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1.-20è Aniversari de l’ Associació 
de veïns i amics de Belltall- 
 
El proper Diumenge 10 d’octubre celebrarem a 
Belltall el 20è Aniversari de l’Associació de veïns i 
Amics de Belltall. El programa d’actes serâ. 
 
17:00 Conferència a càrrec de Xavier Berengué 
sobre “ Mil dies de BellCam , el temps a Belltall” 
18:30    Concert de musica a la Parroquia de Sant 
Pere . 
20.00 Aperitiu per tots els veïns a la sala del Casal 
Municipal 
2.-Festa de l’ all 
 
El dissabte 7 d’agost celebrarem a Belltall , la II 
festa de “ l’all de Belltall”  .  
 

 
La Festa es celebra per tal de donar difusió a l’all 
local que està catalogat tan pel Departament 
d’agricultura com per la gastroteca de Catalunya ( 

ww.gastroteca.cat) i en les Productes local de 
Qualitat del Camp de Tarragona i Terres de l’ Ebre. 
Aquest all és més petit que alguns alls d’altres zones 
i pla per la part de sota. Es conrea en secà a una 
alçada de 800 metres  el que li dóna una textura molt 
fina .Té un gust coent i saborós i té una llarga 
conservació ( els alls aguanten d’ una collita a 
l’altra) .L’all de Belltall és un all ecològic ja que en 
el seu procés de producció no precisa de cap tipus d’ 
herbicida  . Tot el treball es realitza manualment ( 
plantar, escugular, entrecavar ,arrencar i finalment 
enforcar) 
 
La II Festa de l’all de Belltall està organitzada per l’ 
Associació de veïns i amics  de Belltall i compta 
amb el suport de la Diputació de Tarragona a través 
de l’ Organisme autònom de Desenvolupament local 
( OADL) , de l’ Agrupació d’Agricultors locals, 
Ajuntament  i algunes  petites empreses de l’àrea. 
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L’ Associació de veïns va tenir  aquesta iniciativa ja 
que la producció d’all de Belltall havia davallat molt  
i existia el perill de que en el futur es perdés aquest 
producte català i autòcton d’aquesta zona de la 
Conca de Barberà. També un grup de particulars van 
tenir la iniciativa de crear una Cooperativa per l’ 
all de Belltall. Actualment aquesta iniciativa agrupa 
a uns 25 particulars que suposen el 40 % de la 
producció total d’all de Belltall, fins i tot nous 
particulars de Belltall i Forès ja han produït alls 
aquest any 2010. Els treballs per tal de formar la 
Cooperativa continuen i s’està ja redactant els 
Estatuts . 

 
 
Mercè Berengué de 77 anys i que fa 25 anys que 
planta alls ha declarat” des dels 8 anys que treballo 
al camp amb alls, i ara estic molt il·lusionada amb la 
Festa de l’all i totes les iniciatives que s’ estan fent 
per tal de que no es perdi el nostre all”.  A la 
producció de l’all si han afegit nous productors entre 
ells Neus Berengué “ M’ ha fet molta il·lusió tornar 
a enforcar de nou i sobretot fer-ho amb alls que he 
plantat, cuidat i collit jo mateixa”.  Pagesos de tota 
la vida com Miquel Angel Sans també valoren l’ 
iniciativa d’ etiquetar els alls de Belltall i de fer una 
festa per donar-los a conèixer. 
 

 

 
Tornant a la Festa cal dir que aquest any comptarà 
amb una conferència a càrrec del terapeuta  i 
naturista  Rossend Renyè que ens exposarà “ les 
propietats curatives de l’all “ a través de la seva 
llarga experiència en l’ us i consum d’all de Belltall. 
Addicionalment podrem comptar amb una exposició 
de les eines del camp antigues  ( exposició 
particular cedida per  Ramon Corbella) , 
acompanyades de murals sobre el procés de 
producció de l’ all . 
 
 

 
 La part gastronòmica de la festa comptarà amb el 
típic esmorzar popular de pa torrat ,all de Belltall i 
Productes de Qualitat del camp de Tarragona ( oli de 
Siurana, avellanes de Reus , embotits de Solivella , 
vi de  la Conca de Barberà). 
 

 
 
Posteriorment hi haurà una exposició i degustació 
de menjars fets amb all de Belltall  i on es 
presentarà un nou producte alimentari  preparat amb 
all de Belltall. 
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Durant tot el dia es podran adquirir “all de Belltall” 
a les parades que hi haurà distribuïdes pel poble 
.L’all de Belltall es comercialitza enforcat. També es 
pot trobar més informació a la pagina web de 
l’Associació de veïns ( www.belltall.net). També es 
poden trobar alls de Belltall en alguns establiments 
que comercialitxen productes de Qualitat del Camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre ( com per exemple 
l’establiment  la “picateca” de Tarragona). 
 
Més de 400 persones visiten la II Festa de 
l’all de Belltall 
 
El Dissabte 7 d’agost es va celebrar a Belltall la II 
Festa de l’all de Belltall. La festa va ser un èxit 
d’assistència de públic amb més de 400 persones 
que van participar de les diverses activitats 
preparades. 
 

 
 
De bon matí va tenir lloc el típic esmorzar popular 
amb pa torrat, all de Belltall i productes de Qualitat 
de les Comarques Tarragonines( oli de Siurana, Vi 
de la Conca de Barberà ( Cellers Roset), avellana de 
Reus, embotits de Solivella) . Els visitants també 
van poder adquirir els alls en les parades que hi 

havia a la festa i en les diverses cases del poble que 
en venien. Els alls es podien adquirir en el típic forc 
llarg o també curt.  

