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1.-Assemblea General
El diumenge dia 9 de Setembre del 2012 es va reunir
la Assemblea General de L‟ Associació de Veïns i
Amics Belltall . Presideixen la taula el President
(Pep Lloses), el Secretari en funcions ( Anton
Berenguer) , 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 2011 i pressupostos
del 2012 Rosa Verdura
• Canvis de càrrecs Junta.
• 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
Es revisen l‟estat dels temes pendents de la Junta
del 2011.
 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. S’ ha posat a la
revista trimestral i no s’ ha rebut resposta
de la carta enviada a l’ Ajuntament el 13
d’octubre del 2011.
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Xarxa de tennis. Adquirir una xarxa de
tennis per la pista. No tenim pressupost
per adquirir-ne una.
Cal Feliu. Consultar amb l‟ Ajuntament
com està el tema d‟aquesta casa en ruïnes.
No s’ ha rebut resposta de la carta enviada
a l’ Ajuntament el 13 d’octubre del 2011.
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. No s’ ha rebut resposta de la carta
enviada a l’ Ajuntament el 13 d’octubre del
2011.
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
departament de telecomunicacions de
Tarragona per tal que mesurin el grau de
cobertura que hi ah a les diferent sones del
poble ( Sobretot carretera baixa i Carrer
Sant Antoni on no es veu). No hem
contactat
amb
el
servei
de
telecomunicacions però ho farem i alhora
ho comunicarem a l’ Ajuntament per tal
que també prengui accions ja que la
televisió no es veu a moltes zones del
poble i la cobertura de mòbil sols es amb
la companyia VODAFONE.
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Infraestructures , Equipaments i Urbanisme
 Carreteres( PAS VIANANTS) . el Servei
Territorial de carreteres ha posat un pas de
vianants a la parada d‟autobús. En vàrem
demanar 3 fa 4 anys i seguirem treballant
per tal que en posin algun més
 Noves baranes . zona pati de ca l‟Aleix i ca
l‟ Amàlia ja s‟ han posat.
 Futur:
o Dipòsit vell
d‟aigua de Belltall:
Amb les millores realitzades al
poble amb els nous dipòsit d‟aigua,
el vell que hi ha sota Les escoles
deixarà d‟ utilitzar-se. La Junta ha
avaluat com es podria recuperar
aquest espai i donar-li una utilitat
pel poble. Hem contactat amb l’
Ajuntament i ens ha respòs que
avaluarà que es pot fer en aquest
espai
o Arreglar zona al voltant pista
esportiva ( pendent POUM).
 TDT a Belltall no funciona. Aquest és un
tema de fa molts anys i que continua i s‟
agreuja. Molts canals no es poden veure al
poble a diferents llocs i altres es perd
contínuament la comunicació
 INTERNET pel poble. Proposta enviada a
L‟ Ajuntament per part de X.Berengué per
tal que amb un baix cost tinguem accés a
Internet a tot el poble gratuït . Esperem
resposta de l’ Ajuntament.
 IBERBANDA velocitat: Nou sistema però
cal DEMANAR
explícitament que
augmentin la velocitat trucant a l‟empresa.

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 . No s’ ha rebut resposta
de la carta enviada a l’ Ajuntament el 13
d’octubre del 2011.

Posteriorment el President procedeix a informar de
les activitats realitzades durant l‟exercici.
S‟
informa que en l‟ actualitat som 229 socis .
Les activitats realitzades durant l‟ any han estat:

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 , tenis taula
que es va fer durant la Setmana
santa i que va tenir un gran èxit de
participació , es va fer entrega de
copes als guanyadors .
– 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. Vam

Medi Ambient , Salut i Seguretat
• Parcs Eòlics (Seguiment nous parcs)
– Parc eòlic Les Forques II (en
funcionament)
• ACA ( Agència catalana de l’ aigua):
Depuradora de la Teulera. L‟ACA ens va
enviar una carta indicant que no tenia
pressupost per realitzar-ho
• 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. No
s’ ha rebut resposta de la carta enviada a l’
Ajuntament el 13 d’octubre del 2011.
•
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tenir que col·lacionar com va poder. Els rebuts s‟
han enviat però per error hem fet 10.02€ i no 12€.
Hem detectat socis que ens han retornat el rebut ja
que el compte havia canviat. Demanem que quan es
produeixi un canvi se‟ns informi ja que sinó els
bancs ens cobren comissions altíssimes. També
demanarem el DNI als socis ja que el software del
banc ho demana.

celebrar la X edició amb fulletó
recordatori de les 9 edicions
– 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.
– 4ª Festa all de Belltall: Ha estat un
èxit, amb més de 700 assistents i per
l‟ any que ve es repetirà el primer
dissabte
d‟
Agost(
Gràcies
Agrupació Agricultors, Agrupació
productors all de Belltall i
Empreses col·laboradores).
– Participació al LIB DUB de la
Conca de Barberà. Un grup de
socis i sòcies vam participar en el
LIB DUB de la Conca de Barberà
per promocionar. Vam fer una
parada Amb alls de Belltall.
– Belltall i l’all de Belltall a TVE (
Conectando España) . Diversos
veïns van participar en aquest
programa .
Promoció estratègica
 POUM ( Àrea edificació al poble).LLEI
GENERALITAT on es defineixen les
normes d‟edificació pels pobles que no
tenen POUM. L‟ Ajuntament té 4 anys per
finalitzar-ho.
 Pag web. Notícies, Enquestes, Arxiu
revista Belltall i fotos de Belltall. La web
ha celebrat les cent mil VISITES. També hi
ha una secció cultural nova BARQUEGEM
PARAULES que recopila formes de parlar
de Belltall ( notícia sortida a diversos diaris)
 Punt TIC de Belltall. Ordinadors .Falta
millorar la velocitat
 NOVA BELLCAM. Hem adquirit una nova
càmera BELLCAM que ha instal·lat el
Xavier de Cal gran i que es pot veure a la
web



