc de la legalitat vigent. 
 
El que cal fer-la està clar la qüestió es quan . La 
nova variant suposa una nova carretera que no 
passarà pels pobles de Solivella i Belltall i per tan 
cal una acció coordinada i conjunta de ambdós 
pobles i Ajuntaments. 
 
Des de l’ Associació de veïns contactarem de nou 
amb  l’ Ajuntament per tal que es posi en contacte 
amb l’ Ajuntament de Solivella amb l’ objectiu de 
coordinar un front comú per agilitzar l’execució de 
l’ obra. 
 
Caldrà que ens reunim amb els responsables polítics 
per tals d’exposar-els-hi els arguments per tal que 
s’executi la variant. 
 
Els resultats de l’enquesta de la web els podeu veure 
a continuació 
 

S'ha projectat una carretera amb variants a 
Solivella i a Belltall. Què fer per promoure-
la? 

Reunir-se amb els polítics 2.86 % 
Fer un front comú dels Ajuntaments 57.14 % 

Recollir firmes als dos pobles  9.71 % 
No res: no la faran mai  3.43 
No res: no vull cap variant 26.86 % 
 
Vots 175 
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11.-Recuperació de la figura de 
l'aprenent 
 
Font: Generalitat de Catalunya 
 
Es dur a terme a través d'un règim d'alternança entre 
formació i treball en els ensenyaments de formació 
professional 
El Departament d'Educació ha engegat una 
experiència de tres anys amb l'objectiu de recuperar 
la figura de l'aprenent, entesa com la persona que 
estudia i treballa alhora en un sector relacionat amb 
la formació que està rebent. Es tracta de la formació 
en alternança, un règim d'alternança entre formació i 
treball en els ensenyaments de formació 
professional, que s'ha començat a aplicar aquest curs 
2008-2009 amb una oferta de 200 places.  
   
Aquesta experiència es basa en la signatura de 
convenis entre empreses o entitats i titulars de 
centres públics i privats que imparteixen formació 
professional. 
Els convenis comporten compromisos diversos, 
entre d'altres: la contractació a temps parcial 
mitjançant un contracte laboral de formació el 
fet que, en general, la jornada màxima, inclosa la 
formació i el treball, sigui de vuit hores diàries i 
quaranta hores setmanals també que les empreses 
que participin en els convenis ofereixin als 
estudiants un contracte laboral i, per tant, que 
aquests cobrin el que estigui estipulat en el seu lloc 
de treball; o que la durada del cicle formatiu sigui de 
tres anys i durant aquest període l'alumne/a pugui fer 
estades a les empreses que s'acullin als convenis. 
Les empreses participants no rebran cap mena de 
subvenció, però a canvi podran oferir formació 
específica als estudiants i, per tant, els orientaran 
vers l'activitat de l'empresa amb la possibilitat que 
s'incorporin a la plantilla un cop finalitzat el 
conveni. D'aquesta manera, el Departament vol 
fomentar la participació d'aquelles empreses que 
realment apostin per integrar personal qualificat a 
la plantilla. 

12.--Activitats d’ Hivern 

Dimecres  31 de Desembre 
 

A les 22:00  Festa de “ Cap d’ any” 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.  

 Dissabte 3 de Gener 2008: Reis d’ Orient 
 
De nou els Reis d’ Orient visitaran Belltall per 
repartir els regals entre tots els veïns i amics  
 

 

 
 
13.-Salutació de l’alcalde 
 
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall 
 
Com la majoria de vostés ja deuen saber, he estat 
nomenat alcalde de Passanant i Belltall, degut a la 
mort del que havia estat l'alcalde del municipi els 
últims 25 anys, en Ramon Aloy i Corbella (q.e.p.d.). 
 
És el nostre un municipi amb pocs recursos, però en 
el que els últims anys, s'han fet moltes millores en 
diferents camps, principalment en obres i serveis al 
vilatans, gràcies a la gestió de l'anterior alcalde, i el 
seu equip. 
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Volem seguir la seva tasca, i el pressupost que hi 
ha per els propers 4 anys puja al voltant de 
1.500.000 Euros (obres de PAM i PUOSC), entre 
elles la portada, emmagatzematge i distribució 
d'aigua del pantà de Rialp al municipi. 
 
Per fer el seguiment i gestiò dels projectes i estar al 
servei del conciutadans, els dimarts i divendres al 
matí soc a l'Ajuntament, pel que em puguin 
necessitar, en cas de voler venir a visitar-me, si us 
plau, truquin abans (977 89 27 00), no fos cas que 
tingui una altra visita, o estigui fent alguna gestió 
fora de les oficines de l'Ajuntament. 
 
Creiem en les noves tecnologies i per això des de 
l'any 2001 l'Ajuntament de Passanant i Belltall, 
disposa d'una plana Web pròpia, on intentem 
informar als nostres conciutadans i al mon sencer 
d'aquest petit i bonic municipi de la Conca de 
Barberà. 
 
Com podeu veure navegant per la nostra web, hem 
procurat agilitzar molts dels tràmits més corrents 
que es fan a l'Ajuntament, podent-los descarregar i 
enviar per Internet o per Fax, és el que s'anomena 
“administració virtual”. 
 
És la nostra intenció, anar ampliant els tràmits que 
es puguin fer per Internet, a mida que es pugui, per 
poder millorar el servei que donem als nostres 
veïns. 
 