 
 
Al mateix temps tenia lloc una exposició d’eines 
agrícoles cedides per Ramon Corbella, allí es 
podien veure totes les eines que s’utilitzaven per 
preparar un bosc per poder-hi plantar alls ( tallar 
arbres, arrabassar la terra, fer els forniguers, conrear 
la terra i plantar els alls) i també bastons de bosc i 
salers  realitzats manualment pel senyor Corbella. 
Les eines anaven acompanyades d’ uns murals que 
explicaven tot el procés de producció de l’all ( 
plantar, entrecavar, escugular, arrencar i finalment 
enforcar). 
 
 

 
 
 
Després de l’esmorzar i la visita a l’exposició  va 
tenir lloc la conferència a la Biblioteca  a càrrec de 
Rossend Renyé ( terapeuta i naturista)  sota el títol 
LES PROPIETATS MEDICINALS DE L’ALLS . 
La Biblioteca de Belltall es va omplir de gom a gom 
amb 140 persones . Renyé va explicar les propietats 
curatives de l’all des del punt de vista naturista i 
també amb dades històriques i referències 
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medicinals, addicionalment va donar als assistents 
un parell de receptes naturals per la grip. 

 
 
I també ens va recordar algunes dites populars 
referents a l’all (com per exemple: menja cebes i 
alls i el metge al carall) .  Durant la sessió també es 
va projectar un vídeo que  els joves del poble van 
preparar sobre l’all de Belltall ( es pot consultar a 
traves de la web de l’associació www.belltall.net). 
Els assistents van reconèixer la qualitat de la 
conferència amb un llarg i càlid aplaudiment. 
 

 
 
El President de l’ associació de veïns i Amics de 
Belltall ( Pep Lloses) va agraïr la  col.laboració de 
tots els Belltallencs i Belltallenques  , sense els quals 
aquesta festa no hagués estat possible, i també de la 
Diputació( a través de l’organisme autònom de 
desenvolupament local i de l’ agrupació d’ 
agricultors de Belltall) 
 
 
Però la festa no va acabar aquí després tots els 
assistents van poder gaudir d’ us “tast”  de diversos 
menjars fets amb all de Belltall que els Belltallencs 
i Belltallenques havien preparat  ( conill a 
l’ametlla,alls confitats,conill a l’all, Mousse-lina de 

patata i  bacallà gratinat amb all i oli, all i oli, 
Saltejat de bolets i fesols amb all i julivert, Remenat 
de cuguls amb llonganissa,Saltejat de fredolics amb 
all, truita de cuguls, Aperitiu líquid de Kèfir amb 
alls i menta). També es va dos nous  producte 
preparat pel Forn Prats de Guimera. Coca d’all de 
Belltall i Pa d’all de Belltall. 
 

 
 
Després de la degustació la festa es va concloure i 
els organitzadors es mostraven de nou satisfets tan 
per l’assistència de públic com per la difusió del 
consum i cultiu d’ un producte de qualitat de les 
comarques de Tarragona , com és l’ all de Belltall. 
 
 

L'all de Belltall reviscola 
 Font: EL Punt. Eva Pomares 

A 800 metres d'altitud, es conrea aquesta varietat 
autòctona catalana.Volen fer una cooperativa 
que n'augmenti la producció 

1  
De gust fi, coent i saborós, sense ser gaire fort. Són 
les principals característiques de l'all de Belltall, una 
varietat autòctona que fa almenys tres-cents anys 
que es planta en aquest poble de la Conca de 
Barberà que ara té setanta empadronats. En ple 
corrent de conscienciació per la recuperació de les 
varietats agroalimentàries locals –l'ONU sosté que 
entre el 70% i el 90% d'aquests conreus s'han perdut 
durant el segle XX amb la implantació de 
l'agricultura intensiva–, a Belltall s'han proposat 
mantenir el cultiu d'aquest all singular. 
La producció actual és artesana en tots els sentits. 
Tot i que una vintena de pagesos en planten, la 
majoria de produccions són curtes. En total, no se 
solen trenar més de 1.500 forcs anuals, uns 4.500 
quilos. El sistema de conreu s'ha mantingut invariat 
generació rere generació. “L'all porta molta feina: 
cal plantar la llavor d'una en una, escogular (treure-li 
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el brot verd), entrecavar, arrencar-lo a primers 
d'estiu i després elaborar els forcs”, explica Josep M. 
Miró, de cal Sebastià. Tampoc no usen pesticides 
“perquè al final, es nota”. Per a les famílies que en 
produeixen és un recurs que “complementa la renda 
del cereal”. No obstant això, als anys cinquanta, la 
venda d'alls constituïa la part més gran del pastís del 
pressupost anual de les famílies pageses. Josep 
Tous, un altre productor, recorda que “venien 
camions de Banyoles a carregar-los, i era sobretot 
amb aquests diners que es passava l'any”. 
Precisament el Pla de l'Estany té l'altra varietat 
autòctona catalana d'all. La majoria dels que 
consumim procedeixen de la Manxa i la Xina. L'all 
de Belltall és “molt apreciat per la seva qualitat; la 
clau és l'altitud de les terres, a 800 metres, perquè 
tenim un microclima, condicionat per la boira de la 
plana d'Urgell”, explica Tous. L'all sols tira amunt a 
l'entorn de Forès, Passanant i Belltall i Rocallaura. A 
pocs quilòmetres d'aquesta àrea, ho han intentat 
sense èxit. La bona sanitat del producte també 
contribueix al fet que es conservi de collita en 
collita. 
L'èxode rural i l'envelliment de la població de 
Belltall va posar aquest conreu en una situació límit. 
Fa dos anys, l'Associació de Veïns i Amics de 
Belltall va decidir recuperar “un cultiu en 
decadència, per por que es perdés la llavor”, segons 
el president, Pep Lloses. El primer dissabte d'agost 
celebren la Festa de l'All, que enguany ha arribat a la 
segona edició, amb activitats centrades en la venda i 
el tast de productes elaborats amb l'all. Volen 
incrementar-ne la producció per assegurar-ne la 
continuïtat, i estan treballant en la creació d'una 
cooperativa o associació: “No és fàcil, perquè ja es 
comercialitza tot en poques setmanes i la majoria 
són pagesos grans”. Ara, els forcs es venen només 
als baixos de les cases del poble. L'escassetat del 
producte en dificulta la venda regular i el 
reconeixement d'indicació geogràfica protegida. 
Arran de la festa, pagesos dels pobles del voltant 
s'han interessat per aquest conreu 
 