Subvencions ( Turisme ( festa de l‟all) i
Revista les hem pogut demanar ).Ha
quedat eliminada no hem rebut cap
subvenció de Cultura

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. Els membres de
la Comissió de Festes ens indiquen que
pagaran la meitat del rebut.
Municipis per la Independència. Seguiment de les
decisions de l’ Ajuntament.
L‟ Ajuntament en Ple va decidir no adherir-se als
Municipis per la Independència. Hem realitzat
contactes amb algun regidor i ens ha confirmat que
es tornarà a presentar al Ple per tal que es torni a
votar . A la Conca el 55% dels municipis ho són i
també el Consell Comarcal. Esperem que es
presenti en un ple i s’ aprovi .

Finances

Temes pendents amb l’ Ajuntament

Tal com vàrem acordar es volien cobrar dos anys en
un rebut per evitar comissions. Rosa Verdura va
contactar amb Catalunya caixa per tal de que l‟
ajudessin en el nou software que havien dissenyat .
El banc no va donar cap suport i finalment ho va
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funciona, No tenim cobertura de mòbil , les
canonades s‟embussen per excés de calç en l
„aigua i addicionalment l‟ Ajuntament no s‟
ha adherit als Municipis per la
independència.

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.
 Reparar també els llums del camp de futbol
que no cremen.
 Moure calefacció sala : Avaluar posar-la en
un altre lloc per no enviar fums al carrer.
Canvi de càrrecs de la Junta



Hem de fer uns canvis en les funcions per temes de
gestió de signatures
• Vice-President (Josep Miró)
• Secretari ( Anton Mª Berenguer)
Els canvis son aprovats pels assistents a l’
Assemblea.



Estat de Comptes 2011 i Pressupost 2011
Rosa Verdura passa a exposar l‟ estat de comptes del
2011. Els Ingressos han estat de 7737.02i les
despeses de 8432.69 €. El Saldo inicial era de
3491,14 €.Això ha fet que a 31 de Desembre del
2011 tinguéssim 2795.47 El pressupost intencionat
pel 2012 és de 6000 € . L‟ estat de comptes del
2011 i el pressupost del 2012 queda aprovat per l‟
Assemblea.




Despeses de la Festa Major. Es pregunta
quina part de les despeses de la Festa Major
són pagades per la Comissió de Festes (
contractes firmat pel president de l‟
Associació de veïns) , La Diputació de
Tarragona i l‟ Ajuntament. La Comissió de
Festes farà un escrit a la revista detallant
quin és el pressupost i quina part correspon
a cada concepte.
Biblioteca. Anna de Cal gran ens informa
que deixa el càrrec de Bibliotecària l‟estiu
que ve. Càrrec que ha desenvolupat durant
més de 10 anys El President de l‟ associació
agraeix la gran tasca realitzada per Anna
durant tots aquests anys . La biblioteca és un
servei que cal que continuí i buscarem una
persona que se‟n vulgui fer càrrec. Anna
també agreix l‟ ajuda de la Maria de cal
Roig durant tot aquest temps obrint la
biblioteca cada setmana.
Llums de l’edifici Municipal. S‟ ha
detectat que en algun casos els llums del
local queden obert per la nit. Escriurem una
nota recordant a tothom que quan es deixa la
sala cal tancar els llums, els ordinadors i
deixar-ho tot en perfectes condicions.
Revista en format electrònic. Totes
aquelles persones que vulguin la revista sols
en format electrònic cal que ho diguin. Això
suposa un gran estalvi en segells i impressió
per l‟ Associació.

Sense cap altre punt es tanca la reunió a un quart d‟
una .

2.—Laia Lloses campiona del
món de patinatge artístic grup
show.
Torn obert de paraules
Els assistents a l‟ Assemblea fan els
comentaris.



Font: novaconca
següents

A 19300 Km de casa i a la ciutat de Auckland (
Nova Zelanda), Laia Lloses (Belltall) i Ingrid Sales
(espluga de Francolí) s‟ han proclamant campiones
del món de patinatge artístic grup show. Les
patinadores conquenques ho ha assolit amb l‟equip
del Reus Deportiu i amb l‟espectacle “ Carta
Blanca”.

Rètol de Belltall venint Tàrrega. El rètol
no es veu s‟ hauria de posar en un altre lloc.
Les condicions del poble han empitjorat
en el darrer any ja que La televisió no
4
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Aquest ha estat un any ple d‟èxits per les nostres
patinadores, sots-campiones de Catalunya,
Campiones d’Espanya,
sots-campiones d’
Europa i el gran èxit d’aquest campionat del
món.
Aquesta és la primera vegada que el Reus Deportiu
assoleix ser CAMPIÓ DEL MÓN de grup show
en tota la seva història. L‟equip ha pogut vèncer als
Olotins ( 8 vegades campions del món) i als actuals
campions d‟ Europa , els italians. Una fita que
demostra la qualitat tècnica, artística i emotiva de
l‟espectacle CARTA BLANCA.