Estic al servei de tots el veïns del municipi, per 
escoltar els suggeriments positius de tots, per la 
qual cosa, apart de poder-se dirigir a mi per telèfon, 
e-mail o personalment, properament, s'instal·larà 
una bústia de suggeriments a la porta de 
l'Ajuntament a Passanant, i a Belltall, es pot fer 
servir la bústia que hi ha a la porta del Casal 
Municipal, que hi té l'Ajuntament pel mateix fi. 
Estudiarem tots i cada un dels suggeriments que 
ens facin arribar. 

 
Espero poder-vos servir tant bé, com ho va fer en 
Ramon Aloy durant 25 anys. 
 

14.-ExploraTgn.cat, el portal de 
turisme familiar  
 
 
Font: Diputació de Tarragona 
 
El web s'adreça a persones amb nens d’entre 0 i 12 
anys i ofereix activitats i excursions al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre.  
 
ExploraTgn.cat, primer portal de turisme i oci de 
les comarques de Tarragona orientat exclusivament 
a les famílies amb nens d’entre 0 i 12 anys, ha 
sortit avui a la xarxa en versió de prova Beta. El 
portal, nadiu digital a la Web 2.0, busca ser un lloc 
on els pares i les mares puguin trobar amb facilitat i 
rapidesa propostes d’activitats i lleure per fer amb 
els nens a les comarques de Tarragona. 
 

 
 
El projecte, fruit de la iniciativa d’una mare de 
Tarragona que no trobava a la xarxa el que buscava, 
va ser guardonat en la categoria de millor projecte 
empresarial per a menors de 30 anys a la darrera 
edició dels premis ‘Emprèn en Femení’ de la 
Diputació de Tarragona, celebrada al juliol passat a 
Valls. La guardonada va ser Bàrbara Vastenavond. 
 
ExploraTgn.cat vol ser un lloc de trobada i 
d’intercanvi d’experiències i continguts entre 
famílies, i per això la participació i la vocació de 
teixir xarxa social n’és un tret fonamental. El portal, 
escrit en català, castellà i anglès, ofereix cada 
setmana una proposta seleccionada de ruta, 
restaurant, activitat, espectacle, tradició i enllaç 
d’Internet, pensat específicament per fer amb nens 
d’entre 0 i 12 anys. L’usuari pot rebre les propostes 
directament al seu correu electrònic o bé consultar-
les a la web. A més, s’ofereix la possibilitat de 
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mantenir un perfil participatiu i fer propostes pròpies 
a través d’eines com el bloc. 
 
A Catalunya resideixen aproximadament 744.000 
famílies amb nens d’entre 0 i 12 anys, de les quals 
unes 80.000 ho fan a la demarcació de Tarragona, 
segons dades recents de l’Idescat. És precisament en 
aquesta franja de població (pares i mares d’entre 25 i 
49 anys amb fills dependents, a la qual s’adreça 
majoritàriament ExploraTgn.cat) on podem trobar el 
major nombre de persones que fan excursionisme 
(un 62,4% de totes les famílies amb nens). 
Acostumen a fer-ho de forma desestacionalitzada 
(un 69% fa excursions amb regularitat durant tots els 
dies de l’any) i composen el perfil majoritari dels 
usuaris d’Internet a l’Estat 
 

15.-Notícies de la web 
 
Novembre 

Diumenge 7 de desembre, a les 13.00, es descobrirà 
la placa que recorda els 100 anys del cementiri 
nou de Belltall, a la paret d'entrada del cementiri.  

 

El belltallenc Joan Minguet presenta el 2 de 
desembre, a la Filmoteca de Catalunya, el seu últim 
llibre "Paisaje(s) del cine mudo en España".  

 

Salutació de l'Alcalde a tots els veïns i amics del 
municipi 

Enquesta sobre els serveis que dóna l'Ajuntament. 

Carta del president Josep Lloses als diaris amb 
motiu del desplegament dels Mossos a Tarragona. 

El senyor Albert Bagué, nou alcalde del municipi 
(notícia El Punt). 

Dissabte 1 de Novembre, a les 22.00, es celebra la 
Festa de la Castanyada al Casal Municipal. 

 

Centenari del Cementiri nou de Belltall, vegeu-ne el 
quadern. 

Octubre  

Dissabte 4 d'Octubre, a les 18.30, actuació de la 
Coral Espluguina a l'esglèsia. Després de l'acte es 
serveix un refrigeri al casal Municipal.  

Apareix la revista BELLTALL de tardor.  

Canvis importants en aquesta web. Més informació 
al Tauler d'anuncis. 

Setembre  

El Diari Oficial de la Generalitat dóna publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de Forès i 
de Passanant  i Belltall (DOGC).  

Enquesta sobre el projecte de carretera que inclou 
variants a Solivella i a Belltall (notícies Avui.cat, 
Directe.cat).  

Nova presentació de la col·lecció de fotos antigues 
"Belltall i la seva gent" (ara és més fàcil comentar-
les). Si teniu fotos d'aquesta mena i les voleu 
compartir, feu-ho saber.  
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16.-La samarreta de Belltall a-- 
 

 
La samarreta ha viatjat fins a Islàndia a visitar els  
glaciars 
 

 
 
I també les magnifiques cascades 

 
 
 
 
També a llocs no tan llunyans com el bonic poble de 
Siurana . 
 

 
 

 

L’ASSOCIACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE 

VEÏNS I AMICS  VEÏNS I AMICS  VEÏNS I AMICS  VEÏNS I AMICS  

DE BELLTALLDE BELLTALLDE BELLTALLDE BELLTALL        

 
  
US DESITJA UN BON 
NADAL  I FELIÇ ANY 
2009 
 
 
 


