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1.-XXè Aniversari de l’ 
Associació de veïns i amics de 
Belltall  
Els primers estatuts de l’ Associació de veïns daten 
el 13 d’ Octubre de 1990 com la data de naixement 
oficial de l’ Associació de veïns i Amics de Belltall. 
Ara fa doncs 20 anys que un grup de Belltallencs i 
Belltallenques creaven l’ Associació . 
 
Els estatuts establien ( entre altes) com a finalitats de 
l’ Associació  
 
• Tenir cura del benestar del poble de Belltall ,  
• Col,laborar amb el Municipi i amb entitats 

públiques i provades .. en el millorament de la 
qualitat de vida  del nostre poble. 

• Organització d’activitats esbargivoles , culturals 
i esportives per al lleure i promoció dels seus 
associats. 

 
Aquest objectius s’ han assolit amb escreix durant 
aquest 20 anys.  Com a grans obres realitzades al 
poble per tal de recuperació del patrimoni cultural 
han estat : Recuperació de la Creu del Terme, 
millores al Fossar i darrerament l’arranjament del 
Passeig de l’Om. Aquestes dues darreres obres han 
estat dissenyades per l’ arquitecte Xavier Gelabert ( 
fill de Belianes) que amb la seva sensibilitat i 
excel.lent professionalitat va dissenyar ambdós llocs 
tenint en compte l’ història i l’entorn   .També s’ ha 
realitzat altres millores bàsiques pel poble com ha 

estat la pavimentació dels carrers, les millores en la 
xarxa d’aigua i clavegueram i l’instal·lació de l’ 
enllumenat públic. Tampoc podem deixar de 
mencionar el Casal Municipal , la pista poliesportiva 
i la recuperació dels rentadors del poble. Totes 
aquestes obres han estat executades amb el suport de 
les diferents institucions del Govern ( Generalitat, 
Diputació de Tarragona , Consell Comarcal i 
Ajuntament) amb les quals l’ Associació ha treballat  
per tal que arribessin a bon port. 
 

 
 
En l’ àmbit de festes també s’ ha procurat de  
dinamitzar el poble i que tothom tingués algun 
motiu per venir-hi. En aquest aspecte la 
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col·laboració amb la Comissió de festes per tal que 
la Festa Major no faltés cap any. També les millores 
a la sala del casal municipal ( calefacció, nevera i 
cafetera, futbolí, tenis taula) per tal que l’espai 
estigues a disposició de tots els socis i sòcies durant 
tot l’ anys i per poder-hi realitzar celebracions 
típiques  conjuntament ( Cap d’ any, castanyada , 
Sant Joan). I recentment hem instaurat la Festa de 
l’all de Belltall amb l’objectiu de promocionar el 
seu ús i consum  
 
 

 
En l’apartat cultural  cal destacar els treballs i 
conferències realitzades sobre les cabanes de volta , 
la recuperació de la caminada anual a Rocallaura i 
sobretot la Biblioteca de Belltall. La Biblioteca ha 
estat possible gràcies  al treball voluntari de la 
bibliotecària Anna de Cal gran que poc a poc  ha 
anat catalogant tots els llibres que hem rebut ( de 
donacions de particulars o de les administracions) i 
que permet disposar al poble d’ un gran ventall de 
temes per llegir o consultar. També cal destacar la 
realització de la pista poliesportiva on poder 
practicar diferents esports. 

 
 
Tampoc ens podem oblidar de la societat de l’ 
informació , i així ara fa 10 anys naixia la web de 
Belltall  ( www.belltall.net) creada i mantinguda per 
Xavier Berenguer. La web ha anat creixent i  en ella 
es pot trobar tota l’ informació de Belltall, 

fotografies i vídeos de Belltall i també la revista 
trimestral Belltall. També mereix un reconeixement 
addicional la BELLCAM  , la càmera en línea que 
ha estat testimoni de la climatologia de Belltall i que 
permet que tots els socis i sòcies cada matí puguin 
veure Belltall , estiguin on estiguin . També s’ hi ha 
incorporat l’estació meteorològica que registra les 
pluges, temperatures, pressió atmosfèrica que hi ha 
al poble. Totes aquestes dades també es poden veure 
al Casal municipal a través del punt TIC que va 
crear el Consell comarcal i que disposa de WIFI i un 
ordinador per poder consultar internet. 
 
Durant aquest 20 anys tota l’activitat de Belltall s’ 
ha pogut seguir per mitjà de la revista trimestral 
BELLTALL que no ha fallat a les llars dels socis i 
sòcies durant aquests temps. Un altre canvi 
important ha estat el nom del Municipi que fa abans  
es deia Passanant i actualment es diu Passanant i 
Belltall . 
 
Així doncs durant aquest 20 anys l’Associació ha 
anat assolint un seguit de millores pels Belltallencs i 
Belltallenques. Però no s’acabava aquí ja que encara 
hi ha un seguit de temes pendents que l’ Associació 
vol assolir ( passos de vianants al poble, variant per 
Belltall, telefonia mòbil , instal·lació de baranes, 
arranjament del voltants de la pista poliesportiva. 
 

 
 
La Junta de l’Associació seguirà treballant per tal  
de tenir “cura del benestar de Belltall” com marquen 
també els nous Estatuts ( adaptats a la nova 
legislació)  i per fer això seguirem treballant amb 
totes les institucions  per tal d’assolir-ho. Però en 
aquests 20 anys el millor no han estat les obres , ni l’ 
internet , ni les festes, el millor ha estat la gent de 
Belltall  i la seva estima  pel poble , que ha fet que 
anessin venint periòdicament i arreglant cases per 
poder-hi viure. Tot el que fa l’ Associació no te cap 
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sentit sense ELS BELLTALLENCS I 
BELLTALLENQUES 

2.- Belltall s’omple per 
celebrar el XXè  aniversari de 
l’Associació de Veïns i Amics 
de Belltall  