3.-Festa Major 
 
La Festa Major de Belltall va començar el 
divendres amb els tradicionals jocs infantils 
tradicionals( curses de sacs, joc de la cadira, 
curses,). Cal destacar l’excel·lent preparació i 
dedicació dels organitzadors per tal de que tots els 
petits  s’ ho passéssim molt bé.  
 
 

 
 

 
Per continuar amb la tradicional "xocolatada 
popular" on es van repartir més de 200 racions de 
xocolata  acompanyada amb coca de "Cal Cervelló".  
 

 
Per la nit la festa va començar amb l'espectacle de 
llum i color que ens van oferir els Diables de 
Vallmoll. Per acabar amb una animada disco mòbil 
fins a altes hores de la matinada. 
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El Dissabte va començar amb l’espectacle infantil 
que va oferir la companyia SIDRAL  .La cercavila 
per tot el poble va delitar a  petits i grans . 
 

 
Mentres al Casal Municipal es podia continuar 
visitant l l’Exposició fotogràfica de Joan Miró 
Farnès , Belltall anys 50 i 60 al Casal Municipal.. 
Per la tarda l'equip local es va enfrontar al de  
Guimerà assolint una victòria per 9 a 1 
 

 
 
 Posteriorment va tenir lloc la final del 1er 
campionat de petanca de Belltall , que durant tota la 

setmana va anar disputant eliminatòries. La final va 
ser guanyada per un 2 a 0 per l’equip format per 
David i Pere que van guanyar a Jesús, Xus i 
Francesc. Una esport tradicional que  ha tingut molt 
èxit en la seva primera edició amb 12 equips 
participants d’edats compreses entre 10 i 67 . 

 

 
Per la tarda i nit vam poder gaudir de nou de 
l’orquestra AI&MA que va il·lusionar i fer ballar a 
tothom fins a lates hores de la matinada. 
 
El diumenge va començar amb el parc Mòbil amb 
inflables i tren " amb bruixa " per tothom. 
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 Per continuar amb el vermut popular on es retrobem 
cada any tots els amics i veïns de Belltall. 
 

 
 
 La Festa va acabar amb un extraordinari concert d’ 
havaneres que ens va presentar el grup OLLA 
BARREJADA. 
 

 
 
 
 

4.-Assemblea General 
 
El diumenge dia 29 d’ Agost del 2010   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 
• Estat de Comptes del 2009 i pressupostos 

del 2010. Rosa Verdura  
• 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 225 socis i s’ indica 
el nom dels nous socis de l’ Associació. 
 
Després es passa revista a les accions pendents de  la 
darrera  Assemblea del 2009 
 

• Parcs eòlics: Demanar de nou el rendiment 
dels parcs eòlics i el percentatge en que han 
augmentat els ingressos del consistori 
respecte a quan no hi eren . Només tenim 
unes dades aproximades ( L’ Ajuntament no 
ens n’ ha proporcionat més) Parcs eòlics. 
173.000 ( voluntari GERRSA). ACCIONA  
(Aprox 50000 € anuals fixos ). 

 

 
• Telefonia mòbil: Tenim l’antena però la 

telefonia no s’ ha instal.lat encara. No 
sabem les raons 

• Clavegueram i depuradora. Enviada carta 
a l’ACA i ha respòs que no disposen de 
pressupost per executar aquesta obra.  

• IBI ( impost de bens i immobles) . Es 
revisarà quan toqui per TOTHOM. 

• Papereres velles: l’ AJUNTAMENT NO 
HO HA FET 

• Camí de la sèquia  ( del poble al camí de 
Forès). L’ Ajuntament diu que es farà amb 
el nou POUM 
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• Fossar: Posar un tancat amb cadenes 
artístiques per protegir les esteles 

• WIFI per tot el poble: No s’ ha avaluat . 
Cal pagar-ho 

• Millora servei ADSL al Poble: La velocitat 
de connexió la dóna la xarxa per ones i és 
més baixa que a la ciutat. 

