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1.-Assemblea General  
El diumenge dia 28 d’ Agost del 2011   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.  

 

 

 

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 

 

En primer lloc es revisa l’estat dels temes pendents 

de la Junta del 2010. 

 Pudors al Fossar: Demanat i s’han fet 

obres per sol.lucionar-ho. 

 Router de la biblioteca: Algunes vegades 

es col·lapsa i no es pot connectar  la xarxa. 

Sol.lucionar el problema..PENDENT de 

buscar sol.lucions amb Ajuntament.  

 Torres de comunicacions: Segueixen els 

problemes amb TDT. NO hi ha perspectives 

de més empreses de telefonia i el TDT 

segueix sense anar a certes zones del poble. 

 Depuradora de la Teulera: Enviada queix  

al  SINDIC DE GREUGES , el qual ens ah 

respòs que  han contactat amb el 

Departament corresponent i que ens 

enviaran resposta. Reunió amb el Delegat de 

la Generalitat a Tarragona  on se li han 

entregat fotografies i exposat la 

problemàtica 

 
 

 Vorera al camí de Forès:. Demanat a l’ 

Ajuntament que ho faci 

 

mailto:associacio@belltall.net
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Posteriorment  el President procedeix a  informar de 

les activitats realitzades durant l’exercici.  S’ 

informa que en l’ actualitat som 229 socis i s’ indica 

el nom dels nous socis de l’ Associació.(5). 

 

El President detalla totes les cartes enviades arrel 

dels acords de la Junta o de l’Assemblea. 

 

 Cobertura mòbil ( alcalde, Síndic 

Greuges i Delegat). Setembre i Novembre 

2011.Rebuda carta FINAL on ens indica que 

hi ha cobertura de VODAFONE i que s’està 

treballant a traves del programa 

CATALUNYA CONECTA per tal que hi 

hagi altres companyies 

 XX aniversari Associació ( Invitació 

alcalde, regidors, Mossèn, President Consell 

Comarcal i altres) 

 Ajuntament temes Assemblea.  

 Delegat de la Generalitat ( Quim Nin). 

Felicitació nomenament i problemàtiques 

del poble.( Feb -2011 

 President de la Diputació.( Josep Poblet).  

 Alcalde Semàfor per Belltall.( Feb-2011) 

 SINDIC DE GREUGES ( Abril 2011). 

Depuradora Teulera 

 Alcaldessa i regidors ( Juny 2011) . 

Felicitació nomenament i problemàtiques 

del poble. 

 Agraïment  Albert Bagué  i Salcedo  ( 

alcalde Belltall del 2009 al 2011)  ( Juny 

2011). Li vam enviar una carta i ens va 

respondre agraint-nos el detall. També li 

vam entregar una placa el dia de la Festa de 

l’ all 

 Delegat robatoris. ( Juliol 2011). Enviada 

carta després de l’ Assemblea indicant-li 

que precisàvem ajuda. Ens ha respòs que ho 

ha passat als responsables de l’àrea. 

 Enviada Iniciativa popular robatoris.( 

Juliol 2011). Recollides 80 signatures i 

entregades al REGISTRE DE L’ 

AJUNTAMENT , per tal que en el proper 

ple es tracti. ( El proper ple es dimarts 6 de 

Setembre). Depenen de les votacions ( hi ha 

3 regidors de Belltall) decidirem si cal 

prendre altres actuacions addicional 

 Reunió amb l’ alcaldessa( Agost 2011). Li 

van transmetre els mateixos temes pendents 

que teníem en la carta de felicitació.  

 

 

Després es passa revista a les accions pendents de la 

darrera  Assemblea del 2009 

 

Les activitats realitzades durant l’ any han estat: 

 

Medi Ambient , Salut i Seguretat 

• Parcs Eòlics (Seguiment nous parcs) 

• Parc eòlic Les Forques II ( Aprovat. 6 

molins i Pla Urbanístic) 

• ACA: Depuradora de la Teulera. Síndic 

de Greuges i Delegat 

• 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. 

 

 

Infraestructures , Equipaments i Urbanisme 

 

 Carreteres( PAS VIANANTS) . el Servei 

Territorial de carreteres ha informat que 

posaran un pas de vianants a la parada 

d’autobús.  

 

 Nova barana . Zona Ca l’ Amàlia i zona 

pati de ca l’Aleix. ( pendent de realització 

per part de l’Ajuntament) 

 

 

 Futur:  

o Nou dipòsit per aigua. ( realitzat 

amb 500000 litres d’aigua) 

 

 
 

o Arreglar zona al voltant pista 

esportiva ( pendent POUM). 

 TDT a Belltall no funciona. En estudi 

millores sistema de recepció de les 

televisions 

 INTERNET pel poble. Proposta enviada a 

L’ Ajuntament per part de X.Berengué per 
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tal que amb un baix cost tinguem accés a 

Internet a tot el poble. Esperem resposta de 

l’ Ajuntament. 

 IBERBANDA velocitat: Nou sistema que 

millorarà la velocitat. 

 Associació ha passat el telèfon a 

VODAFONE ja que és la única empresa que 

té antena a la torre de Belltall. (  

 

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  escacs , 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 de 

Josep Marimon de Cal Pere. 