 
Font . Diari Nova Conca 
 
El Diumenge dia 10 d’ Octubre Belltall va tornar a 
reunir un nombrós grup de veïns i Amics per 
celebrar el XXè Aniversari de l’Associació .Els 
actes es van iniciar amb una conferència a càrrec de 
Xavier Berenguer amb el títol “ Mil dies de 
Bellcam. El temps a Belltall” . Abans de l’inici de la 
conferència el President  Pep Lloses va dirigir unes 
paraules als assistents per agrair a tots el Belltallencs 
i Belltallenques  la seva col.laboració durant aquests 
20 anys i també la seva estima per Belltall. 
Posteriorment el secretari Josep Miró va fer un 
repàs de totes les activitats que s’ havien anat 
realitzant al llarg d’aquest anys tant des del punt de 
vista d’ obres, com cultural i de recuperació del 
patrimoni. Per finalitzar recordant que encara hi ha 
feina a fer i agraint la col·laboració rebuda per part 
de l’ Agrupació d’Agricultors i la Comissió de 
Festes. 

 

 
Posteriorment Xavier Berenguer va iniciar la seva 
presentació recordant que també celebrem els 10 
anys de la pàgina web de Belltall ( www.belltall.net) 
que ell mateix manté. Xavier va presentar d’ una 
manera molt didàctica totes les dades recollides 
durant aquests 1000 dies  per l’estació 
meteorològica  i de la càmera BELLCAM  per 
intentar definir el temps i la climatologia  de 
Belltall. Tal com ell indica “ Belltall és una terra 
fronterera” ja que està en una zona única i 
característica entre l’Urgell, La Conca i la Segarra.   

 
 
L’anàlisi de les dades registrades per la Bellcam ( 
Temperatura , pressió atmosfèrica, velocitat del vent 
, radiació solar, humitat , pluviometria )  permeten 
definir el clima que tenim a Belltall com a “ 
continental sec però amb temperatures més 
suaus, més humit i més ventós i que té una pluja 
escassa però suficient).  Les dades de l’estació 
meteorològica de Belltall  formen part de les xarxes 
d’estacions internacionals  Awekas i metoclimatic ( 
a la següent direcció podeu trobar la presentació 
realitzada.  
( http://www.bellcam.cat/BellCam-10.10.10.mov)  
 

La BELLCAM (càmera en línea de Belltall) és una 
eina que permet a tothom veure Belltall estigis on 
estiguis i tal com indica un Belltallenc   “la petita 
finestra que ha obert a casa seva a través de la 
càmera ha fet que, per més lluny que siguem, pugem 
treure el cap per allà i veure el territori, el paisatge, 
el temps que hi fa, fins i tot escoltar els ocells 
piular... Em penso que no som conscients de 
l'excepcionalitat del cas, Belltall és un poble molt 
petit, però no tots els pobles ni les ciutats tenen 
finestres per les quals observar . Una excel·lent 
presentació que va ser fortament aplaudida  pels 
nombrós  grup d’assistents  . 
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Els actes van continuar amb el concert a càrrec del 
Cor Zóngora de l’ escola de Música Pau Casals del 
Vendrell que a l’Església Parroquial va realitzar un 
excel·lent concert  que va ser molt aplaudit pel 
públic que omplia el recinte.  
 

 
 
Després tots els membres de la coral , amics i veïns 
van poder dirigir-se a la sala del casal municipal per 
gaudir d’ un refrigeri i continuar conversant i 
gaudint del dia de celebració. 
 

 

 
L’Associació de veïns agraeix a la COMISSIÓ DE 
FESTES DE BELLTALL el fet d’ haver pagat 
l’actuació del  cor Zóngora. Un nou exemple de 
col·laboració entre els diferents grups del poble i que 
ens permet realitzar actes com el del XXè aniversari. 

 
3.-Denuncia al Síndic 
 
Font: El punt 16 de Setembre 
 
L'Associació de Veïns de Belltall s'ha adreçat al 
Síndic de Greuges per denunciar la falta de 
cobertura de telefonia mòbil al municipi. “Les 
queixes, encaminades a solucionar una vegada 
per totes un problema que arrosseguem des de fa 
temps”, explica el president de l'entitat veïnal, Pep 
Lloses, s'han traslladat a l'Ajuntament del municipi i 
també a la Delegació del Govern de Tarragona. El 
representat de l'associació de veïns diu que el fet de 
no disposar encara d'aquest servei indigna bona part 
dels veïns –també descontents amb la TDT– que es 
pregunten per què un cop instal·lada la nova torre, i 
feta la inversió, no s'ha solucionat el problema, tal 
com es va dir. L'alcalde, Albert Bagué, ha indicat 
que “tot el que estava en mans de les 
administracions ja s'ha fet” i que “són les 
companyies de telefonia les que tenen l'última 
paraula” . Amb tot, Bagué assegura que 
l'Ajuntament fa temps que hi està al darrere i que ja 
hi ha dues companyies interessades en la connexió. 
Creu que com que són un poble petit “serà difícil”, i 
demana més paciència, si cal, als veïns. Però segons 
els afectats, “hi ha nuclis propers més petits que sí 
que en tenen”. 
”  .  

 4.-BELLCAM.. el temps el 2010 
Pluja Mensual: 
Gener(  34), Febrer( 41), Març( 39), abril (12), 
Maig( 98), Juny ( 96), Juliol (.3), Agost (52) , 
Setembre (50), Octubre (52 ), Novembre(12), 
Desembre(5). 
 

Cal afegir 1metre de neu  
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5.-Crònica del Sagrat Cor 
 
Col·laboració: Neus Berengué 
 
El primer dissabte d’octubre vam celebrar la Festa 
del Sagrat Cor. Aquest any va ser molt emotiva per a 
molts ja que  va ser presidida per mossèn Josep Ma. 
Prats,en commemoració  del  50è aniversari  de la 
seva ordenació,  rector de la nostra parròquia els 
anys 1963-1970. Va remoure sentiments en recordar 
el seu pas pel nostre poble, coincidència que l’11-
10-70 fa fer l’última homilia com rector  de la 
Parròquia de Sant Pere de Belltall. Molts el 
recordem com una persona compromesa, va trencar 
motlles arriscant-se de vegades, donades les 
circumstàncies d’aquella època; va incentivar petits i 
grans, homes i dones i ens va esperonar a donar 
testimoni de l’Evangeli sempre amb entusiasme, 
alegria i sentit de l’ humor. 
 