• Piscina: De moment l’ Ajuntament no té 
previst posar piscina 

• Arreglar la cistella de basquet  
• Condicionar el Fòrum., El Forum pertany 

a la Parròquia i com a responsables poden 
decidir quin ús cal fer-ne. L’ associació no 
prendrà responsabilitats per aquest espai 

• Semàfor de carretera.  S’ han canviat els 
sensors i funciona molt més bé 

• Vorera zona del patí de ca l’ Aleix. Queda 
un desnivell molt alt i algú pot caure . 
L’AJUNTAMENT DIU QUE POSARÀ 
UNA BARANA 

• Creu de terme: Amb el nou POUM 
s’avaluarà l’ il·luminació d’acord a la 
legislació de contaminació lumínica 
nocturna  

• Balls de saló: No ha sortit voluntaris per 
organitzar-ho 

• Vacunació de gossos. L’ Ajuntament indica 
Si els propietaris ho demanane i n’ hi ha 
prous es farà. 

• Excrement de gossos: posar un article a la 
revista demanant que els amos recullin els 
excrements dels animals o que en el cas dels 
camins els tirin a les cunetes i no queden al 
mig del camí. ESCRIT ARTICLE 

• LLUMS.  Hi ha algunes zones sense llum 
que cal posar-ne. Es va treure un llum de 
Cal Rafel i aquella zona ha quedat fosca. 
També cal posar més llum a la zona dels 
contenidors de brossa del camí de 
Rocallaura.( REALITZAT) Reparar també 
els llums del camp de futbol que no cremen. 
( PENDENT DE REALITZAR) 

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

• Parcs Eòlics (Seguiment nous parcs) 
• Parc eòlic Les Forques II ( ( 6 

aerogeneradors a la zona de Passanant-La 
Sala-El Fonoll).El Parc eòlic ja està aprovat 
per part de tots els estaments necessaris. Ja 
sols queda que iniciïn les obres.  

• ACA: Depuradora de la Teulera . ACA 
no té pressupost per realitzar-ho 

• Cartes: GERRSA. Hem demanat 
subvencions per la festa Major i Festa all . 
L’empresa GERRSA ( GAMESA) NO HA 
DONAT CAP SUBVENCIO PER LA 
FESTA MAJOR , ni ha respòs cap carta. 
Tampoc vam ser invitats a l’ inauguració 
de la Ruta verda. 

• Carta a GESTIVER PARQUES 
EÒLICOS. Presentant-nos com associació  

• Demanat a Ajuntament Posar un rètol de 
VELOCITAT CONTROLADA PER 
RADAR  com el que hi ha a Pira per limitar 
els conductors que van massa de pressa.  

• Oficina per la contaminació lumínica de la 
Generalitat. Expedient per la subestació de 
Les Forques per contaminació nocturna 

•  
 
Infraestructures , Equipaments i Urbanisme 
• Noves baranes: L’ Ajuntament ha  instal·lat 

unes proteccions a la zona del camí de 
.Queden pendent les de la Zona del patí de 
ca l’ Amalia, 

• Noves canonades i clavegueram: 
Aprofitant les obres d’ obrir les voreres ja s’ 
ha posat les canonades d’ aigua i llum noves 
a la part de la carretera alta. 

• Obrir el Carrer de Sant Roc. 
L’Ajuntament ha decidit obrir el carrer de 
sant Roc i eliminar les escales. 

• Camí de Passanant ( des del Fossar). S’ ha 
arreglat tot. 

• Noves fonts: S’ ha posat una nova font a la 
Plaça de les Capelles i un altra al camp de 
futbol 

• TDT a Belltall no funciona. Hi ha moltes 
cases que no es veu cadenes de televisió. 
Enviar una queixa  a l’ Ajuntament i al 
delegat de la Generalitat i a 
telecomunicacions i a Francesc Tarragona ( 
Director general d’administracions 
públiques).  

•  
• .Alguns temes principals que encara estan 

pendents  per part de l’ Ajuntament són: 
– Arranjament zona al voltant del 

Poliesportiu ( posar  font, cimentar-
ho). Posar-hi un circuit de trial de 
bicicletes per nens i una pista de 
pàdel 

– Nou dipòsit d’aigua al poble. 
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– Passeig de l’Om . Definir una data 
per inaugurar-ho 

– Endreçar el terraplè entre el camí 
del cementiri i el camí del camp de 
futbol. Amb el nou projecte del 
Passeig de l’ om aquesta àrea 
quedarà lletja. Aprofitar quan 
arreglin les jardins del Passeig de l’ 
Om per arreglar aquesta àrea. 

– Casa cal Feliu. Esta plena de 
coloms caldria solucionar  aquest 
problema històric.  

– POUM 
 

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. 
– Campionat Tenis Taula, botifarra  i 

futbolí 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 .  

– 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.  

 

 

– 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. 

– Activitats d’estiu  :Exposició de fotos 
– 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. 

– Rètol antiga “ Església de Belltall – 
Les Capelles. Farem un rètol que 
identifiqui l’ església que hi havia en 
aquest indret.(PENDENT). 

– 2ona Festa de l’all. Ha estat un èxit i 
per l’ any que ve es repetirà el primer 
dissabte d’ Agost 

– All de Belltall 
– Inclòs en la guia DE PRODUCTES 

DEL CAMP ( 
www.productesdelcamp.cat). També  
a la guia de productes de consum 
responsable del camp de Tarragona 

– Reunió per formar cooperativa.. 
– TV3. Comarques reportatge M.Angel 

plantant alls 
(http://www.tv3.cat/videos/1918059 ) 

– 20 anys Associació de Veïns: El proper 
13 d’octubre del 2010 farà 20 anys de l’ 
associació i es faran uns actes per 
celebrar-ho. 