Laia Lloses i Ingrid Sales han assolit aquest èxit
assolit el Diumenge 7 d‟octubre del 2012 a Nova
Zelanda , però tots els familiars i amics de la Conca
( Belltall, Espluga de Francolí , Sarral,
Montblanc, Montbrió de la Marca) també han
contribuït amb el seu suport que ambdues poguessin
ser-hi.

El Reus Deportiu ho ha aconseguit! Ha pujat al més
alt del podi! Ningú ha pogut evitar que Carta Blanca
arribés al cor dels jutges. Aquest xou té un punt fort,
i és la meravellosa història que representa ,la
llegenda nipona que detalla que si fas mil grues de
paper pots demanar el desig que vulguis. . Ningú es
queda indiferent davant de l'espectacle que els
patinadors formen dins d'una pista. No només
patinen amb qualitat i elegància, sinó que
emocionen. Aquest ha estat el motiu de la victòria:
moltes hores d'esforç que han valgut un patinatge
perfecte i emocionant. Amb aquesta idea les
patinadores han desenvolupat un espectacle que
combina moviment dinàmics i estàtics i alhora amb
una gran vistositat plàstica i una perfecció
mil•limètrica d‟execució dels moviments. I això s‟
ha assolit gràcies a moltíssimes
hores
d‟entrenament de les patinadores i també gràcies a
una gran direcció tècnica i artística.

Les patinadores a Reus van ser rebudes per l‟alcalde
, la Presidenta del Club, i van oferir el títol a
l‟afició i a la patrona de Reus.
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3.—El parc eòlic del Tallat s’ ha
de demolir
Font: www.radiomontblanc.cat
Els propietaris poden tornar a recórrer la
sentència o en cas contrari, acceptar-la i
desmuntar els molins
El parc eòlic construït a la Serra del Tallat
s'ha de tirar a terra. Així ho ordena una
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
número 1 de Lleida feta pública aquest
dilluns per l'entitat ecologista Ipcena.Aquesta
entitat i diversos membres de la Plataforma
Salvem el Tallat van presentar una denúncia
contra l‟Ajuntament de Vallbona de les
Monges en considerar que les llicències
d'obres que va atorgar per construir el parc
eòlic no s‟ajustaven a la normativa vigent. En
aquest cas, la Justícia insta la el consistori a
demolir els aerogeneradors i altres
instal·lacions del parc i a deixar els terrenys
tal com estaven abans de les obres. Ara,
l'Ajuntament té un termini de 15 dies per
presentar un recurs d'apel·lació a la sentència.

Per això, "des de les entitats, plataformes i
persones afectades del territori, demanem que
les institucions públiques trametin amb la
màxima
transparència,
compleixin
rigorosament les normatives i obrin processos
participatius a fi d‟afavorir que els acords
comptin amb el màxim consens de la societat.
Alhora denunciem que en la majoria els
processos han seguit tràmits opacs i de
dificultat a l‟hora de participar públicament

4.—Festivitat del Sagrat Cor
Col·laboració: Neus Berengué
Com cada any Belltall ha celebrat la festivitat
religiosa dels sagrat Cor, els veïns i Veïnes
van preparar els altars pel poble per tal de
gaudir d‟ una lluida Processó

Cal recordar que al gener del 2009 es va
donar a conèixer una altra sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que va declarar il·legals dos parcs
eòlics els de Vilobí i Tallat, en dues pioneres
sentències que exigien que aquest tipus
d'infraestructures siguin compatibles amb el
planejament urbanístic de la zona.
Ipcena demana transparència. Segons Ipcena
i la Plataforma Salvem el Tallat, "aquesta
nova sentència deixa molt clar que fins ara
les administracions, tant la de la Generalitat
com la municipal, han aprovat aquests grans
projectes de fort impacte en el territori de
diferents àmbits com són els paisatgístics,
ecològics de salut per les persones per
proximitat als nuclis i també agrícoles, com
ha passat a la Granadella on els pagesos són
els mes afectats i s‟han manifestat en
desacord la pròpia UP".
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6.-Es presenta la ConcaCard, el
primer producte turístic fruit de
la cooperació entre el sector
públic i privat de la Conca de
Barberà.
La presentació va tenir lloc el passat dimarts 23
d'octubre al monestir de Poblet (C)
Aquest dimarts dia 23 d‟octubre s‟ha presentat a la
sala del celler del Monestir de Poblet la ConcaCard,
un nou producte turístic per la Conca de Barberà. La
ConcaCard és una targeta turística que ofereix
descomptes al turista per poder visitar diferents
espais i recursos del territori així com en la compra
de productes, als restaurants, als allotjaments i en
activitats de turisme actiu.