 
 

 
Avui després de quaranta anys encara crea empatia i 
il·lusió. I  amb senzillesa recordem les seves 
paraules en aquesta festa ...per cercar  Déu no cal 
anar al cim més alt, el podem assolir fent el camí 
ajudant qui necessita de nosaltres... 

Després de la Missa vam escoltar un petit concert 
que ens oferí  el grup Schola Cantorum Sant Miquel 
de Montblanc,també va acompanyar els cants de la 
litúrgia. 
 
 

 
 
 
Tot seguit la processó pels carrers, demanant la 
benedicció dels camps i  donant gràcies pels fruits 
rebuts, fent pregària a cada altar que la bona gent  
varen  preparar a primera hora del matí. 
I per  acabar coca que, com d’altres anys , ens va 
oferir el pastisser de Guimerà.  En Francesc i la 
seva família sempre volen col•laborar en les nostres 
festes que també són les seves. I així vam poder 
saludar, xerrar  i compartir.  
 

 
 
 
 Gràcies a tots per fer possible la celebració d’ 
aquesta festa on tota la comunitat cristiana de 
Belltall se’n fa ressò. 
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6.-Amics i Veïns que ens han 
deixat 
 
El 26 de Setembre ens va deixar Sebastià Rosell de 
Cal Sebastià del Teclet a l’edat de 82 anys. 
 
El 25 d’Octubre ens va deixar Magi Querol Roset  
de Cal Pau a l’edat de 83 anys. 
 
El 9 de Novembre ens va deixar Jaume Català 
Farré de Cal Jaume el Roseret a l’edat de 95 anys 
 

7.-Un Voltor salvat a Belltall 
 
El dia 28 de setembre a la tarda va visitar-nos  un 
“jove errant”, que és com s’anomenen els voltors 
joves migradors (no tots els voltors emigren, 
majotàriament són sedentaris), però n’hi ha que sí, 
tal com va fer el nostre jove, espantat i esgotat amic. 
 
Es va aixoplugar en una teulada, perdut i cansat. 
Vam parlar amb Torre Ferrussa i els Agents Rurals, 
els quals ens van dir que esperéssim al matí del dia 
següent, si encara hi era calia avisar-los per poder 
venir a recollir-lo. El dia 29 vam fer una trucada als 
Agents Rurals i van pujar dos nois, molt amables i 
simpàtics, en Sergi i en Jordi, al final van 
aconseguir, després de molts esforços, agafar-lo i 
portar-lo al refugi de Vallcalent, on es recupera del 
cansament de moltes hores de vol. 
 

 
 
Recordem que els voltors són espècie protegida i 
que si han arribat a  aquest punt de degradació, és 
perquè els humans hem fet lleis absurdes, en les 
quals es prohibeix  deixar els animals transhumants 
que moren a la muntanya, s’han de recollir, evitant 
així que siguin l’aliment dels carronyaires, i 
d’aquesta manera hem trencat la cadena tròfica. 
 

 
 
A la fi tot ha acabat bé i hem preservat un trosset de 
natura que fa que el món de tots segueixi girant 24 
hores al dia, 365 dies l’any. 
Ca la Bruna. Gràcies Jordi i Sergi 
 

8.-Joan Minguet ( President de 
l’Associació catalana de Crítics d’art) 
 
Font: El punt / d’ Octubre del 2010 
L'art només surt a la tele quan Tàpies fa anys”  
 
La crítica d'art, de llarga tradició a Catalunya, s'ha 
hagut de reinventar per no quedar fora del sector 
artístic. I el camí que li queda per fer... Joan Maria 
Minguet (Cornellà de Llobregat, 1958) és el nou 
president de l'Associació Catalana de Crítics 
d'Art (ACCA) . Doctor en història de l'art per la 
UB, professor de la UAB, és un especialista de Miró 
i Dalí i combina la crítica d'art amb la de cinema i 
circ. 
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Accepta el repte amb entusiasme, suposo. I amb 
ganes de fer molts canvis, també? 
Rellevo la Pilar Parcerisas amb un projecte 
continuista del tot, perquè el cert és que ella ha 
aconseguit que l'associació tingui més presència 
pública que mai. I aquest és el camí que hem de 
seguir fent els pròxims anys. 
 
Què vol dir més presència? 
Doncs que quan es creïn tribunals i jurats d'experts 
no només es tinguin en compte els artistes, galeristes 
i directors de museus. Nosaltres hi hem de tenir veu 
pròpia sempre. En els dos jurats de les dues primeres 
convocatòries del pavelló català de la Biennal de 
Venècia no n'hi ha hagut cap, de crític. Bé, Vicent 
Todolí, però com a director de la Tate Modern de 
Londres. Ens vam queixar en una carta que vam 
enviar a Josep Bargalló, el director de l'Institut 
Ramon Llull. No teníem res contra els altres 
membres del jurat, al contrari. Bargalló ens va 
contestar i ens va donar la raó. Ens va dir que la 
pròxima edició no tornarà a passar. 
 
La crítica d'art s'ha hagut de reinventar els últims 
temps. 
Sí, hem hagut de buscar nous camins, per força. La 
crítica d'art als diaris és pràcticament residual, però 
nosaltres seguim donant la nostra opinió. En 
comissariats d'exposicions, fent crítica analítica, 
assessoria de compres d'obres... 
 
No només la premsa escrita els ha fallat. Molts 
galeristes han perdut la sensibilitat de fer catàlegs a 
cura d'un crític. Una pena? 
 
El món de les galeries també ha canviat molt, han 
perdut molt protagonisme amb l'obertura dels grans 
museus. I, més que falta de sensibilitat, ja no els 
resulta rendible fer catàlegs. Per sort, encara n'hi ha 
que en fan. 
 