 
Promoció estratègica 

• POUM ( Àrea edificació al poble): Com 
que l’ Ajuntament no l’ ha fet, la Generalitat 
ha editat unes normes de constructibilitat pel 
Municipi ( indica les zones rustiques i 
urbanes).L’ ajuntament té un plaç de 4 anys 
per fer un POUM. Aquest pla no ha estat 
presentat a l’ Associació. 
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• Pag web.  Seguim fent-hi noves activitats 

com : Enquestes, Arxiu revista Belltall i 
fotos  antigues de Belltall, tauler d’anuncis 

• BELLCAM . hem adquirit una càmera ( 
amb la col·laboració de la Comissió de 
Festes) 

 
Finances 

• Rebuts via telemàtica . Hem realitzat els 
rebuts del socis via informàtica.  

• Hem sol·licitat Subvencions ( Diputació: 
Activitats culturals i Revista). LES 
SUBVENCIONS PER L’ANY 2010 de 
cultura ha estat un 20 % menys que l’any 
passat. 

• Hem sol.licitat un anova subvenció a OADL 
( organisme autònom de desenvolupament 
local) per al festa de l’all i ha estat 
concedida. 

Festes 
• Durant l’ any 2009 es van organitzar i 

realitzar les festes de Cap d’ any i de 
Castanyada. I aquest any la de Sant Joan. 

• Hem Col·laborat amb la Nova  “ Comissió 
de Festes” per ajudar en  els tràmits de les 
subvencions de la Diputació i l’ 
Assegurança obligatòria de responsabilitat 
civil .   

 
Relacions Institucionals: 
 

• Variant C-14. Els treballs per l’estudi 
informatiu continuen endavant.  

Eleccions a nous càrrecs pel 2011 
 
D’acord als estatuts de l’ Associació, els càrrecs que 
queden lliures per l’ any 2011 són els següents. 

• President ( actual Pep Lloses) 
• Secretari ( actual Josep Miró) 
• Vocal 1er ( actual Rosa Mª Tous) 
• Vocal 3er ( actual Rosa Verdura) 
• Vocal 5è ( actual Jordi Miró) 

• Vocal 7è ( actual Núria Cartanyà) 
 
Totes les persones que estiguin interessades poden 
enviar les seves sol.licituds a l’Associació de veïns. 
Entre els candidats es farà una elecció a la propera 
Assemblea general 
 

Estat de Comptes  2009 i Pressupost 2010 
 
Rosa Verdura passa a exposar l’ estat de comptes del 
2009. Els Ingressos han estat de  9437,29 i les 
despeses de 10319.27 €. El Saldo inicial era de 
4392.12. Això ha fet que a 31 de Desembre del 2009 
tinguéssim 3755.37  €..El pressupost intencionat pel 
2010 es de 6000 € .  L’ estat de comptes del 2009 i 
el pressupost del 2010 queda aprovat per l’ 
Assemblea 
 
Torn obert de paraules 
 

Els assistents a l’ Assemblea fan els  següents 
comentaris. 
 
Pudors al Fossar: Demanar a l’ Ajuntament que 
sol.lucioni els problemes de pudors que hi ha al 
Fossar i que afecten a les cases veïnes. 
 
Router de la biblioteca: Algunes vegades es 
col·lapsa i no es pot connectar  la xarxa. Sol.lucionar 
el problema. 
 
Joaquim Torres informa que encara que no es 
tingui el POUM al municipi els treballs realitzats 
fins ara seran vàlids. També que hi ha pendent 
d’aprovació un ajut de la Diputació per l’estació 
meteorològica. El Cap de carreteres de Tarragona s’ 
ha jubilat i cal adreçar les cartes al seu nou substitut 
( Lluis Lacruz Allue) 
 
Torres de comunicacions: Aquesta torre és inútil ja 
que la TDT no funciona bé , no hi ha telefonia mòbil 
ni els servei d’ Iberbanda de ADSL ha millorat. Cal 
que l’ Associació i els veïns facin una intervenció 
d’alt nivell. Es indignant que encara no tinguem 
telefonia i que s’ hagi fet una inversió tan elevada ( 
valorada en 600000 €) i no faci el servei que 
s’esperava. Demanen a l’ Associació que escrigui 
una carta al Síndic de Greuges i al Delegat de la 
Generalitat. També que es faci alguna intervenció o 
actuació per donar publicitat a la problemàtica del 
poble. 
 
Depuradora de la Teulera: No es presentable que 
L’ACA ( Agència catalana de l’ aigua) ens digui que 
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no te diners per la depuradora de la Teulera i que 
mentrestant la bassa de residus urbans segueixi 
contaminant les terrenys i continuí havent-hi olors a 
l’àrea. Demanen que es contacti a altres Institucions 
de la Generalitat i que s’ informi a la Premsa d’ 
aquesta problemàtica. 
 
Vorera al camí de Forès: Es va dir que s’arreglaria 
la vorera del camí de Forès fins a cal Roig i no s’ ha 
realitzat. Demanar a l’ Ajuntament que ho faci. 
 
Telefonia mòbil: La problemàtica es deguda a que 
els Ajuntaments volen conrar de les companyies per 
posar els aparells i les companyies diuen que posar-
ho ha de ser gratuït. Hi hagut sentències en aquest 
senti. Contactar amb les companyies de telefonia ( 
Vodafone, Orange i Movistar) per esbrinar les raons 
reals per les quals no posen cobertura a Belltall.  
 