• 3ª Festa all de Belltall: Ha estat un èxit, 

amb més de 500 assistents i per l’ any que 

ve es repetirà el primer dissabte d’ Agost( 

Gràcies Agrupació Agricultors i Empreses 

col·laboradores) 

• XX anys Associació de veïns :Gran èxit de 

participació  i una gran organització .Carta 

de felicitació President del Consell 

Comarcal i també de Gabriel Serra  del  

Consell Comarcal. El delegat va trucar 

indicant que  no podia assistir .Col.laboració 

Comissió de Festes 

• Centenari Ramona ca l’ Anton. Carta 

agraïment de la família 

• Belltall 362 anys d’ Història a traves dels 

seus rectors. Isidre Bonet 

 

All de Belltall 

 

L’ associació conti nua donat suport a les 

iniciatives per promocionar , conservar  

l’ALL DE BELLTALL. 

 

• Utilitzat per restaurants de Prestigi ( 

monvinic ( www.monvinic.com , Celler de 

l’ Aspic ( www.cellerdelaspic.com) , Slow 

food)  

• Creada Agrupació de Productors d’all: 

Junta ( Neus B, Montse S. /Pep T, Ton R, 

Miquel A S. Pep Ll) 

• Pagina web EN COSNTRUCCIÓ 

• Nous productors : Hi ha tres o quatre nous 

productors que intentaran cobrir la 

producció dels que es jubilen.  

• TV3 Programa Divendres. Enviat alls i 

sortit a TV3. A través de OADL ens han 

demanat All s per un programa de TVE  que 

fan Juan Echanove i Inmanol Arias.   

– http://www.tv3.cat/videos/339379

1/Tertu … --25022011  

 

Promoció estratègica 

 

 POUM ( Àrea edificació al poble).LLEI 

GENERALITAT. L’ Ajuntament té 4 anys 

per finalitzar-ho. 

 Pag web. Notícies, Enquestes, Arxiu 

revista Belltall i fotos de Belltall. 

 Punt TIC de Belltall. Ordinadors .Falta 

millorar la velocitat 

 PROJECTOR i TDT. Hem adquirit un 

projector que ha estat subvencionat pels 

diners de les begudes de la sala. Estarà a 

disposició de tots els veïns que ho demanin 

a l’Associació. Agrair Juan I Martí Cal 

Parranxet el seu treball. 

Finances 

http://www.monvinic.com/
http://www.cellerdelaspic.com/
http://www.tv3.cat/videos/3393791/Tertulia-de-La-Riera--25022011
http://www.tv3.cat/videos/3393791/Tertulia-de-La-Riera--25022011
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 Rebuts telemàtics cobrem 1200 i ens costa 

300 de comissions .L’ assemblea aprova que 

es cobrir bianualment ( rebuts de 12 €) 

 Subvencions ( Diputació: Activitats 

culturals i Revista).Reducció un 50 % ( 

sols 470 € pel 2011) 

Festes 

 Cap d’ Any, Castanyada, Sant Joan amb 

molta participació. Animem a que tothom 

que vulgui s’ hi apunti. 

 Col·laboració “ Comissió de Festes”. 

Assegurança Resp. Civil 

 

 

Temes pendents amb l’ Ajuntament 

 

 TELEFONIA mòbil . Quan n' hi haurà al 

poble. Resposta del SINDIC . No hi ha data  

 -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 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. 

(pendent Junta del 2009). 

 Reparar també els llums del camp de futbol 

que no cremen.  

 Baranes pendents: Zona del pati de ca l' 

Aleix ( comprada pendent de posar) .  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).PENDENT DE 

REALITZACIÓ 

 . 

 
 

 

 Moure calefacció sala : Avaluar reunicar-la 

per no enviar fums al carrer. 

 Mosquiteres per la Biblioteca. Hem 

demanat ( agost 2011) unes mosquiteres per 

la biblioteca 

 

D’acord als estatuts de l’ Associació, es voten els 

càrrecs  pendents de la Junta  per l’ any 2011 són els 

següents. 

 

• President (Pep Lloses) 

• Secretari (Josep Miró) 

• Vocal 1er (Rosa Mª Tous) 

• Vocal 3er (Rosa Verdura) 

• Vocal 5è (Jordi Miró) 

• Vocal 7è (Laura  Torrelles) 

 

Els nous membres son aprovats pels assistents a 

l’ Assemblea. 

 

Estat de Comptes  2010 i Pressupost 2011 

 

Rosa Verdura passa a exposar l’ estat de comptes del 

2011. Els Ingressos han estat de  10650,52 i les 

despeses de 10914,75 €. El Saldo inicial era de 

3755.37  . Això ha fet que a 31 de Desembre del 

2010 tinguéssim  3491,14 €..El pressupost 

intencionat pel 2011 es de 6000 € .  L’ estat de 

comptes del 2010 i el pressupost del 2011 queda 

aprovat per l’ Assemblea. 

 

Torn obert de paraules 

 

Els assistents a l’ Assemblea fan els  següents 

comentaris. 

 

 Fonts del poble. Demanar que es posi un 

rètol indicant als propietaris de gossos que 

aquest no llepin les fonts. Incloure-ho 

també a la revista trimestral 

 Xarxa de tennis. Adquirir una xarxa de 

tennis per la pista. 

 Cal Feliu. Consultar amb l’ Ajuntament 

com està el tema d’aquesta casa en ruines. 