On més els agradaria donar la seva opinió? 
Una batalla pendent és la dels mitjans de 
comunicació de masses, és a dir, la televisió, que 
minimitzen els temes artístics si no és per parlar de 
la gran exposició de torn. L'art només surt a la tele 
quan Tàpies compleix anys. 
 
I per què val la pena escoltar l'opinió d'un crític? 
 
L'art no és una religió i, per tant, no hi ha dogmes de 
fe. Però tampoc tot val. El crític d'art és una persona 
que ha estudiat, que s'ha format per donar la seva 

opinió, per dir “això està bé i això no”. Per això som 
uns intermediaris importants en el sector artístic. 
 
I la crítica interessada? 
 
No és un problema exclusiu de la crítica d'art, no? 
 
És un tòpic, però ben real: hi ha molta crítica d'art 
totalment incomprensible. 
 
És veritat, falta transparència. Hi ha crítics que no en 
saben més i d'altres que ho fan expressament. José 
Luis Brea, que ha mort fa poc, era críptic 
voluntàriament. Ara bé: tothom ha d'entendre una 
crítica d'art? Quina ingenuïtat. Ens agradi o no, l'art 
és elitista. 
 
De tots els problemes del sector artístic català, quin 
creu que és el més preocupant? 
 
El que té l'artista quan ha de donar a conèixer la seva 
obra. Ho té realment complicat. Tinc la sensació que 
els nostres museus tenen molt poca relació amb els 
nostres artistes vius. Ens hauríem de preguntar què 
estem fent pels artistes emergents 

9.- Èxit de Belltallenca: Laia 
Lloses 8ena a la Copa d’ Europa 
de patinatge artístic 
 
Font: Radio Montblanc ( www.radiomontblanc.cat) 
 
Els dies 5 i 6 d’octubre s’ha celebrat a les 
instal·lacions Il Pattino de Catània ( Sicilia- Itàlia ) 
la Copa d’ Europa de Patinatge artístic. El Reus 
Deportiu va presentar la patinadora Laia LLoses, de 
Belltall, entrenada per Rosa Mª Romero . Els països 
participants eren Itàlia, França, Eslovènia, Portugal, 
Gran Bretanya , Alemanya, Espanya, Holanda. 
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Aquesta era la primera participació internacional per 
Laia Lloses. El dimarts en el disc curt Laia va 
realitzar una actuació correcta i va quedar en 8ena 
posició. En el disc llarg Laia va realitzar un 
patinatge correcte que li va permetre quedar en 7ena 
posició del llarg. Finalment la classificació global li 
va donar la 8ena posició. Una bona actuació en la 
seva participació internacional on es va poder veure 
un nivell molt alt de patinatge artísticEuropeu. 
Les classificacions finals de les 10 primeres van ser: 
 
1.-Michela Cima ( Itàlia) 302 punts 
2.-Ludvine Malle ( França) 279 
3.-Noelia Moguer ( Espanya) 270.4 
4.-Valentina Calichio ( Itàlia) 269.9 
5.-Mariana Santos ( Portugal) 265 
6.-Saskia Schmidt ( Alemanya) 261.4 
7.-Carla Gurdis ( Espanya) 258.8 
8.-Laia Lloses ( Reus Deportiu) 257 
9.-Juliette Pacuret ( Françá) 257.5 
10.-Chiara Filipi ( Slovenia ) 255.1 
 

 
10.-Festa de la Castanyada 
 
El 31 d’octubre ens vam reunir 50 veïns i amics per 
cel.lebrar conjuntament la festa catalana de la 
“castanyada”. El menú acuradament preparat i servit 
va constar d’entremesos catalans, conill o pollastre a 
l’estil Conca de Barberà i gelat, panellets i 
castanyes.  
 

 
 
 
Els més petits i joves tampoc van voler perdre`s la 
festa . 
 

 
 
La festa va continuar amb un animat ball fins a lates 
hores de la matinada, on per cert es va poder veure 
un bon nivell de ball “ country”, moderns i tampoc 
van faltar els balls de sempre.  
 

 
 

11.-Vodafone donarà cobertura al 
municipi  
Font: Diari El punt (avui.elpunt.cat) 
Després de la llarga reivindicació dels veïns, 
l'empresa ha iniciat els treballs a la torre de 
telecomunicacions de Belltall per a la instal·lació 
dels nous equips 
... 
Els veïns del petit municipi de Passanant i Belltall 
podran disposar de cobertura de telefonia mòbil 
optimitzant finalment l'antena de telecomunicacions 
instal·lada fa mesos per Governació amb una 
inversió de prop de 300.000 euros. La manca del 
servei, llargament reivindicat al municipi, havia 
generat fa setmanes les queixes dels veïns, que fins i 
tot van denunciar-ho al Síndic. El representant 
veïnal, Pep Lloses, diu que la reclamació “almenys 
ha servit d'alguna cosa”. Fa pocs dies els veïns van 
rebre una notificació de la companyia Vodafone en 
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què els informava de la propera instal·lació dels 
equips per donar cobertura de telefonia mòbil al 
municipi. Per la seva banda, l'alcalde, Albert Bagué, 
es mostrava satisfet confirmant la “bona notícia”, i 
fent paleses les gestions fetes per Governació, que 
van aconseguir el compromís per part de la 
companyia. “Un procés complicat –diu Bagué–, ja 
que som un nucli petit”. 
 
En una altra de les infraestructures més desitjades al 
municipi, el senyal TDT, que va entrar en servei 
l'abril passat, s'ha decidit canviar, segons Bagué, el 
sistema via satèl·lit que arriba al centre municipal 
emissor, pel senyal punt a punt, de manera que 
s'incrementarà el nombre de canals de televisió i se 
solucionaran aviat les deficiències de cobertura 
d'aquest altre servei de comunicació electrònica. 