5.—Personatges il·lustres de
Belltall
Font_ www.belltall.net
Berenguer Farré, Ramon. Nasqué a Belltall l'any
1913, a la casa que van ocupar durant uns anys els
seus pares l'any 1910 quan es van casar, després de
mort, l'any 1908, Victorià Vilà Miró, últim
descendent i ocupant de la casa que s'havia
anomenat sempre 'Cal Xiquillo', i que per uns anys
se'n digué de Cal Manel de la Margarida, al carrer
Major, 14. Era el més jove de sis germans, fill de
Manel Berenguer Carles -paleta, i fill de Ca la
Margarida-vell del carrer Sant Joan, 7-A, i de
Malena Berenguer Vergé, filla de Cal Ras. 'Quan
tingué 14 anys, va deixar el poble per anar a estudiar
i treballar a Barcelona.
Allà va iniciar les seves primeres feines al taller d'un
deixeble de Gaudí: en Bonet Garí. Un cop acabat el
batxillerat, en Ramon va escollir la carrera
d'arquitectura i l'any 1950 ingressà a les obres
gaudinianes del Temple de la Sagrada Família on
encara hi continuava treballant l'any 1996. Dibuixà
junt amb Bonet Garí, totes les masies del Maresme, i
projectà els detalls i el conjunt de les cinc torres
centrals de la Sagrada Família segons Gaudí. Més
recentment s'edità una sèrie de postals i pòsters del
conjunt del temple d'una feina feta l'any 1970 de la
seva mà. L'any 1966 tenia tres fills i cinc nets, i
vivia a Barcelona‟ (publicat per Lourdes Pallarès al
„Butlletí d‟Informació Municipal‟ d‟Olesa de
Montserrat, al Nadal de 1996).

Han fet la presentació el president en funcions del
Consell Comarcal, el Sr. Josep Amill, el conseller
comarcal de turisme, el Sr. Josep Andreu, el Sr.
Lluís Poca, en representació del Monestir de Poblet,
i el Sr. Jaume Hernández, en representació del sector
privat participant.
Aquesta targeta ha estat el primer producte turístic
creat a partir de la col·laboració entre el sector
turístic públic i privat de la Conca de Barberà. La
ConcaCard té diversos objectius:
*Facilitar la mobilitat cultural
*Donar a conèixer la riquesa de la comarca
7
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oficina de turisme; la Sra. Julieta Foraster, com a
representant de la D.O Conca de Barberà; la Sra.
Pilar Saura actuant com a representant del Paratge
Natural d‟Interès Nacional de Poblet; el P. Lluc
Torcal, prior del Monestir de Poblet, actuant en nom
i representació d‟aquest ens; la Sra. Martina
Schepper, representant de l‟Associació de Cases de
Turisme Rural de la Conca de Barberà; i la Sra.
Maria Soler, representant de les entitats privades no
associades

El principal avantatge d‟adquirir la ConcaCard és el
seguit de descomptes que ofereix per tots els
usuaris: descomptes entre el 20% i 50% en el preu
de l‟entrada dels museus i equipaments
patrimonials; descomptes i/o gratuïtats en les
activitats o venda de productes en cellers,
agrobotigues, productors agroalimentaris, empreses
de turisme actiu, entre altres; descomptes i/o
gratuïtats en les pernoctacions en els allotjaments;
descomptes i/o gratuïtats en els àpats dels
establiments de restauració. Un dels criteris molt
importants i que fomentarà la presència de turisme
familiar a la comarca és que tots els nens fins a 12
anys que vinguin a la comarca podran visitar els
diferents museus i equipaments de forma gratuïta.

7.-Cosinada Miró
Col.laboració: ca la Ció
El passat dia 22 de setembre varem fer un dinar
familiar per segon any consecutiu per celebrar la
cosinada MIRO (ca la CIÓ )
Varem ser un total de 47 persones. Cada any
intentem retrobar-nos.

En aquesta iniciativa hi participen inicialment 43
establiments i/o entitats dels sector, oferint un total
de 46 descomptes i/o gratuïtats. La targeta és
personal i intransferible, i no tindrà limitació de
nombre de vegades en el seu ús. La validesa serà
d‟un any a partir de la data de la compra i el preu de
venda al públic és de 3€.
Com a punts de venda principals seran les oficines
de turisme de la comarca, així com tots aquells
establiments participants que ho vulguin. A mode de
comercialització externa, es buscaran punts
estratègics com poden ser establiments turístics de la
costa per captar part del seu turisme.
Aquesta iniciativa s‟ha creat des de la Comissió de
promoció turística de la comarca formada per
representants dels diferents sectors implicats en el
turisme: el Sr. Josep Amill, actuant com a President
de la Comissió; el Sr. Jaume Hernández,
representant de l‟associació d‟hostaleria de la Conca
de Barberà i actuant com a Vicepresident de la
comissió; el Sr. Josep Andreu, conseller comarcal de
turisme; el Sr. Josep M. Poca, conseller comarcal de
promoció econòmica; dos tècnics de turisme del
Consell Comarcal; la Sra. Montserrat Fontanals,
regidora de turisme de l‟Ajuntament de Sarral i el
Sr. Enric Alfonso, de l‟Ajuntament de Vimbodí i
Poblet, com a representants dels municipis sense
oficina de turisme; la Sra. Ariadna Ferrer, regidora
de turisme de Montblanc, el Sr, Josep M. Poca,
regidor de turisme de l‟Espluga de Francolí, i el Sr.
Sergi Mullerat, regidor de Santa Coloma de Queralt,
com a representants dels municipis que disposen