 Velocitat excessiva al poble.  El projecte de 

Variant està pendent d’execució. Mentre s’ 

ha demanat un pas de vianants. Els 

assistents demanen que cal fer quelcom més  

i que es demani que s’ instal·li un radar al 

poble.  

 Torre de telecomunicacions. Els assistents 

indiquen de nou que aquesta torre no 

compleix amb el seu objectiu ja que la TDT 

no es veu a tot el poble i la telefonia mòbil 

sols aplica  a una empresa. Respecte al TDT 

informen que cal contactar amb el 
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departament de telecomunicacions de 

Tarragona per tal que mesurin el grau de 

cobertura que hi ah a les diferent zones del 

poble ( Sobretot carretera baixa i Carrer 

Sant Antoni on no es veu). 

 Excrements de gats. Al poble hi ha molts 

excrements de gats que hi ha pel poble. 

Contactar Ajuntament per tal que envia carta 

informant que no es doni menjar als gats i 

que avisin a la gossera de la Conca per tal 

que els retiri. Posar també comunicat a la 

revista trimestral 

2.-III Festa de l’all de Belltall 
El dissabte 6 d’Agost Belltall va celebrar la III 

edició de la Festa de l’all de Belltall. El poble es va 

omplir amb més de 500 visitants que van reunir-se al 

poble per aquesta   diada. 

 

 
 

Ja de bon matí es va preparar un esmorzar popular 

on tothom va poder gaudir d’un esmorzar de pa 

torrat amb “all de Belltall” acompanyat de 

productes locals de qualitat (PLQ) de les comarques 

tarragonines( oli de Montblanc , avellanes de Reus, 

embotits de Solivella, vi  D.O   Conca de Barberà i 

olives arbequines). La diada es un punt de trobada 

dels habitants  dels pobles veïns de la Conca. Urgell  

i de la Segarra però també d’altres visitants d’altres 

comarques. 

 

 
 

Durant el dia el visitants van poder adquirir ALL DE 

BELLTALL a la parada que va muntar l’Agrupació 

de Productors d’all de Belltall o també a les 

diferents cases del poble. 

 

 

 
Després de l’esmorzar va tenir lloc la conferència al 

Casal Municipal. En la presentació el President de 

l’Associació de veïns i Amics de Belltall ( Pep 

Lloses) va agrair a la Diputació, Agrupació 

d’Agricultors i les entitats col·laboradores el seu 

suport per poder fer l’acte. Posteriorment i aprofitant 

l’acte es va fer entrega d’una placa  a Albert Bagué 

i Salcedo , que deia .  “En agraïment per la tasca 

realitzada al poble de Belltall durant  els  tres anys 

d’Alcalde  , pel suport a la Festa de L’all de Belltall  

i per ser un amic honest , educat, intel·ligent , 

decidit i amb personalitat per prendre decisions.” 
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A continuació la Presidenta de l’Agrupació de 

Productors d’all de Belltall ( Neus Berengué)  va 

explicar que engany s’ havia creat aquesta agrupació 

i que....... “l’ agrupació de productors d’all ja és 

una realitat i no un somni”..... .També va destacar la 

tas ca de promoció realitzada indicant “ Molts 

restaurants de renom han demostrat interès per l’all 

de Belltall per la seva qualitat i gust “ .Per finalitzar 

destacant la tasca de les dones en el treball de l’all “ 

el que abans era un treball poc reconegut que feien 

les dones de Belltall, avui és una feina artesanal 

molt valorada per tothom”. 

 

 

 
 

 

Després de les presentacions va començar la 

conferència que sota el títol  de “"Quina injustícia! 

La mala reputació de l'all“ va presentar  de Joan 

Maria Minguet Batllori, Professor d'Història de 

l'Art Contemporani i d'Història del Cinema a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, Escriptor i  

President de l’ Associació Catalana de crítics d’Art . 

Minguet va començar l’exposició puntualitzant que 

“ jo també sóc per primera vegada productor d’all 

de Belltall”. 

 

 
 

 

 En la seva presentació va fer un repàs de l’all dins 

el món de al pintura , el cinema i la literatura, 

respecte al món de l’art va destacar el pocs quadres 

que existeixen on es pugui veure alls. En el món del 

cinema vam poder parlar que va col·laborar en la 

mala reputació les pel·lícules de Dràcula i la seva 

animadversió vers l’all. Ja  en el món de la literatura 

si que es troba més informació del all i des del 

Quixot passant per altres escrits segueixen referint a 

la “mala reputació de l’all”. I ja per finalitzar un 

repàs a l’all de Belltall i al refranyer  trobem  la dita 

“ Si vols bon all busca el de Belltall “ .Per finalitzar 

amb una crida a consumir i produir all de Belltall . 

A la sortida  l’acte es va obsequiar a tots els 

assistents amb un panet amb “all de Belltall” 

preparat pel forn artesanal Prats de Guimerà . 
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L’Associació de Veïns i l’Agrupació de productors 

d’all de Belltall van fer una molt bona valoració de 

la Festa i ja pensen en la propera edició on es volen 

incorporar més actes , sempre lligats a l’all i als 

productes i tradicions de la nostra terra. 

3-Carta agraïment  de la 

Junta a l’alcalde Albert 

Bagué  

Benvolgut Albert, 

La Junta de l’ Associació de Veïns i Amics de 

Belltall vol agrair-te tot el treball que has 

realitzat durant aquest anys com Alcalde del 

Municipi i del poble de Belltall. 