 
12.-DPTOP aprova els estudis del 
condicionament de la C-14 entre 
Montblanc i Solivella 
 
Aquesta actuació abastarà una longitud de 8 
quilòmetres i permetrà eixamplar la carretera i 
suavitzar revolts (C) 
 
El Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques ha aprovat els estudis informatiu i 
d’impacte ambiental del condicionament de la C-14 
entre Montblanc i Solivella, un cop completats el 
procés d’informació pública i tramitació ambiental 
corresponents. Aquesta actuació abastarà una 
longitud de 8 quilòmetres i permetrà eixamplar la 
carretera i suavitzar revolts, així com millorar el 
ferm de la travessera de Solivella. Aquest 
condicionament, del qual ara es redactarà el projecte 
constructiu, comportarà una inversió que s’estima en 
10,1 MEUR. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques ha previst el condicionament de la C-14 
entre Montblanc i Solivella, projecte que permetrà 
millorar les actuals característiques de la carretera i 
afavorir la seguretat viària. Aquesta actuació, amb 
una inversió estimada en 10,1 MEUR, preveu el 
condicionament de la carretera C-14 en el tram entre 
Montblanc –des del pas sobre l’AP-2– fins a 
l’entrada a Solivella, en una longitud de 6,9 
quilòmetres, i la millora del ferm de la travessera de 
Solivella, en una longitud d’1,1 quilòmetres. 
 

 
 
El DPTOP ha aprovat ara l’estudi informatiu i 
l’estudi d’impacte ambiental d’aquesta actuació, una 
vegada ha completat el procés d’informació pública 
i tramitació ambiental. A partir d’aquesta aprovació, 
impulsarà ara la redacció del projecte constructiu 
corresponent. 
 
Eixamplament i millora de revolts 
 
Els treballs de condicionament consistiran 
principalment en eixamplar la plataforma actual de 
la carretera dels 6 metres d’amplada que té 
actualment fins a una secció de 10 metres 
d’amplada, amb dos carrils, un per sentit de la 
circulació, de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres, 
cadascun. 
 
D’altra banda, es milloraran els revolts existents, fet 
que comportarà la formació de petites variants de 
traçat. També es preveu la reordenació dels accessos 
a la carretera amb la reposició dels camins i la 
millora de la visibilitat en els encreuaments amb el 
tronc. 
 
En concret, en l'actuació que s’impulsa, es poden 
distingir aquests trams: 
 
· Tram proper a Montblanc (2,8 quilòmetres): En 
aquest tram, l’actuació consistirà en l’eixamplament 
de la calçada i la millora de dos revolts. Aquest tram 
transcorre des del pas superior sobre l’AP-2 fins poc 
abans de la intersecció amb la carretera de 
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Blancafort. Tot aquest tram discorre pel terme 
municipal de Montblanc.  
 
· Tram central (3 quilòmetres): En aquest tram, el 
traçat de la carretera actual fa necessàries diverses 
variants, que segueixen en tot moment el corredor de 
pas de la via actual. El tram s’inicia poc abans de la 
intersecció de la carretera de Blancafort i finalitza 
abans d’arribar a la zona del Clot del Martell, ja al 
terme de Solivella.  
 
· Tram proper a Solivella (1,1 quilòmetres): 
L’actuació consisteix en l’eixamplament de la 
plataforma i la formació d’alguns trams de camins 
laterals per tal de reordenar els accessos a la 
carretera.  
 
· Travessera de Solivella (1,1 quilòmetres): Es 
preveu la renovació del paviment de la travessera de 
la C-14 a Solivella. 
 
Com a resultat del procés d’informació pública i 
tramitació ambiental, cal indicar que en el projecte 
constructiu s’ajustarà el traçat del condicionament al 
seu pas pel nucli de la Guàrdia dels Prats per tal 
d’adequar-se al planejament urbanístic de 
Montblanc. D’altra banda, també tindrà en compte la 
introducció de mesures com la restitució de les 
alineacions d’arbres o murs a peu peu de carretera i 
al límit de camps de conreu i la restauració de les 
franges de terra marginals que resultin entre el nou 
traçat i l’antic que s’haurà de restaurar 
 
 
 

13.-S'inicien les obres dels nous 
dipòsit 
  
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall 
 
El passat dia 30 d'agost, amb l'acta d'inici de 
replanteig, es va donar el tret de sortida a una de les 
obres més importants pel futur del nostre municipi, 
"Nous dipòsits de distribució i xarxa d'abastament 
en alta als nuclis de Passanant i Belltall". Aquesta 
obra contempla la construcció d'uns nous dipòsits 
d'aigua (a la zona de les eres de Belltall), preparats 
per quan al municipi arribi l'aigua de Rialp, i una 
nova xarxa d'abastament amb aigua des d'aquests 
dipòsits fins al barranc de la teulera, que 
subministrarà aigua per natural a tots els nuclis de 
població del nostre municipi.  
 

  L'import d'aquesta obra és de quasi 270.000.-€, i 
esta finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua, 
el Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Passanant 
i Belltall. L'obra ha estat adjudicada a l'empresa 
Vives-Anguera, S.L., i té un termini d'execució de 
tres mesos. 
 

 
 
   
   

14.-El Conseller Jordi Ausàs 
Inaugura el passeig de L’ Om de 
Bellltall  
 
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall 
 
D'aquí la comitiva i veïns es van traslladar al 
Passeig de l'Om de Belltall. A l'arribada la comitiva 
va saludar a totes les persones presents i es va 
procedir a destapar una placa commemorativa de 
diverses obres que s'han fet aquesta legislatura a 
Belltall. Les obres inaugurades van ser, 
"Rehabilitació del Passeig de l'Om", amb una 
inversió de més de cent cinquanta mil euros, a càrrec 
íntegre de l'Ajuntament, "La renovació i ampliació 
de l'enllumenat públic de Belltall", amb una inversió 
de més de dos-cents setanta mil euros, amb 
subvenció del departament de Governació i 
Administracions Públiques, de la Diputació de 
Tarragona i de l'Ajuntament, i "La renovació de la 
xarxa de distribució d'aigua potable de Belltall", 
amb una inversió de quasi tres-cents cinquanta mil 
euros, amb subvenció del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, de la 
Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament. 
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Desprès els veïns i comitiva es van passejar pel 
poble de Belltall, amb un especial interès a la Plaça 
de l'Antic Fossar, espai que va cridar l'atenció a 
l'honorable conseller i que va tenir com a guia, En 
Josep Miró, secretari de l'associació de veïns i 
amics de Belltall, per traslladar-se al Casal 
Municipal ha on es van fer els parlaments i un 
refrigeri per a tots els assistents. 
 