Sense cap altre punt es tanca la reunió a tres quarts 
d’una. Tots els assistents firmen en el full 
d’assistència tal i com marquen els Estatuts de l’ 
Associació 
 

5. Activitats Tardor-Hivern  
 
Dissabte 2 d’ Octubre. Festa del  Sagrat Cor. 
Organitza : Parròquia de Sant pere. 
 
Diumenge  10  d’ Octubre. 20è aniversari de L’ 
Associació de veïns i amics de Belltall.  
 
Diumenge 31  d’ Octubre : Sopar de la Castanyada 
a les 22:00 al Casal Municipal  
 
 

6.-Exposició fotogràfica de Joan 
Miró Farnés.Belltall, anys 50-60 
del s. XX 
 
Joan Miró Farnés (Belltall, 1919 – Barcelona, 1963). 
El Joan de ca la Ció era el segon de sis germans: 
Pep, Carmeta, Miquel, Maria i Jaume. De petit, ja 
manifestà la seva voluntat d’aprendre un ofici i no 
haver de fer de pagès, fet que el va portar a fer 
d’aprenent de pastisser, primer, i per poc temps, a 
Sarral i després a Montblanc. Va ser aquí, amb 18 
anys acabats de fer on, el 1937, s’enrolà en plena 
Guerra Civil amb l’exèrcit republicà.  
 

 
Com a integrant del bàndol perdedor es va veure 
obligat a servir set anys més a l’exèrcit franquista. 
Amb 27 anys, refarà la seva vida. Se n’anirà a 
Barcelona. Hi farà de forner; l’ofici que havia après 
de petit. Es casarà amb Teresa Bargués (natural 
d’Artesa de Segre). Tindran dos fills, Joan Ramon i 
Maria Pilar. Morí el 1963. Només tenia 44 anys. Poc 
temps després, moriria la seva esposa, Teresa. 
 

 
 
Va ser a Barcelona on Joan Miró s’interessà per la 
fotografia fins al punt que es muntà un laboratorio 
fotogràfic de revelat a casa seva. La feina de forner 
la realitzava de nit. Dormia al matí, disposava 
normalment de la tarda per poder dedicar-la a la 
seva afició fotogràfica. És, doncs, en la dècada dels 
anys cinquanta i fins la seva mort , l’any 1963, quan 
produirà la seva obra gràfica. Fotos familiars, de 
Barcelona, de Belltall. Una petita selecció que 
correspon a Belltall és la que presentem en 
l’exposició.  
 
 
 
Són fotografies, instantànies, que ens mostren 
diferents moments del Belltall de mitjans del s XX. 
Feines de pagès, al tros i a l’era; la matança del porc, 
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celebracions religioses com la processó de Corpus 
amb els nenes i nenes que havien fet la primera 
comunió; la benedicció de vehicles per Sant 
Cristòfol, el carrers, la gent, .... imatges que ens 
acosten a la vida d’aquell Belltall de mig segle 
enrere; proper en el transcurs del temps, però llunyà 
en la forma de vida la seva gent. 

 

 

 

7.-Belltall a la xarxa: Facebook 
 
Per la teva informació el grup d'amics de l'all de 
belltall a facebook ja aplega a 24 persones. 
 
D'altra banda, el grup d'amics de Belltall ja ha 
arribat a les 50 persones, bonica xifra ! Estaria bé 
publicar la seva existència a la revista perqué 
tothom s'hi pugui apuntar ! 
 

8.-BOP  
 
2010/7651 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I 
BELLTALL 
 
Per resolució d'Alcaldia de data 21 de maig de 2010, 
es va aprovar l'adjudicació provisional del contracte 
d'obres de -Nou dipòsit de subministrament d-aigua 
potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis 
Passanant- el que es publica als efectes de l'article 
135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
contractes del sector públic 
 
 
1.Entitat adjudicadora. 
a) Organisme: AJUNTAMENT DE PASSANANT i 
BELLTALL 
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria 
c) Número d'expedient: 01/2010/OB-PU 
2. Objecte del contracte. 
a) Tipus de contracte: obres 

b) Descripció de l'objecte: -Nou dipòsit de 
subministrament d-aigua potable, i xarxa de 
distribució en alta als nuclis Passanant- 
c) Data de publicació de l'anunci de licitació:  
- BOPT, 08/04/2010 
- DOGC, 08/04/2010  
- Perfil de contractant, 26/03/2010 
 
3. Tramitació, procediment. 
a) Tramitació: ordinari 
b) Procediment: obert 
4. Preu del contracte.  
Preu 232.188,82 euros i 37.150,10 euros d'IVA  
5. Adjudicació provisional: 
a) Data: 21/05/2010 
b) Contractista: EXCAVACIONS VIVES 
ANGUERA, S.L. 
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import d'adjudicació: 229.077,48 euros i 
36.652,40 euros d-IVA. 
 
Passanant, 21 de maig de 2010. - L'alcalde, Albert 
Bagué i Salcedo 
 

9.-Amics i veïns que ens han 
deixat 
 
 
El dia 22 de Juliol  ens va deixar Llorenç Amenos  
de Cal Manuelo a l’edat de 87 anys  
 

10.-Festa de Sant Joan 
 
Una  60 de veïns van celebrar de nou la Festa de 
Sant Joan amb l’exquisita coca del pastisser de 
Guimerà. 
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11.-Producció ecòlogica de 
Belltall  
 
La producción ecològica sense l’ ús d’ herbicides 
està molt ben considerada i a Belltall en tenim 
diversos exemples, que van des dels alls, a les 
patates i també aquestes exquisites cireres. 
 