L’ octubre de l’ any 2008 vas agafar les rendes de 

l’alcaldia del Municipi i vas començar a treballar per 

millorar-ho. A Belltall durant la teva legislatura hem 

vist millores  en infraestructures com no s’ havien 

fet mai : Llums del poble, Passeig de l’ Om , Xarxa 

d’aigües i clavegueram, Millores al casal Municipal 

entre d’altres . Millores que sense el teu lideratge no 

haguessin estat possibles. 

Tampoc vull oblidar el suport que ens has donat per 

tal d’ impulsar “ Festa de l’all de Belltall” , així com 

la teva col•laboració i participació en actes tan 

importants per nosaltres com el “XXè aniversari de 

l’ Associació de veïns” o el “ Centenari de la 

Ramona de ca l’ Anton” , sense oblidar la teva 

assistència a la Festa Major i altes actes organitzats 

per l’ Associació. 

Durant aquest tres anys hem tingut amb tu un 

alcalde honest , educat, intel·ligent , decidit i amb 

personalitat per prendre decisions. Només em 

queda demanar-te disculpes si en algun moment t’ 

hem molestat.  

Així en nom de l’Associació et donem de nou les 

gràcies per la teva feina i per la teva honestedat . 

Sàpigues que tens les portes obertes de l’Associació 

de veïns i Amics per qualsevol acte que organitzem i 

per qualsevol idea que tinguis.Salutacions en nom 

de tota la Junta 

4.-Resposta d’ Albert Bagué  
Moltes gràcies per la vostra carta, no l’esperava, la 

feina feta m'omple d'orgull i satisfacció no l'he feta 

jo sol, he tingut la col·laboració del personal de 

l'Ajuntament, hi havien projectes anteriors al meu 

mandat, i d'altres meus que espero es veuran el 

pròxim mandat, com la connexió d'ADSL més 

ràpida i barata que ara i el més important de tot 

que cobreixi el 100 % del terme municipal, la 

construcció del mur de rocalla al final del carrer 

Sant Roc, finalitzar els dipòsits d'aigua, el canvi 

de la xarxa d'aigua a Passanant, acabar 

d'adecentar l'espai davant l'església de Glorieta, 

el mateix al mirador de l'Urgell a Passanant, 

adequar el racó del final de La Pobla de Ferran, i 

d'altres que s'havien parlat i dels que encara no hi ha 

projecte, com mirar d'aprofitar els arbres caiguts per 

ventades i nevades produint biomassa per calderes. 

 

M’agradaria que l'actual consistori continuï la 

meva política de no cobrar impostos especials als 

veïns per les obres que es realitzin de millora dels 

nuclis del municipi, pagant-ho dels ingressos que 

generen els parcs eòlics.  

 

Gràcies a l'Associació de veïns i amics de Belltall, i 

gràcies també als que m'heu trucat a casa 

particularment, per donar-me el vostre suport. 

 

5.-Festa Major  
Belltall ha celebrat de nou la Festa Major que com 

cada any reuneix a tots els veïns, am ics i fills de 

Belltall. Una festa Major que durant els darrers 35 

anys s’ ha mantingut gràcies al treball  extraordinari 

de les diferents Comissions de Festes. Persones que 

treballen per assegurar que aquests dies tothom s’ ho 

passi molt bé. 

 

 
 

La festa major de Belltall ha mantingut sempre el 

mateix format  de “ Festa Major” tradicional. Així el 

Divendres els joves coordinen les activitats de 
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cucanya pels més petits on les jocs tradicionals de 

sempre fan que els més petits desfruitin molt.  

 
 

 
 

Després un acte social on tothom es reuneix per 

menjar «  xocolata amb coca » que han preparat 

diferents cases del poble. Per la nit un altra tradició 

catalana “els correfocs” amb els diables del 

Vendrell. L’espectacle de llum  sobre les boniques 

cases de pedra de Belltall fa gaudir a petits i grans . I 

per acabar la vetllada  música per tots. 

 
 

 

El Dissabte  el KIKU MISTU ens va muntar una 

majestuosa carpa on petits i grans van poder del seu 

“ laboratori imaginari” i van poder fer tallers de 

gustos i de manualitats.  

 

 
 

La festa va continuar amb la final del torneig de 

petanca que s’ ha anat disputada  durant tota la 

setmana. La final va ser molt disputada i els 

guanyadors es van endur un gustós pernil . 

 

 
Després el partit de futbol entre Belltall i Guimerà 

que va ser molt disputat i va acabar amb un empat a 

8 gols. 
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I per la tarda “ ball de Festa Major” , la sala de ball 

es va omplir de balladors dels pobles veïns que 

gaudeixen ballant els balls de sempre.  

 

 
 

Diumenge vam iniciar la diada amb el parc infantil 

pels més petits per continuar amb l’ esperat i desitjat 

“ Vermut de Festa Major” on més de 200 persones 

van poder retrobar-se a la Sala del Casal Municipal 

per gaudir d’un  exquisit  aperitiu i poder parlar amb 

les coneguts. 

 

 
 

 

 I per finalitzar la Festa Major un acte cultural a la 

Parròquia de Sant Pere. La Polifònica de Vendrell va 

omplir l’església per oferir-nos   Òpera , “ LA 

TRAVIATA de Verdi “. Una gran interpretació per 

part de la soprano i els tenors d’aquest grup. El 

públic  en peus  i aplaudint  va reconèixer la gran 

actuació 

 

 

 
 

 

6.-BELLTALL. La Indignació 

pels continus robatoris genera 

una Iniciativa popular per 

l’Ajuntament. 