8.Temps Enrere : El forn de Baix
Col·laboració. Isidre ca L’esquerrer
Amb aquest número volem iniciar una sèrie de
publicacions que ajudin a mantenir viva la memòria
del nostre poble. Relatarem fets que havíem sentit
dir als nostres pares, oncles, padrins i altres persones
del poble, i que encara mantenien vius a la seva
memòria. També ens endinsarem en la història de
diverses famílies (cases) de Belltall i d'altres
successos que hem pogut anar coneixent a partir dels
Fons documentals de les Parròquies.
Per iniciar aquesta tasca ens hem compromès el
Santiago Berenguer Torres de Cal Roig i jo mateix,
8
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Ramon, „Pastisser de Baix‟, com així li dèiem,
perquè regentava el „Forn de Baix‟, propietat del
municipi, i el Salvador, „Pastisser de Dalt‟, com
també així li dèiem perquè era l‟amo del „Forn de
Dalt‟, van deixar la seva activitat al poble.
El Ramon Farré Cabestany era natural de Rocafort
de Vallbona i es va establir a Belltall al casar-se amb
la Mercè Miró Farré de Ca l'Aleix. L‟any 1947 va
comprar Cal Roig-vell, del c/ Major-3, on volia
construir el seu propi forn. No ho va arribar i fer ja
que només va usar la casa com a vivenda. El Julià de
cal Caminer al comprar-li la casa hi va trobar encara
emmagatzemat el material necessari per dita
construcció. El Salvador Briansó Llobet va néixer a
Belltall però va anar a fer „les Amèriques‟. Després
va tornar al poble i va fer de forner amb la seva
dona, la Josefina, que l‟ajudava a despatxar.

Isidre Bonet Miró de Ca l'Esquerrer, i animem a tots
els que vulguin aportar més informació en aquest
apartat a que ho facin contactant amb nosaltres a
través de l'Associació de Veïns i Amics de Belltall.
Pensem que el fet de deixar constància de totes
aquestes dades i esdeveniments ocorreguts a Belltall
i que anem descobrint, podrà constituir un valuós
legat per generacions venideres.
S'ha escollit com a títol d'aquest apartat de la revista:
TEMPS ENRERE. Ho hem fet així perquè amb
aquest nom ja hi ha un apartat a la Web de
l'Associació en el què hi podem trobar diversos
documents relacionats amb els nostres avantpassats:
les seves maneres de dir i de fer d'abans, „cases i
gent‟ de Belltall, les cabanes, els Arbres
Genealògics, etc. Som conscients que hi han
persones que no són usuàries d'Internet i per això no
poden tenir accés a aquests documents. Així que
hem pensat que, de la mateixa manera que es poden
veure les fotografies dels nostres avantpassats a
l'entrada de la biblioteca, mirarem d'imprimir també
alguns documents per què puguin ser consultats per
qui ho desitgi.

Abans de la última guerra Civil els belltallencs eren
clients d'un o altre forn en funció de les seves
tendències polítiques, tot i que sembla ser que entre
els clients del Forn de Baix, que eren els de dretes,
hi va haver algunes discrepàncies. Després de la
guerra. poc a poc, la majoria de les cases del poble
van ser clients dels dos forns, i, si només anaven a
un, ja no era per raons de ideologia. No he pogut
recollir cap altra informació que em pugui confirmar
si l'alternança de dos forns al poble venia de lluny.
Crec que dos forns a la vegada no podien ser massa
rentables ja que antigament moltes cases es feien el
seu propi pa. El Forn de Baix també va ser un lloc
de tertúlia de veïns de Belltall que, buscant
l'escalfor, aprofitaven per xerrar una mica de tot.

EL FORN DE BAIX

Tenim confirmació de la existència del Forn de Baix
des de fa 350 anys. Als Manuals Notarials de la
Parròquia consta un registre, el 10-9-1662, per la
compra de una casa i un corral. De la descripció de
la situació del corral es desprèn que el Forn ja estava
a tocar del fossar i a l‟inici del carrer que pujava a la
antiga església. En aquest document s‟indica també
que la Casa de la Vila estava en el mateix lloc.
A l‟edifici de la Casa de la Vila hi havia el forn, la
taverna i, probablement també, l'hostal.
El Forn va ser sempre propietat del municipi
(anomenat fins als Decrets de Nova Planta, El Comú
o la Universitat de Belltall) que al llarg dels anys el
va arrendar amb certs condicionants. Tenim dos
registres que hem trobat als Manuals Notarials que
ho confirmen:
El 1-1-1692 Isidre Cabestany Fabregat i el seu nebot
Joan Cabestany Busquets fan acta de debitori als

A finals del segon terç del segle passat, Belltall es
quedà sense forn. Amb pocs anys de diferència, el
9
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Jurats del presenta any, per l'arrendament al Comú i
Universitat de Belltall; de la fleca, el hostal i la
taverna per 20 lliures i 12 sous.
Pacten i concorden amb els Jurats de la Universitat
de Belltall el següent:
Vendran pa, vi, oli, sal, cotó, aiguardent, i demés
aliments.
Aquestes coses les tindran sempre i contínuament i
les han de vendre conforme ho fan la fleca i taverna
de la vila de Sarral que pren el preu de dita plaça.
Que ningú de Belltall pot vendre dits aliments sinó
dits flequers, i que ningú pugui acollir cap foraster o
transeünt interessat per la "posada", que no sigui dit
hostaler.
Al Comú, en temps de dificultats econòmiques a
causa de les guerres i males collites (especialment la
de l'any 1687 per la plaga de la llagosta, l'hostal, la
fleca i la taverna li van servir per firmar el 21-91687 una carta de garantia amb Isabel (vídua de
Jaume Miró). D'aquesta forma per poder sembrar
van obtenir 50 quarteres de blat i diners per comprar
10 quarteres d'ordi, 10 quarteres de civada i 10
quarteres d'espelta.