 

 
 
 

15.-Noticies de la web 

Desembre 2010 

Divendres 31 de Desembre, a les 22:00, Festa 
de Cap d’Any. Si voleu assistir-hi, escriviu a 
associacio@belltall.net o apunteu-vos a la 
l l i s t a  q u e  h i  h a  a  l a  s a l a .  

Dissabte 1 de Gener, a les 19:00 a l’església, 
els Reis d’Orient visitaran Belltall per repartir 
els regals entre tots els veïns i amics.  

 

Resultat al municipi de les eleccions al 
P a r l a m e n t  d e  C a t a l u n y a .  

La Generalitat ha publicat les Normes de 
planejament urbanístic per als municipis que 
no en tenen, entre ells Passanant i Belltall. 
Qualsevol obra ha de complir aquestes 
n o r m e s  ( D O G C ) .  

Novembre 2010 
La deixalleria mòbil és a la bàscula del 10 al 17 de 
Novembre 
 
Octubre 2010 
 

• La Generalitat ha publicat les Normes de 
planejament urbanístic per als municipis que 
no en tenen, entre ells Passanant i Belltall. 
Qualsevol obra ha de complir aquestes normes 
(DOGC).  

• Disponibles tots els números de la revista 
BELLTALL des del primer  que es va publicar 
(març de 1991).  

• La deixalleria mòbil estarà a la bàscula del 10 
al 17 de Novembre.  

•Diumenge 31 d'octubre, sopar de la castanyada. 
Si voleu assistir-hi, escriviu a 
associacio@belltall.net.  
•Un voltor  errant visita el poble (nota i fotos).  
•Vodafone informa que, a partir de la setmana del 
18 d'octubre, donarà cobertura de telefonia mòbil al 
municipi.  
• Diumenge 10 d'Octubre, celebració del XX 
aniversari de l'Associació (programa, declaració del 
President, trajectòria de l'Associació).  
•Dissabte 25 de Setembre, el conseller de 
Governació, Sr. Jordi Ausàs, visita el municipi per 
fer diverses inauguracions, entre elles el Passeig de 
l'Om de Belltall (programa, foto).  
 
Setembre 
 
•S'inicien les obres del nou dipòsit de 
subministrament d'aigua al municipi al costat del 
dipòsit actual.  
 
•L'Associació s'adreça al Síndic de Greuges per 
denunciar la falta de cobertura de telefonia mòbil al 
poble (notícia El Punt).  
•Revista BELLTALL de tardor 
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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).  
•Dos vídeos 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).  
 
•Vídeo 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). 
 

16.-Normes Urbanístiques del 
municipi  
 
La Generalitat ha aprovat les normes urbanístiques 
del  Municipi .També inclouen les zones rustiques i 
les que son edificables. Els plànols estan en 
possessió de l’ Ajuntament i els hi hem sol·liciten, 
quan tinguem una còpia la passarem a informació 
pública als associats. 
 
 
 

17.-TOTS ELS MUNICIPIS DE 
LA COMARCA DISPOSEN JA 
D’UN PUNT TIC  
 
Font: Consell Comarcal Conca de Barberà 
 
L’objectiu d’aquest projecte era dotar a tots els 
municipis de la comarca d’un espai amb com a 
mínim dos ordinadors i connexió sense fils a 
Internet, per tal d’impulsar el desenvolupament de 

serveis digitals dirigits a la ciutadania de l’entorn 
local, així com la creació o potenciació de referents 
territorials en la difusió i formació de les TIC i 
d’aquesta manera promoure’n el seu ús i aconseguir 
la incorporació dels ciutadans a la societat de la 
informació i reduir la fractura digital. 
 
Aquesta és una actuació que s’’ha integrat al 
programa La Conca Digital amb un cost total de 
24.000€ repartits entre 12 municipis, per tant la 
inversió realitzada en cada municipi ha estat de 
2.000€. 
 
L’estat actual de la comarca, fent referència als 
equipaments TIC que disposen els municipis és el 
següent: 
 
1. Tres Punts TIC principals ubicats a Montblanc, a 
l’Espluga de 
Francolí i a Santa Coloma de Queralt, que són els 
referents a la comarca i és on es fan cursos de 
formació durant tot l’any. 
 
2. Belltall, Llorac, Sarral, Senan, Savallà del Comtat 
i Vallclara són altres municipis que disposaven 
d’aquest servei, amb un mínim de dos ordinadors, 
dotats per la Generalitat de Catalunya 
 
3. Conesa i les Piles no disposen pròpiament de Punt 
TIC, ja que no disposen d’ordinadors propis, però 
disposen de connexió WiFi oberta al municipi; i la 
seva ciutadania ja té cobert aquest servei d’accés a 
Internet i a les TIC. 
 
4. Els municipis que finalment han gaudit del 
projecte han estat: Barberà de la Conca, Blancafort, 
Forès, Passanant, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, 
Solivella, Vallfogona de Riucorb, Vilanova 
dePrades, Vilaverd i Vimbodí i Poblet. 
 
Aquests nous Punts TIC instal•lats s’obriran en 
l’horari fixat per cada ajuntament 
 
EL PUNT TIC DE BELLTALL DISPOSA DE 
DOS ORDINADORS , UN D’ELLS ENCARA 
ESTÀ ESPATLLAT I JA HA ESTAT 
INFORMAT L’AJUNTAMENT. ESPEREM 
QUE UN DELS ORDINADORS LLIRURE QUE 
HI HA A L’ AJUNTAMENT ( AL NOU PUNT 
TIC ON N’ HI HA DOS DE NOUS) , ES PASSI 
A BELLTALL 
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18. Activitats d’ Hivern  

 
Divendres  31 de Desembre 
 

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

Tots els que vulgueu assistir-hi envieu un email 
associacio @belltall.net  o apunteu-vos a la 
llista que hi haurà a la sala abans del 23 de 
Desembre. 