Font: Radio Montblanc 

El passat Dissabte 16 de Juliol els veïns de Belltall 

van assistir massivament a la  reunió convocada per 

l’Associació de Veïns i Amics de Belltall  per tractar 

dels robatoris al poble. En els darrers mesos ja han 

robat en els magatzems del poble diverses vegades, 

han robat tres cotxes en tres dies diferents i la 

darrera setmana dues vegades ,  fins i tot  el propi 

dissabte van robar el gasoil de la maquina agrícola   

d’ un altre veí. 

 

 
 

Aquesta situació es INDIGNANT i genera un clima 

d’ inseguretat a tots el veïns. Els Mossos d’esquadra 

amb els recursos que disposen a la Conca ja 

realitzen patrulles , però no poden estar a tot arreu. 
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Per aquest motiu la reunió va centrar-se en 

identificar  quines altres accions es podien realitzar. 

Les propostes realitzades pels assistents va ser. En 

primer lloc enviar una carta al Delegat  de la 

Generalitat transmetent-li la nostra preocupació i en 

segon terme posar vigilància privada  o/i càmeres al 

poble.  

 

 

Per aquesta segona proposta cal que s’involucri l’ 

Ajuntament  , per aquest motiu es va decidir recollir 

firmes per tal del presentar UNA INICIATIVA 

POPULAR  (tal i com permet la Llei 57/2003 de 

regim Local ) a l Ajuntament i que aquest convoqui 

un ple extraordinari per debatre-ho. Es van recollir 

en un sol dia 80 signatures ( cal considera que el 

poble te sols 70 persones censades) 

 

 
 . 

 

Les signatures i la corresponent sol•licitud es 

presentarà a l’ Ajuntament per tal que aquest 

convoqui un ple per estudiar-les. 

 

 

ACCIONS REALITZADES  DESPRÉS DE L’ 

assemblea  

 

La Iniciativa popular es va presentar a l’ 

Ajuntament. El Ple de l’ Ajuntament  no l’ 

aprovada degut a qüestions legals que ho 

impedeixen segons explica l’ Ajuntament en al seva 

web. 

S’ ha enviat la carta al Delegat de la Generalitat i 

ha respòs que es posava en contacte amb el Cap dels 

Mossos per tal de que prenguessin accions respecte 

als robatoris. 

També s’ han fet resó de l’ iniciativa popular 

diversos diaris i webs  

 

7.-Agrupació de 

PRODUCTORS participa a 

les activitats de 

CONCAACTIVA  
Concactiva debat sobre el futur de la comarca i el 

món agrorural 
 

Activitats com el turisme, l’hostaleria, la 

restauració, l’artesania i el comerç no estan tan 

allunyades d’altres activitats destacades del món 

rural, com per exemple l’agricultura.  

 

Fer front comú entre tots aquests sectors i crear 

accions coordinades per impulsar el creixement del 

territori és un dels objectius del Fòrum de 

Comercialització de Productes Agrorurals. Aquesta 

jornada de treball organitzada pel Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural de la Generalitat (DAAM), la Cambra 

Reus i Concactiva es durà a terme el proper dilluns a 

la seu montblanquina d’aquesta darrera entitat.  

 

 

Entre altres, es debatrà sobre les diferents sinergies 

que es poden crear entre la producció de productes 

de qualitat i els diferents sectors de serveis, la 

importància del món del vi per dinamitzar i 

internacionalitzar la comarca o el sector turístic i 

associatiu de la Conca de Barberà.  

 

 

A més, des de l’organització del Fòrum, es vol donar 

importància a diferents conceptes que creen valor 

afegit i que formen part del nou model turístic i 

consumidor del segle XXI, com per exemple el 

comerç just, el comerç de proximitat, la venda 

directa, el producte de temporada o el quilòmetre 

zero, que es poden compaginar perfectament amb 

l’oferta de serveis, cultural i paisatgística de 

comarques com la nostra. 

 

 Un dels punts destacats seran els tres grups de 

treball que es crearan i que en finalitzar la jornada 

exposaran les seves propostes sobre gastronomia i 

comercialització, turisme rural i desenvolupament 

rural 
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8.-PASPLAIBEL 2011 
Col·laboració: Josepa Berenguer 

 

Per tercer estiu, el nostre ajuntament ha organitzat 

l’esplai d’estiu, PasplaiBel, durant els mesos de 

juliol i agost. A Belltall ha funcionat els matins, 

d’onze a una, i a Passanant durant les tardes, de cinc 

a set. La monitora ha estat la mateixa de les altres 

dues edicions, i durant els dies en què hi ha hagut 

més nens i nenes ha tingut el reforç d’una altra 

monitora. 

 

 
La novetat d’enguany ha estat el fet de quedar-se 

una nit a dormir a cada poble. Així, el 26 de juliol 

els nens i nenes de Passanant van fer nit a la sala, 

amb la colla de Belltall; i el dia 16 d’agost els nens i 

nenes de Belltall van anar a dormir amb la colla de 

Passanant. Amb sacs de dormir i les coses 

necessàries per passar la nit, l’estada incloïa el sopar 

i l’esmorzar de l’endemà, fins a les nou de matí. 