www.belltall.net

familiar de la Dolors va saber que la volien vendre,
la va adquirir.
Els interessats en llegir RECORDS, el trobareu a la
web de L'Associació -apartat de Temps Enrere-.
També en deixarem uns exemplars a la Biblioteca
del Casal pels no usuaris d'Internet

9. Activitats d’ Hivern
Dissabte 5 de Gener 2013 : 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.

Com ja he dit abans el Ramon Farré Cabestany va
ser l'últim arrendatari del Forn de Baix, però vull fer
un especial esment a una persona que hi va néixer i
viure uns anys. Ara us ho explico i entendreu el
perquè.
Fa uns anys que una amiga, l'Esther Boronat
Barbarà, em va dir que una tieta seva que vivia a
Toulouse, França, havia nascut a Belltall. També em
va dir que havia escrit un petit llibre (RECORDS)
basat en les vivències de la seva joventut, en el què
feia unes referències entranyables de Belltall. La
Dolors Domingo Arnabat va néixer a Belltall l'any
1916 ja que el seu pare Joanet Domingo Baliu i la
seva mare Carme Arnabat Duran, tots dos de
Montblanc, s'hi havien establert al arrendar el Forn
de Baix. L'any 1924, quan la Dolors tenia 8 anys, la
família va emigrar a Tarragona.

Els reis distribuiran regals per tots els nens, nenes
del poble i rodalies.

Desprès de la guerra es traslladà a França per reunirse amb el seu nuvi Josep Barbarà Torrens que s‟hi
havia exiliat. La parella es va establir definitivament
a Toulouse, però mireu si la Dolors estimava
Belltall, que cada vegada que anava a Tarragona a
veure la família, passava per Belltall i, tot i residir a
França, per allà els anys 1973 o 1974, va comprar la
casa on havia nascut que ja havia deixat de ser el
forn del poble. Malauradament la distància no li va
permetre anar massa per Belltall, i la Rosa Maria
Fabregat Balcells de Cal Parranxet, que per un
10
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10.-Eleccions al Parlament
A continuació es detallen els resultats al Parlament
de Catalunya del Municipi.

La Comissió de Festes de Belltall es finança de
quatre maneres. La primera amb la venta dels tiquets
a 18€ per belltallenc/a, aquest es cobra a partir dels
12 anys complerts. La segona amb la donació de
diferents organismes i persones. La tercera amb els
diners que es recapten amb les diferents activitats
dins la Festa Major (fanalets, rifa i bar). I la quarta
manera de finançament de la Festa Major és la
contractació dels espectacles per la Diputació de
Tarragona, on l‟Ajuntament de Passanant i Belltall
fa els tràmits necessaris per a que es puguin
contractar els tres espectacles que nosaltres
seleccionem del e-Catàleg de la Diputació.

Una lata participació 73 % i una MAJORIA
ABSOLUTA DE les forces que volen la
INDEPENDÈNCIA, amb 88 dels 103 vots del
municipi.

Fem els números de la Festa Major 2012:
Ingressos:
ENTRADES Unitats INGRESSOS
Tiquets a 18€ 206
3.708€
Vedat de Belltall
600€
Bar Festa Major
1.220€
Rifa Festa Major
454€
Fanalets Festa Major
60€
Jordi Cal Ferrer
50€
TOTAL RECAPTAT
6.092€

11.—Els comptes de la Comissió
de Festes

Aportacions patrocinant diferents actes:

Col.laboració: Comissió de Festes

•Cal Feliuet aporta el sopar dels músics.
•Vicens de Cal Ferrer aporta la coca ensucrada per
la xocolatada.
•Cal Mitjà aporta la xocolata i la llet per la
xocolatada.
•Cal Mosset aporta les gormanderies per els nens i
nenes dels jocs de cucanya.

En la reunió extraordinària de l‟Assemblea de
l‟Associació de Veïns i Amics de Belltall celebrada
el dia 9 de setembre d‟aquest any, a la Comissió de
Festes de Belltall se‟ns va demanar de quina manera
es recaptava i es pagava la Festa Major del nostre
poble. Ara ja tenim tots els espectacles saldats i us
en podem fer un resum.

A tots aquests ingressos els i restem les despeses de
la Festa Major:
11
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va contractar a l’Orfeó Reusenc per a que ens
„deleites‟ amb un Concert de Música Sacra a
l‟església del poble. Enguany, en sobren bastants
menys, ja que els socis del coto no ens han pogut fer
cap donació, ens en donaven 600€. Aquest any
tenim pensat de comprar una nevera per la cuina de
la sala del Casal Municipal, ja que la que hi ha, ja fa
mesos que s‟ha espatllat.

SORTIDES
DESPESES
Vins Ciurana (bar Festa Major)
702,60€
Fang
2€
Dist. Bosch. Hnos.sa concepte
84,56€
Dist. Bosch. Hnos.sa concepte
133,33€
Dist. Bosch. Hnos.sa concepte
35,68€
Regals Maribel
2,25€
Claus
13,52€
Coop. Vinícola. Sarral
24,60€
Pastisser Guimera (pa)
21,00€
Cal Caixis (embotit vermut)
165,00€
Mercadona
81,90€
Forc d´alls
20,00€
Tikets
18,85€
Papereria Minerva
9,95€
Globo Fiesta
17,00€
Bosses
6,95€
Carlin Hiperpapereria
6,80€
Carlin Hiperpapereria
31,20€
Nº rifa i tiquets
8,80€
El Barat (senyeras)
39,20€
Fanalets
15,00€
Trofeus
48,93€
Mag Joaquin Matas
721,00€
Espectacles contractats per Comissió de Festes a
Subiros (Disco Movil Band Disc,Rosendo & Las
Mulatas,Parc Infantil)
2.672,70€
Gormanderies Ramon Farrus
57,80€
Assegurança civil
400€
TOTAL DESPESES
5340,62€

Molts de vosaltres haureu vist que el tiquet de 18€ fa
uns anys que no el pugem, ja que intentem adaptarnos, amb els diners que tenim, de contractar els
espectacles adients a la nostra economia.