 
 
12.-Normes de planejament dels 
municipis de Catalunya 
La Comissió d’Urbanisme de Catalunya va donar 
ahir el vistiplau per al’entrada en vigor de Normes 
de planejament urbanístic per a 39 municipis 
del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i 
Comarques Gironines que no comptaven amb cap 
mena d’ordenació urbanística general. El passat mes 
d’abril, ja van entrar en vigor Normes per a altres 
104 municipis, en aquest cas de l’Alt Pirineu i Aran, 
Ponent-Terres de Lleida, Catalunya Central, 
l’Empordà i la Garrotxa. Així, amb l’aprovació 
d’ahir, ja no queda cap municipi de Catalunya sense 
un planejament mínim. 

El text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
1/2005, de 26 de juliol, obliga als municipis a dotar-
se d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM),un document que concreta els usos del 
sòl, determina els llocs més adients peral 
desenvolupament del municipi, protegeix el sòl no 
urbanitzable i fa les reserves d’equipaments i 
infraestructures necessàries per al futur. Totes 
aquestes previsions han de respectar les figures de 
planejament superior, com ara els Plans territorials 
parcials que impulsa el Govern per a cadascun dels 
àmbits de planificació de Catalunya. 
No obstant això, a principis de 2010, d’un total de 
946 municipis catalans, encara en quedaven 143 
sense planejament urbanístic general. L’aprovació 
dels plans territorials parcials que està duent a terme 
el DPTOP posa de relleu encara més la necessitat de 
què tots els municipis catalans tinguin al menys unes 
normes de planejament. Aquests plans territorials 
parcials contenen previsions sobre el 
desenvolupament urbà de tots el municipis dels seus 
respectius àmbits, la qual cosa queda compromesa si 
aquests nuclis no tenen encara concretat què és sòl 
urbà i què són espais oberts. 
Actualment, ja estan aprovats definitivament la gran 
part dels Plans territorials - l’Alt Pirineu i Aran, 
Ponent-Terres de Lleida, Catalunya Central, Camp 
deTarragona-. El Pla territorial de les Terres de 
l’Ebre s’aprovarà de maneraimminent i el de les 
Comarques Gironines durant estiu. Igualment, estan 
arovats els Plans directors territorials de l’Empordà i 
la Garrotxa. 
És per aquest motiu que el PTOP va engegar la 
tramitació de Normes de planejament per als 
municipis de tots aquests àmbits que no tenien cap 
mena de planificació general. El passat mes d’abril 
van entrar en vigor les Normes per a un conjunt de 
104 municipis i ara ho faran, progressivament, les de 
39 més, a mesura que s’aprovin els Plans territorials 
del seu àmbit. D’aquesta manera,tots els municipis 
catalans comptaran amb unes normes mínimes 
d’ordenació. 
Normes bàsiques de planejament per a 39 municipis 
El DPTOP va redactar les Normes bàsiques per a 
aquestes 39 poblacions en col·laboració amb els 
ajuntaments. Aquestes Normes permeten, al menys, 
delimitar el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, 
contenen unes ordenances d’edificació bàsiques i 
plànols d’ordenació per a cada terme municipal. 
Igualment, preveuen reserves d’equipaments i 
d’espais lliures, delimiten polígons d’actuació 
urbanística i sectors de millora urbana. És a dir, 
constitueixen una eina de planejament bàsica per a 
un municipi mentre aquest tramita el seu Pla 
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d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En 
qualsevol cas, aquestes Normes de planejament són 
d’aplicació per un termini màxim de 4 anys, durant 
el qual els municipis afectats hauran d’haver aprovat 
el POUM o bé hauran d’haver tramitat les seves 
pròpies Normes de planejament pel procediment 
ordinari.El Consell Executiu va aprovar el passat 
mes de març la urgència per a tramitar les Normes 
de planejament d’aquests 39 municipis. 
Posteriorment, es van sotmetre a audiència dels 
ajuntaments per tal que fessin aportacions i 
suggeriments. Un cop acomplert aquest tràmit, el 
conseller de Política Territorial i ObresPúbliques, 
Joaquim Nadal, ha signat ara la resolució que permet 
l’entrada en vigor immediata de les Normes dels 
municipis del Camp de Tarragona. Successivament a 
l’aprovació dels Plans territorials parcials de les 
Terres de l’Ebre –acordada avui- i de Comarques 
Gironines, el conseller signarà l’entrada en vigor de 
les Normes dels municipis d’aquests darrers àmbits. 
Es tracta de 22 municipis de l’àmbit del Camp de 
Tarragona; 11 de les Terres de l’Ebre, i altres 6 de 
les Comarques Gironines: 
Conca de Barberà Forès,Passanant i Belltall, 
Rocafort de Queralt, Savallà del Comtat,Senan, 
Vallclara 
Un total de 104 municipis amb Normes aprovades 
És la segona vegada que el DPTOP fa servir aquest 
procediment extraordinariper a dotar els municipis 
de Normes de planejament. El desembre de 2009, el 
Govern ja va donar llum verd a la tramitació urgent 
de Normes per a uns altres104 municipis. En aquest 
cas, es distribuïen de la següent manera: 25 de 
l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran; 48 de Ponent-Terres 
de Lleida, 25 de les Comarques Centrals i 6 de les 
Comarques Gironines. Les Normes d’aquest primer 
paquet de 104 municipis van entrar en vigor el 
passat mes d’abril. Així, una vegada en vigor el 
conjunt de les Normes encarregades per als 143 
ajuntaments, tots els municipis catalans compten al 
menys, amb planejament urbanístic general aprovat. 
27 de juliol de 2010 
 

13.nit de robatoris a belltall 
 
 
El passat dissabte 19 de Juny es van produir a 
Belltall un seguit de robatoris als magatzems que hi 
ha a l’ entrada del poble. 
 