Aquesta experiència ha estat ben valorada per la 

canalla.Tot i que el primer dia de juliol a Belltall van 

començar només sis nens i nenes, al llarg de l’estiu 

hi han participat un total de tretze criatures: el 

Francesc, l’Isidre, la Mireia, el Jordi, la Berta, la 

Marta, l’Ivan, la Neus, la Júlia, la Judit, la Johana, el 

Nicolau i l’Adrià. 

 

 

A les fotos, els grups de nens i nenes que van fer nit 

a Belltall (26 de juliol) i a Passanant (16 d’agost). 

 

9.-Acords de l’agrupació de 

productors d’all de Belltall 
 

Col·laboració: Neus  Berenguer 

 

 

El passat Diumenge 12 de Juny va tenir lloc la 

reunió de l’ Agrupació de Productors d’all  amb 

l’assistència de la Presidenta Neus Berengué,  Vice-

Presidenta Montserrat Sánchez i els altres membres 

de la Junta. 

 

 

 
En la reunió es van començar a treballar per tal de 

prendre accions per la promoció i cultiu de l’ all de 

Belltall. Les primeres accions que es prendran tenen 

a veure en al comercialització de l’all de Bell tall en 

diferents tipus de formats ( cistell, forcs) i també en 

assegurar que els ALLS DE BELLTALL  

comercialitzats i verificats per l’ associació disposen 

d’ una etiqueta identificativa 

 

L’ Agrupació col•laborarà amb l’ Associació de 

veïns i Amics en l’ organització de la III FESTA DE 

L’ ALL DE BELLTALL que tindrà lloc el 6 

d’Agost i els actes de la qual ja s’estan preparant. 

Però també està treballant per assegurar el cultiu de 

l’ALL DE BELLTALL ja que cal trobar nous 

productors per tal de poder assegurar la Qualitat del 

producte i també la quantitat. Per això la Presidenta 

Neus Berenguer ha declarat “  tenim intenció de 

contactar amb les escoles de capacitació agrària de 

Tàrrega i altres llocs , per tal de presentar el cultiu 

de l’all de Belltall com una oportunitat pels nous 
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pagesos per tal de guanyar-se la vida amb un 

producte que té un bon mercat” . 

Addicionalment la Presidenta i Josep Tous ( 

responsable de la Comissió Tècnica)  participaran el 

proper dilluns 20 de Juny  en les jornades de 

CONCACTIVA a Montblanc  : Fòrum de 

Comercialització de Productes Agrorurals i  que 

comptarà amb la presència  el director dels serveis 

territorial de del DAAM de Tarragona; el president 

del Consell Comarcal de la Conca, David Rovira, i 

el secretari general de la Cambra de Comerç de 

Reus, Joan Josep Sardà. Els representants de 

l’Agrupació participaran en una de les taules 

rodones per exposar l’experiència de l’ Agrupació i 

aprendre d’altres agrupacions o Cooperatives de la 

Conca. 

 

10.Amics i veïns que ens han 

deixat 
 

El dia d’ agost ens va deixar   Albert Manasanch 

Aloy.de cal Llorenç a l’edat de 66  anys. 

 

11.-Fons documental de la 

Parròquia de Belltall. La Història 

del poble escrita pels seus rectors. 

 
Dissabte 13 d’Agost Belltall va acollir una nova 
activitat cultural organitzada per l’ Associació 
de veïns i amics de Belltall. Isidre Bonet va fer 
una xerrada amb el títol «  Belltall 1566-1928 
.362 anys de la seva Història escrita pels 
rectors. 

 

 

 

Isidre Bonet fill de Belltall de Ca l’Escarrer ha 

dedicat els darrers 6 anys en revisar els fons 

documentals de Belltall que estaven dipositats als 

arxius històric  diocesà de Tarragona. Aquest arxius 

contenen els llibres de la parròquia on els rectors 

prenien nota de totes les activitats de l’església , 

però també recollien tot el que passava al poble. 

Bonet ha recopilat. Apunts històrics, 

llinatges,demografia i evolució de les famílies 

 

. 

La xerrada es va iniciar amb un reconeixement a 

Ramon Carles Rosell (de Cal relat de baix ) que 

l’any 1936 va evitar que els llibres del fons 

documental  de Belltall fossin cremats  i també a 

Jaume Berengué que va salvar la Creu de terme ( 

que ja ha estat restaurada). Persones sense les quals 

l’ historia de Belltall  i el seu treball no hagués estat 

possible. En el seu estudi Bonet constata que el 

rector del poble documentava als llibres quelcom 

més que naixements , casaments i òbits ( 

defuncions), també detallava diferent dades del 

poble i així es pot esbrinar una mica com era la 

Història de Belltall. Trobem així que l’any  1687 hi 

va haver una plaga de llagost i que el poble es va 

empobrir,  de la guerra del francès on veïns d’altres 

pobles veïns   es van refugiar a Belltall.  Al 1837 

l’alcalde de Belltall ( Victorià Miró) fou passat per 

les armes pel batalló carlí a Forès) .També dades de 

morts violentes per llamps o pel bandolerisme de 

l’època i també morts relacionades amb la guerra de 

successió. 