L‟Ajuntament de Passanant i Belltall ens contracta
els espectacles per l‟e-Catàleg de la Diputació de
Tarragona. En aquest catàleg trobem nombrosos
espectacles de tots els preus i estils. La contractació
dels espectacles nomes la poden fer els ajuntaments,
tenen un límit màxim d‟espectacles per contractar,
en son sis, que es reparteixen tres a Passanant i tres a
Belltall, i depenent del nombre d‟habitants i de la
situació demogràfica, està mes o menys
subvencionat.

Molt bé, enguany hem tingut uns ingressos de
6.092€, dels que descomptem els 5.340,62€ de
despeses, ens queda 751,38€ sobrers.

A Belltall tenim la sort de tenir la subvenció del
80% dels espectacles contractats per la Diputació, el
nostre Ajuntament subvenciona el 20% restant.
Enguany hem contractat per l‟e-Catàleg de la
Diputació: El Ball de Diables del Morell (1.200€),
El Cercavila (600€) i l‟Orquestra Fan Fan Show
(1.800€).
També tenim altres col•laboracions de l‟Ajuntament,
per exemple ens imprimeix els díptics amb la
programació de la Festa Major, fa la neteja i
condicionament durant els dies de la Festa Major de
les instal•lacions (sala de ball, lavabos, carrers, ...),

Aquests 751,38€ que ens sobren, cada any varia.
Amb els diners que ens varen sobrar l‟any passat, es
12
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www.municipisindependencia.cat ) degut a l‟
abstenció del regidor d‟ ERC.

elabora un pla de prevenció d‟incendis, l‟any vinent
ens penjaran les banderes catalanes, ...

Passat els mesos que marca la Llei i amb data
de 4 de Setembre del 2012 la regidora Mireia
Roset de FIC , ha enviat a l‟ Ajuntament una
carta sol·licitant que en el proper Ple de s‟
inclogués de nou la votació per adherir-se,(cal
recordar que en el ple de Març l‟alcaldessa no hi
era present).
La sorpresa ha esta absoluta quan ha rebut una
carta datada amb 23 de Novembre ( dia abans
de les eleccions catalanes) on l‟alcaldessa de
Passanant i Belltall , la Convergent Maria
Carme Amenós
indica “....” En aquests
moments , el nostre país, Catalunya, viu
immersa dins un procés electoral , el qual, una
àmplia part dels partits polític que es presenten
es aquestes eleccions ja recullen l’esperit de l’
esmentada Associació.
Es per això que aquesta Alcaldia m en ús de les
seves funcions atribuïdes, no creu necessari
tornar a obrir un debat en el si del Ple de la
Corporació, d’ un assumpte que ja ha estat
debatut i que les circumstàncies actuals el
deixen fora de lloc en aquests moments “

Una part molt important de la Festa Major és la
col•laboració d’entitats i persones del nostre
poble i de fora. Tenim la gran sort de tenir el
recolzament de l’Associació de Veïns i Amics de
Belltall que ens ajuden en la contractació dels
espectacles que lloguem directament, com en
altres petites col•laboracions. Els joves ajuden en
la realització dels jocs de cucanya, els grans en la
xocolatada popular, sigui en la elaboració, servint
o aportant la coca de sucre tan bona. El
dissenyador, que no és de Belltall, que ens fa el
díptic. També l’aportació de les toies de la rifa
que fem al ball de tarda, la família que renta la
roba de l’equipament de futbol de Belltall, les
dones que preparen el vermut de diumenge o
altres que ens ajuden en anar a buscar i comprar
alguna cosa que ens fa falta a última hora, les
col•laboracions en servir al bar en el ball de
tarda i nit,... gràcies a la col•laboració de tots, i
ens en deixem molts, la nostra Festa Major es la
millor.
Desitgem que us hàgim informat d‟una manera
correcta i a tots us donem les gràcies i us esperem
l‟any vinent a la Festa Major 2013

12.—L’Alcaldessa diu no a
Municipis per la Independència

Després dels resultats electorals catalans on
Convergència va experimentar una davallada
d‟escons ( que per altra a banda van anar a
parar a ERC ) podria ser que la Coalició
convergent hagués donat unes premisses als
seus alcaldes per ser “ més moderats” en les
aspiracions catalanistes . O que de nou ( com ja
va passar en el cas del regidor d‟ ERC) l‟

El passat 6 de Març el Ple de l‟ Ajuntament de
Passanant i Belltall ve evitar que el Municipi
s‟adherís a l‟ Associació de Municipis per la
Independència.
(
13
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El passat 12 de Juliol del 2012 el Tribunal de
Justícia ( sala Quarta) Europeu dicta en la seva
sentència (… s’oposa l’aplicació d’ un cànon per
drets d’ instal•lació de recursos en una propietat
pública o privada , o per damunt o per sota de la
mateixa, als operadors que , sense ser propietaris
d’ aquests drets, els utilitzin per prestar serveis
de telefonia mòbil”.

alcaldessa convergent hagi pres una decisió
allunyada de la línea del partit. El que quedar
clar es que “LA VOLUNTAT D’UN POBLE”
que dictava l‟eslògan de CIU no es podrà
expressar al Ple de l‟ Ajuntament de Passanant i
Belltall.