Cal la col·laboració de tots els assistents per 
preparar la sala el Divendres per la tarda  a les 5. 

 

 

Dissabte 1 de Gener 2010 : Reis d’ Orient 
 
De nou els Reis d’ Orient visitaran Belltall per 
repartir els regals entre tots els veïns i amics. A les 7 
de la tarda a l’ Església de Sant Pere de Belltall. 
 

 

 

19.Resposta del Síndic de 
Greuges 
 
El  Síndic de Greuges ja ens ha respós a la nostra 
sol·licitud de no disposar de telefonia mòbil. En la 
seva resposta ens demanava còpia de les cartes 
rebudes de les Institucions oficials. Els hi hem 
enviat còpia de la carta rebuda del Delegat i li hem 
informat que no hem rebut cap carta de l’ 
Ajuntament. 
 
El Síndic de Greuges continua amb el seu procés. 
Mentrestant VODAFONE  ha respós i ens ha trucat 
i el que és més important ha connectat l’ antena a la 
torre i ja tenim cobertura  Les altres empreses 
TELEFONICA , NI ORANGE   han contestat  a les 
cartes enviades  
 
A veure si AMB UNA mica més de pressió assolim 
que les altres empreses es connectin a la torre. ( 
He estat parlant amb persones de La Febró un poble 
de 40 habitants i tenen totes les empreses de 
telefonia, WIFI gratuït per tot el poble i la TDT els 
hi va perfecta). 
 
Per altra banda l’ Ajuntament ha aprovat les 
TAXES per les empreses de telefonia mòbil. ( 
veure acord oficial adjunt) 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de Passanant i Belltall en 
data 2 de novembre de 2010 va aprovar 
provisionalment pel 2011 la modificació de les 
ordenances fiscals amb el següent acord: 
 
-...Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de 
la taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d-empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil (OR/M-12). (Model tipus de la 
Diputació de Tarragona, publicat en el BOPT Nº173 
fascicle 2 de 28 de juliol de 2010). 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de 
les ordenances fiscals reguladores del servei de 
recollida, transport i tractament de residus sòlids 
urbans (OR/M-11). 
Tercer.- Aquest acord provisional s-ha d-exposar al 
públic en el tauler d-anuncis d-aquest Ajuntament 
per un període de trenta dies des del següent al de la 
publicació de l-anunci d-exposició al Butlletí Oficial 
de la Província, dins el qual els interessats podran 
examinar l-expedient i presentar, si s-escau, 
al·legacions. 
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Quart.- Quan no s-hagin presentat reclamacions, s-
entendrà definitivament adoptat l-acord provisional. 
L-acord provisional elevat a definitiu més el text 
íntegre de l-ordenança fiscal de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d-empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil, i les modificacions de l-ordenança 
fiscal del servei de recollida, transport i tractament 
de residus sòlids urbans (OR/M-11), es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província, moment en que 
entraran en vigor.- 
Per tal de donar compliment a la normativa 
reguladora de les hisendes locals, l-acord d-
aprovació provisional i el text de l-Ordenança es 
troba exposat en el tauler d-anuncis i a la Secretaria 
de la corporació perquè en el termini de 30 dies a 
comptar de l-endemà de la publicació d-aquest 
anunci al BOPT, els interessats presentin, si s-escau, 
les corresponents reclamacions. 
Si transcorregut l-esmentat termini no es presenten 
reclamacions, l-acord d-aprovació provisional 
esdevindrà definitiu, sense necessitat d-un nou acord 
en aquest sentit. 

 
20.- Carta a Carreteres.Semafors 
 
Senyor  Lluís Lacruz Allue 
Cap del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona 
C/ Llovera 52 1er 43201 REUS 
 
Benvolgut Senyor, 
 
No havent rebut resposta en la carta i email enviats el 
27 de gener del 2010 i el 8 d’ Agost  de nou tornem a 
enviar-li la nostra sol·licitud per instal·lar passos de 
vianants a Belltall- 
 
La Junta de l’ Associació de Veïns  i Amics de Belltall  
en la darrera reunió del 3 de Gener del 2010  va decidir 
sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres l’ instal·lació 
de tres passos de vianants a Belltall. 
 
Antecedents. 
 

• L’ instal·lació dels semàfors a Belltall ha suposat 
una millora en la  velocitat de circulació dels 
vehicles. Darrerament també s’ ha arreglat els 
problemes dels sensors i funcionen 
adequadament.Tot i això hi ha moments en que 
el transit de vehicles es tal que no permet creuar 
la carretera als veïns. 

• Belltall és l’ únic poble per on circula la C-14 
que no té passos de vianants ( Solivella , 
Tàrrega, Ponts , Organyà.. en tenen) . 

• A la Conca de Barberà tots els pobles on hi ha 
carreteres importants hi ha passos de vianants ( 
Sarral, Pira entre altres) 

 
Per la qual cosa sol·licitem que es posin  tres passos de 
vianants al poble . La proposta és que se’n posi un a 
cadascun dels semàfors i un a mig del poble a la zona del 
Passeig de l’ Om ( davant la parada d’ autobús i l’accés al 
camp de futbol). El tipus de pas de vianant i si cal posar 
semàfor pels vianants ho deixem a l’ avaluació tècnica 
dels Serveis territorials. 
 
Agraint sincerament  de nou la seva continua atenció , 
col·laboració  i sensibilitat envers Belltall. Esperant rebre 
notícies seves el saluda molt atentament 

 
21.Temes pendents amb 
l’Ajuntament  
 
Us adjuntem els temes que tenim pendents a 
resoldre i que hem comunicat per escrit al 
Consistori. 
 