 

 

 
 

La presentació va continuar amb  un repàs dels inicis 

de Belltall amb el  nombre de cases ( fogatges que 

s’anomenaven en aquella època) i la seva evolució 

al llarg dels anys ( 9 fogatges al 1553  fins les 99 

cases al 1928) . Amb el seu profund treball Bonet ha 
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permès ubicar les cases al mapa de Belltall veien 

com va anar creixent el poble des del recinte del 

Castell del Carlà fins els terrenys que envoltaven el 

poble. 

 

Però el treball impressionant de l’estudi es l’arbre 

genealògic de TOTES LES FAMILIES DE 

BELLTALL . Isidre ha estat capaç de identificar 

totes les cases de Belltall saber d’ on venien i a 

través dels cognoms unir totes les cases. Començant 

pels primers cognoms Cabestany, Miró  Farré fins 

els més moderns. També indicant de quins pobles 

veïns venien els diferents cognoms. 

 

 
 

Un excel·lent presentació llargament aplaudida pels 

més de 100 assistents. Després el cantautor Romà 

Bonet ( fill d’ Isidre) ens va fer gaudir  amb les 

cançons del seu repertori. I finalment tots junts vam 

poder compartir una tertúlia amb un refrigeri per 

tothom 

 

 
 

 

 

12.-El treball del Belltallenc Joan 

del Porxo  premiat.' 

 
Segundo de Chomón 1903-1912. El cine de la 

fantasia, coeditat per la Filmoteca de Catalunya i 

Cameo, ha estat guardonat amb el premi al millor 

DVD de l’any 2011 que atorga el festival Il Cinema 

Ritrovato, organitzat per la Cinemateca de Bolonya 

(Itàlia). El jurat del premi, que ha decidit el seu 

veredicte per unanimitat, està integrat pels següents 

reconeguts historiadors i restauradors: Lorenzo 

Codelli, Alexander Horwath, Mark McElhatten, 

Paolo Mereghetti, Jonathan Rosenbaum i Peter Von 

Bagh.. 

 Des de fa vuit anys, el festival atorga els DVD 

Awards amb cinc categories: millor DVD, millor 

redescobriment, millors extres, millor sèrie i millor 

cofre. L’objectiu d’aquests guardons és donar 

visibilitat i incentivar l’edició de DVD de qualitat 

realitzats a tot el món en el sector del home 

entertainment. En l’edició d’enguany, Segundo de 

Chomón 1903-1912. El cine de la fantasia ha 

competit amb DVD editats entre l’abril de 2010 i 

l’abril de 2011, i que recuperen films produïts abans 

de l’any 1981, d’acord amb la filosofia del festival. 

.La selecció del material editat ve determinada per la 

voluntat de fer un recorregut significatiu, però no 

exhaustiu, per l’obra del cineasta. Tots els títols 

triats són dirigits per ell i, d’acord amb l’historiador 

Joan M. Minguet –autor del llibret que 

acompanya el DVD-, hi són aquells que millor 

mostren la seva capacitat d’utilitzar tota mena de 

recursos i tècniques, amb la intenció de facilitar la 

comprensió de les seves aportacions a un llenguatge 

cinematogràfic en procés de gestació. L’espectador 

interessat pot consultar la totalitat de la col·lecció 

Segundo de Chomón a la Filmoteca de Catalunya. 

13.-.Els amics portuguesos han 

marxat 
Col.laboració: Josepa Berenguer 

 

Aquesta primavera passada Belltall ha deixat de 

tindre una dotzena de veïns, han marxat tots alhora: 

parlem del grup de treballadors portuguesos que 

vivien als pisos de l’edifici municipal i que feia 

gairebé quatre anys que vivien amb nosaltres. Per 

problemes de tipus laboral, van decidir tornar al seu 

país.  



  B E L L T A L L     
NUM 81. TARDOR  2011.              www.belltall.net 

 

 

 

 

14 

Com que no els vam poder dir adéu, els recordem 

amb aquest petita ressenya com a molt bons veïns, 

correctes, educats i bones persones. Fins una altra! 

 

 

 

14.-Els productors i el sector 

serveis faran un front comú 

per projectar la comarca * 
Aquesta va ser una de les principals conclusions del 

productiu Fòrum de Comercialització dels Productes 

Agrorurals del passat dilluns, que va servir per crear 

sinergies entre diferents sectors* 

 La restauració, l’hostaleria, els serveis turístics, el 

món del vi i els productors locals tots a l’una per 

impulsar el desenvolupament de la Conca de 

Barberà. Això, que no sembla pas fàcil 

d’aconseguir, va començar a agafar forma dilluns 

passat a la seu de Concactiva, on tots ells es van 

trobar en el marc del Fòrum de Comercialització 

dels Productes Agrorurals. Aquestacita va ser 

qualificada com tot un èxit tant pels organitzadors, 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAMM) de la 

Generalitat i la mateixa Concactiva, com pels 

assistents. 

 

 

Entorn de la idea inicial d’aquest fòrum, que era 

potenciar turísticament la comarca gràcies al treball 

en comú entre el sector serveis i la producció local, 

amb comerç de proximitat, el vi i els productes 

locals i ecològics com a factor de diferenciació, van 

sorgir diferents iniciatives, entre elles la més 

important: donar continuïtat a la trobada i crear 

mecanismes de coordinació estables entre aquests 

mons que a vegades viuen d’esquena, però que junts 

poden beneficiar-se i fer créixer la comarca. 