De fet moltes companyies havien declinat instal•lar
repetidors en els sistemes públics ja que els
obligaven a pagar, esperant la sentència Europea .
Aquest és el cas de Belltall que disposa d‟ una
infraestructura amb una antena on solsament s‟ hi ha
instal•lat una empresa VODAFONE i cap de les
altres ho han fet.
Amb aquesta sentència segurament les diferents
companyies estaran més interessades en invertir en
posar “repetidors” en antenes públiques , que ja
disposen de corrent elèctrica i de totes les altres
necessitats tècniques. I pot ser fins i tot s’animen
a instal•lar noves antenes en llocs nous ( com
Belltall ) per tal de donar cobertura a una zona
que no en té.
Com tot una bona notícia per les empreses privades,
però que suposarà menys ingressos per les
administracions públiques.

L‟ única alternativa per tal que el poble pugui
expressar la seva opinió es fer una
INICIATIVA POPULAR i recollir signatures
per tal que el Ple de l‟ Ajuntament ho torni a
sotmetre a votació. El president de l’
Associació de veïns i Amics de Belltall ( Pep
Lloses) s‟ ha ofert a liderar aquesta iniciativa
popular.

14.-Alls de Belltall una opció de
futur.

13.—Sentència europea i telefonia
Mòbil

Col.laboració Agrupació de Productors d’all de
Belltall
Des de la seva fundació l‟ AGRUPACÓ DE
PRODUCTORS D‟ALL DE BELLTALL s‟ ha
marcat com objectiu que no es perdés la producció
d‟all de Belltall i la promoció d‟aquest PRODUCTE
DE LA TERRA.

Des de fa força temps existeix un conflicte entre les
companyies de telefonia i les administracions ,
referent a si les companyies han de pagar cànon per
utilitzar instal•lacions publiques creades per prestar
serveis de telefonia mòbil .
Aquesta ha estat una lluita llarga en la que els
operadors de telefonia mòbil al•legaven que no
havien de pagar canons als municipis pels fet d‟
utilitzar les infraestructures que hi havia. Per altra
banda les administracions públiques deien que si.
Aquest litigi va ser portat fins al Tribunal Europeu
per tal que d‟acord a la Normativa Europea (
DIRECTIVA 2002/20/ce) dictes sentencia.
El procediment era entre les empreses VODAFONE
i France Telecom contra uns Ajuntaments que els
obligaven a pagar aquest cànon, que per altra banda
no han de pagar en altres països europeus.
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En aquesta feina de difusió en comptat amb la
col·laboració i suport dels RESTAURANTS SLOW
FOOD ( especialistes en productes de qualitat de
proximitat) i també de Restaurants de la zona que l‟
utilitzen en la seva cuina diària .( tots aquests
restaurants es poden trobar a la web de l‟ agrupació
( www.alldebelltall.cat).

Però per poder vendre el producte cal tenir
Producció i així des del 2009 s‟ havia produït una
certa davallada en la producció d‟all de Belltall
degut a la jubilació d‟alguns dels seus productors.

L‟ Agrupació de productors d‟all de Belltall i l‟
Associació de Veïns ja treballen en la propera edició
de la FESTA DE L‟ALL DE BELLTALL , per tal
de poder oferir als consumidors l „oportunitat de
gaudir d‟ un ALL DE QUALITAT .

De fet la collita del 2012 degut a les condicions
meteorològiques no va ser massa bona , i si això
ajuntem la baixada de productors, tenim com a
resultat que l‟Oferta va ser inferior a la DEMANDA

També continuen treballant amb el Departament d‟
Agricultura de la Generalitat per millorar la qualitat
de l‟all i alhora al PRODUCTIVITAT per tal que
pugui ser una alternativa per que la gent pugui
guanyar-se la vida.

.
Doncs bé sembla que aquest fet , ha animat a nous
productors a sembrar all de Belltall ( actualment hi
ha 21 cases que en planten , en més o menys
quantitat). Així, sempre i quan el temps acompanyi,
l‟ AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS espera poder
fer front a la demanda dels consumidors.

També cal dir que el consumidor de productes de
qualitat , ja torna a valorar la QUALITAT I GUST
DE L‟ALL DE Belltall ( davant d‟altres més barats ,
però menys gustosos).
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L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I AMICS
DE BELLTALL

15.--Amics i Veïns que ens han
deixat
El 13 de Novembre ens va deixar Antonio Torres
Tarragó de Cal Teclet a l‟edat de 58 any
El 26 de Novembre ens va deixar Ton Ferrus
Roure de Cal Mosset a l‟edat de 80 anys

16.—La samarreta de Belltall a...
La samarreta de Belltall .... ha viatjat i tornat d‟
Auckland ( Nova Zelanda).

US DESITJA UN
BON NADAL I
FELIÇ ANY 2013
La samarreta de Belltall amb la medalla d‟or de la
FIRS ( Federació Internacional de patinatge artístic)
.
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