 
 
Els lladres van actuar de nit i forçant i rebentant les 
portes van accedir als magatzems i es van endur 
contrapesos dels tractors, gasoil i eines del camp. 
Els fets van ser denunciats als Mossos d’ Esquadra , 
els quals han recomanat que es comuniqui qualsevol 
detall de persones estranyes o vehicles en el terme. 
 
De nou els pagesos són fruit de robatoris tal i com ja 
va passar a altres zones del camp de Tarragona i on 
els propis pagesos van decidir muntar patrulles per 
poder vigilar les seves eines de treball i el fruit del 
seu treball anual.  
 

14.-Esplai d’estiu 
 
El mes de Juliol i Agost els nens de Belltall van 
poder gaudir de nou de l’esplai que ha organitzat 
l’Ajuntament. 
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15.-Visita de Mossèn Alfons 
El mes de Juliol va visitar el poble Mossen Alfons 
que va ser rector de Belltall durant molts anys. Es va 
poder fotografiar amb un grup de veïns. 
 

 
 
 
També va poder visitar les millores fetes a la 
Parròquia. 
 

 
 
I va portar una fot del poble, de fa uns anys. 
 

 

 

16.-Belltall indignat per continuar 
sense telefonia mòbil i problemes 
amb la TDT 
 
Font: www.delcamp.cat 

Els veïns del municipi de Belltall es mostren 
indignats després que un cop instal·lada la torre de 
comunicacions, gràcies a una gran inversió de la 
Generalitat, continuïn sense coberta de mòbil i amb 
molts problemes amb la TDT. 

El passat dia 29 d'agost, es va celebrar una 
assemblea general de socis de l'Associació de veïns i 
Amics de Belltall, on els ciutadans van mostrar el 
seu descontent tot explicant que "la qualitat de la 
televisió amb TDT és pitjor que la que es tenia amb 
la televisió analògica, i amés es veuen menys 
canals".  

Els veïns afirmen que des de les administracions es 
va assegurar que un cop instal·lada la nova torre es 
disposaria de cobertura a tot el municipi, cosa que 
no ha passat, però el que encara incrementa el 
malestar dels ciutadans de Belltall és que als pobles 
veïns com Rocallaura, Solivella, Nalec o Fòres ja 
tenen instal·lades torres amb repetidors de telefonia. 

Per aquest motiu van exigir que el president de 
l’Associació contactés directament amb els 
responsables de les empreses de telefonia per tal de 
demanar les raon, ja que segons ells les 
administracions locals i la Generalitat no han estat 
capaços de sol.lucionar-ho en 5 anys. Finalment, 
també es va demanar al president que traslladi les 
queixes del veïns al Síndic de Greuges i al Delegat 
de La Generalitat de Tarragona 

 
 

17.-Notícies de la web 

Agost 

Fotos de la Festa Major.  

Diumenge 29 d'Agost, a les 11:00, Assemblea General 
de l'Associació al Casal Municipal.  

20, 21 i 22 d'Agost, Festa Major de Belltall 
(programa).  

Des del 14 d'agost, exposició de fotografies (anys 50-60) 
de Joan Miró Farnés (pàgina).  
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Dos videos de la 2a Festa de l'All.  

Dissabte 7 d'Agost, 2a Festa de l'All de Belltall (fulletó, 
notícies Radio Montblanc, Segre.com).  

Dissabte 14 d'agost, a les 18:30, inauguració de 
l'exposició de fotografies (anys 50-60) de Joan Miró 
Farnés (presentació).  

Video de la 2a Festa de l'All de Belltall.  

 

 

Nou fòrum Barquegem paraules del Tauler d'anuncis 
per apuntar i comentar maneres de dir de Belltall.  

La Comissió de Festes crea un Torneig de Petanca per la 
Festa Major d'enguany (anunci, anunci 2).  

La deixalleria mòbil serà a la bàscula del 18 al 25 
d'Agost.  

Dissabte 7 d'Agost, II Festa de l'All de Belltall: 
esmorzar popular, exposició d'eines, conferència sobre les 
propietats medicinals, i més coses... (fulletó, notícia R. 
Montblanc).  

 

 

Juliol 

• Robatoris en diversos magatzems del municipi 
(notícia El Punt).  

• Ha aparegut la revista BELLTALL d'estiu 

Juny 
Dissabte 5 de Juny, caminada a Montserrat. Sortida a 
les 9:00 des de la Plaça Major de Collbató. Itinerari: 
Collbató-Coves de Salnitre-Sant Miquel- Montserrat 
(recorregut: 15 km; temps: unes 3 hores).  

Dissabte 26 de Juny, a les 22:00, sopar de Sant Joan a la 
sala del Casal municipal. Els que estigueu interessats 
 
 

18.-La samarreta de Belltall a 
 
La samarreta de Belltall a Cap Nord a Noruega 
 
 
 

 