 

 
 

Al matí, després de l’obertura de la Jornada amb 

David Rovira, president del Consell Comarcal, Joan 

Josep Sardà, secretari general de la Cambra de 

Comerç de Reus, i Anton Ballvé, director dels 

Serveis Territorials del DAAM a Tarragona, hi van 

haver les presentacions, que van servir per donar a 

conèixer els serveis que ofereix cada productor, 

hostal o empresa de serveis, sovint desconeguts per 

la resta del teixit productiu i de serveis 

 

 

de la Conca. Així, més d’un es va sorprendre per les 

qualitats dels alls de Belltall o les castanyes de 

Vilanova de Prades, a part de conèixer  productes 

com la mel de les muntanyes de Prades, olis amb 

plantes aromàtiques, melmelades naturals o 

projectes innovadors en el món del vi com el Viver 

de Celleristes. Restaurants, hostals, allotjaments 

rurals i empreses de serveis com Drac Actiu van 

prendre’n nota per oferir-lo en les seves cartes i 

propostes lúdiques, començant a construir així 

aquest front comú entre els diferents sectors per 

crear una oferta  de serveis i productes diferenciada 

que permeti a la Conca de Barberà mantenir els 

turisme més enllà de les curtes visites a Poblet o a 

Montblanc. A més, també es va voler aprofitar el 
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bon moment que estan passant els vins de la 

comarca per impulsar l’enoturisme, destacant  els 

importants premis i prestigi que estan guanyant 

els cellers del territori. El vi seria un dels fils 

conductors d’un seguit de productes i activitats 

interconnectades entre si. 

 

 

 
 

Després d’un bon àpat, la tarda va ser aprofitada per 

debatre entorn tres taules diferenciades: 

Gastronomia i Restauració, “Internacionalització per 

a tots” i Desenvolupament Rural i Comercialització, 

per donar forma a les primeres propostes d’acció.  

 

Destaquen idees com fer lots de productes de la 

Conca, rutes i cartilles segellables i amb obsequi 

final, un Lip dub dels productes i serveis de la 

comarca o fer un web i un catàleg unitari de la 

comarca, entre d’altres.  

 

Vora les set de la tarda va cloure una jornada 

sencera de treball comú que pot ser el primer embrió 

d’un projecte consolidat, on la unió serà la força de 

la Conca de Barberà 

 

15.-Temes pendents amb l’ 

Ajuntament 

 

1.-TELEFONIA mòbil . Quan n hi haurà al poble 

més companyies  i les raons per la quals encara no 

n’ hi ha després de disposar d’ una torre de 

telecomunicacions. 

 

2.-Vorera al camí de Forès: Arreglar la vorera del 

camí de Forès fins a cal Roig . tema sorgit a  

L'ASSEMBLEA GENERAL) 

 

3.Posar un rètol de VELOCITAT 

CONTROLADA PER RADAR com el que hi ha a 

Pira per limitar els conductors que van massa de 

pressa.  

 

4.-Reparar també els llums del camp de futbol que 

no cremen.  

 

5.-Baranes pendents: Zona del pati de ca l' Aleix. 

Zona del pati de ca l' Amàlia 

 

6.- 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 

 

7.-Mosquiteres per finestres de la biblioteca. 

 

8.-Nova Taula de ping pong-. 

 

 

16.-Pere Tapias visita “Belltall” 

per adquirir “alls de Belltall” 

 
Dimarts 6 de Setembre el conegut cantautor i 

presentador de Catalunya Ràdio Pere Tapias va 

visitar Belltall per tal de conèixer l’ All de Belltall i 

el poble 

 

 
 

Pere va contactar amb la Presidenta de l’ Agrupació 

de productors d’all de Belltall ( Neus Berenguer) 

per tal de visitar el poble i adquirir  “all de 

Belltall.  

 

Al poble Pere Tapias va ser rebut per una 

representació de l’ Agrupació de productors 

encapçalada per Miquel Angel Sans i altres 

membres de l’Associació de Veïns i Amics de 

Belltall.  
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Després d’una visita al poble. Tapias va poder 

visitar una de les cases on es preparen els alls en els 

seus respectius forcs i alhora adquirir uns quants 

d’aquests forcs. 

 

Posteriorment tots plegats es van dirigir a un dels 

Restaurants de la Comarca on es consumeix “all de 

Belltall” . Allí Tapias va poder tastar alguns dels 

plats cuinats amb all de Belltall (all i oli entre altres) 

i també gaudir de vins de la denominació d’origen 

Conca de Barberà. 

 

 

Els representats de l’ Agrupació de productors d’all 

de Belltall van agrair a Pere Tapias la seva visita i 

interès per l’all de Belltall . Tapias es va oferir a 

parlar de l’all de Belltall en alguna edició del seu 

programa gastronòmic  de “Tapias variades” a 

Catalunya ràdio. 

 

20.El Lluis i la Loli de Cal 

Banyeta vell  celebren 25 anys de 

casat 
 

Dissabte 10 de Setembre el “Lluis i la Loli “ de Cal 

Banyeta Vell van celebrar 25 anys de casats. 

 

En la seva celebració acompanyats d’ un bon 

nombre de Belltallencs  van recordar amb emoció 

els 12 anys que fa que venen a Belltall i el ben 

acollits que s’ han sentit sempre per part de 

tothom...Felicitats i a pels propers 25.. 

 

 
 

 

 

 