1.-TELEFONIA mòbil  . Quan n' hi haurà al poble i 
les raons per la quals encara no n’ hi ha després de 
disposar d’ una torre de telecomunicacions. 
. 
2.-PUNT TIC. A Forès ja han arribat els ordinadors 
.Quan tindrem reparat el que no funciona a Belltall 
 
3.-Normes urbanístiques DEL DOGC 5747: 
Còpies dels plànols PAU1 A PA1U definides al 
DOGC per tal de poder-les revisar a la reunió ( 
podeu enviar-nos un pdf) 
 
4.-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 ( TEMA DE 
L' ASSEMBLEA GENERAL) 
 
5.-Vorera al camí de Forès: Es va dir que 
s’arreglaria la vorera del camí e Forès fins a cal 
Roig i no s’ ha realitzat. Demanar a l’ Ajuntament 
que ho faci.( tema sorgit a  L'ASSEMBLEA 
GENERAL) 
 
6.Posar un rètol de VELOCITAT 
CONTROLADA PER RADAR  com el que hi ha a 
Pira per limitar els conductors que van massa de 
pressa. (pendent junta del 2009). 
 
7.-Reparar també els llums del camp de futbol que 
no cremen. (PENDENT DEL2007 I SORGIT DE 
NOU ASSEMBLEA 2010). 
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8.-RETIRAR LES papereres velles: l’ 
AJUNTAMENT NO HO HA FET. (ASEMBLEA 
GENERAL DEL 2010) 
 
9.-Baranes pendents: Zona del pati de ca l' Aleix. 
Zona del pati de ca l' Amàlia ( aquest estiu hi va 
haver un accident i una persona va caure i es va 
fer mal en aquesta zona) 
 
També volem indicar-vos que encara tenim pendent 
el tema de la DEPURADORA i que quan s’ hagi 
constituït el nou Govern ens posarem de nou en 
contacte ( per 4 vegada) amb la Generalitat i si no 
tenim una resposta satisfactòria , llavors escriurem 
al Síndic. 
 
També sol·licitarem la reubicació de la calefacció 
de la sala per tal que els fums no surtin directament 
al carrer i ho facin a través d’un altra sortida. 
 

22.Dinar Família Fabregat  
 
Col.loboració: Josepa Berenguer 
 

El dia 27 de novembre a Belltall es va celebrar un 
dinar familiar molt especial: resulta que a la família 
Fabregat, durant aquest 2010 s’han celebrat tots els 
anys acabats en 0 (del 0 al 80, totes les desenes). 
 

 
 
Al dinar hi va ser gairebé tota la família, es van 
reunir 45 persones i el bon ambient i la gresca van 
ser presents durant tota la trobada.  
 
 

 
El menjar, servit per una empresa d’Arbeca, va estar 
a l’alçada de l’ocasió.La família agraeix a 
l’Ajuntament la cessió de la sala per tal de poder 
estar tan a gust 

 
23.Eleccions al Parlament, 
Resultats Passanant i Belltall 
 
A les eleccions al Parlament de Catalunya 
celebrades el passat 28 de Novembre va resultar 
guanyador al municipi el partit de Convergència I 
Unió ( CIU). El cens era de 138 persones i van 
votar 85 ( el 61.59 %) i va haver un vot  en Blanc i 
cap vot nul 
 
Els resultats per partits van ser 
 
Cens 138   
Vots 85 (61,59%) 
Abstenció 53 (38,41%) 
Nuls 0   
Blancs 1   

  2010 2006 
Partit Vots % Vots % 

CIU 49 57,65 56 54,90 
PSC 12 14,12 11 10,78 
ERC 8 9,41 23 22,55 
Rcat 6 7,06 - - 
ICV-EUiA 4 4,71 5 4,90 
SI 3 3,53 - - 
Des de Baix 1 1,18 - - 
EV-GVE 1 1,18 - - 
ALS     
 
 

Els resultats finals a Catalunya va ser: 

Partits Escons Vots % 

CiU  62 1,198,010 38,47 %  
PSC  28 570,361 18,32 %  
PPC 18 384,019 12,33 %  
ICV-EUiA  10 229,985 7,39 %  
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ESQUERRA  10 218,046 7,00 %  
SI  4 102,197 3,28 %  
C's  3 105,827 3,40 %  
Eb-CenB  0 18,628 0,60 %  
UPyD  0 5,293 0,17 %  
PxC  0 75,321 2,42 %  
Rcat  0 39,922 1,28 %  
SiC (Solidaritat Independència per Catalunya) 
RCat (Reagrupament per Catalunya) 
PxC (Plataforma per Catalunya) 
 

23.Eleccions Municipals 2011 
.Criteris pels membres de la 
Junta que es presenten. 
 
 
La Junta de l’ Associació de veïns i amics de Belltall 
en aquests 20 anys d’ història ha col.laborat sempre 
amb els diferents consistoris per tal d’assolir 
millores a Belltall. 
 
Fins ara mai un membre de la Junta ha format part 
de cap consistori ( Ajuntament ) . L’any que ve al 
Maig hi ha eleccions municipals i alguns membres 
de la Junta tenen intenció de presentar-se 
personalment (mai en representació de l’ 
Associació)  a diferents  llistes. 
 
Aquesta decisió la va tractar en la seva darrera 
reunió  la Junta acordant els següents punts. 

Acordem que es legal i lícit que membres de la 
Junta es presentin a les llistes  i que cal que 
sempre tots els membres de la Junta defensin a 
Belltall. També cal que no es traslladi a la Junta 
els possibles debats que es tinguin a l’ 
Ajuntament. L’associació defensa als socis i l’ 
Ajuntament als Habitants del municipi. 

 

 
23.La samarreta de Belltall a.... 
 
 
La samarreta de Belltall en una estada de fa uns 
mesos a Roma. La foto al famós amfiteatre de la 
ciutat. 
 

    
    

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 BELLTALL DE BELLTALL DE BELLTALL DE BELLTALL  en  en  en  en 

el el el el     XXXXXXXXè aniversari è aniversari è aniversari è aniversari     

    

    

 
  
US DESITJA UN BON 
NADAL  I FELIÇ ANY 
2011 
 


