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La nevada va ser molt profitosa pels cultius de
cereals i alls.

1.-Nevada de Febrer a Belltall
Aquest 23 de febrer de nou hem tingut una nevada a
Belltall que va deixar uns 12 cm de neu.La
temperatura va baixar i el front va deixar
precipitacions a Belltall i a tota la Conca de Barberà
i Catalunya

Però després de tres dies vam tenir llevantada, les
temperatures van pujar i va tornar a ploure, la neu va
desaparèixer.

La nevada va durar al poble 2 o 3 dies on les
temperatures van estar per sota zero.

A la web podeu trobar un bon recull de fotografies
realitzades pel Ramon i Laura del Cal Mosset,
Teresa de ca l’ Inglés i Albert de Cal Jaume.Com
sempre moltes gràcies als fotògrafs i a la web que
ens permet veure en directe el que passa i després
gaudir de les vistes , encara que no hi siguem
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presents. Alhora alguna de les fotografies es va
publicar a webs com La Vanguardia i fa conèixer el
poble arreu.

www.belltall.net

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
Nova Taula de ping pong. L’ Ajuntament
n’adquirirà una per SETMANA SANTA la taula
va aparèixer a Belltall però ha estat tornada al
poble de Passanant.
Cal Feliu. Com està ’aquesta casa en ruïnes.
Velocitat excessiva al poble. El projecte de Variant
està pendent d’execució.. Els assistents demanen
que cal fer quelcom més i que es demani que s’
instal•li un radar al poble. Sol•licitar-ho al Servei
territorial de carreteres.

Tampoc podem oblidar la tasca de LA BELLCAM
que aquests dies es molt visitada i alhora
referenciada
en
altres
webs
(
www.esplugafmradio.cat) . Gran tasca de la WEB
de l’ Associació i del seu impulsor Xavier. Ara
estem treballant per trobar finançament per renovar
la més vella que ja està donant problemes de
Manteniment.

3.-Neix l‟ associació de veïns de
Passanant
Font: laveujovetv.com
Després de tres mesos tancat, el cafè de Passanant
va tornar a obrir per acollir el naixement de la
primera associació veïnal del poble.
El passat dissabte 8 de desembre més d’una
seixantena de persones de Passanant, La Sala de
Comalats, Glorieta i La Pobla de Ferran es van
trobar per tal de constituir una Associació de Veïns i
Amics de Passanant.

l‟

L’Associació neix amb la voluntat de promoure i
fomentar les relacions socials i cíviques com a
instrument d’una convivència més rica del veïnat,
així com defensar la millora del seu benestar
mitjançant la reivindicació de millores en
l’urbanisme, els serveis o infraestructures.

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.

La primera taula reivindicativa acordada a la reunió
inclou diverses peticions a l’Ajuntament de
Passanant i Belltall:

2-.Temes pendents
Ajuntament

amb

– La col·locació de baranes als carrers amb pendents
i escales per tal de facilitar la mobilitat dels
habitants del poble, majoritàriament d’edat
avançada.

Posar un rètol de VELOCITAT CONTROLADA
PER RADAR com el que hi ha a Pira per limitar els
conductors que van massa de pressa. Demanar al
Servei territorial de carreters posin un sistema de
senyalització de velocitat com el de Solivella.

– La millora de la cobertura de telefonia mòbil i
televisió.

Reparar també els llums del camp de futbol que no
cremen.
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– Que s’engegui la calefacció a la consulta del
metge els dies de visita.

Butlletí Oficial de la Província, moment en que
entrarà en vigor.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent de la seva publicació.”

– Que el punt TIC estigui en un lloc accessible.
Actualment està situat al cafè, tancat des del mes de
setembre.
– Disposar
l’Associació

d’un

local

social

gestionat

www.belltall.net

per

Tal com disposa l’art. 17.4 de la Llei d’hisendes
locals, es publiquen les ordenances aprovades.

A partir d’aquest 2013, doncs, l’Associació espera
organitzar diferents activitats culturals i de lleure per
donar vida al poble, així com aconseguir un local
social que esdevingui un punt de trobada i les
primeres millores per al poble.

En contra dels acords d’aprovació definitiva poden
els interessats presentar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini dels 2 mesos següents a
la publicació d’aquest Edicte,tal com diu l’art. 19.1
de la Llei d’hisendes locals TEXT DE LES
ORDENANCES DE NOVA IMPOSICIÓ OR/M-14
TAXA
PER
LA
UTILITZACIÓ
DE
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS i ALTRES
ELEMENTS MOBLES.
Article 1r. FONAMENTS I NATURALESA
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20 del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (RDL2/2004, de 5 de març), de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix
text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’ús privatiu de
béns de domini públic (equipaments municipals i
altres elements mobles), que es regira per la present
ordenança fiscal.
Article 2n. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització
privativa dels béns de domini públic com són els
edificis destinats
al servei públic i mobiliari adscrit a diferents serveis
culturals, en els termes establerts en l’article 5è
d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes a
aplicar.
Dissabte, 22 de desembre de 2012 - Número 294
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TARRAGONACIE: BOPT-I-2012-13875
Article 3r. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de les taxes, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals
s’atorguin les llicències per la utilització privativa
d’equipaments
municipals, o els que es beneficiïn de les mateixes,
sense haver sol·licitat la llicència corresponent.

4.-Decret espais públics
Ajuntament de Passanant i Belltall ANUNCI
L’Ajuntament en sessió plenària realitzada el 21 de
desembre de 2012, va adoptar amb caràcter definitiu
l’acord que es transcriu tot seguit:
“Primer.- Desestimar totalment les al·legacions
següents:
1a. Que no s’exposat en el taulell d’anuncis el text
íntegre de la modificació i de la nova imposició de
les ordenances,i per tant no ha estat possible poder
examinar les mateixes.
2a. Que consideren improcedent establir taxes
per l‟ús d‟equipaments municipals i altres
elements mobles.
3a. Sol·liciten còpia del text íntegre de les dues
ordenances.
4a. Que es prorrogui el termini per presentar
al·legacions.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora del servei de recollida,
transporti tractament de residus sòlids urbans
(OR/M-11), i la nova imposició de l’ordenança
fiscal per la utilització
d’equipaments municipals i altres elements mobles
(OR/M-14).
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els que han
presentat al·legacions amb el corresponent peu de
recursos.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el
text íntegre de les ordenances fiscals reguladores la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora del
servei de recollida, transport i tractament de residus
sòlids urbans (OR/M-11), i la nova imposició de
l’ordenança fiscal per la utilització d’equipaments
municipals i altres elements mobles (OR/M-14)al
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Per l’ús de qualsevol de les sales dels punts 1 i 2 que
es facin activitats socioculturals, organitzades per
associacions i/o persones físiques i amb cobrament
als participants per aquestes activitats, s’aplicarà un
increment del 25% de les tarifes.
Els sol·licitants, un cop autoritzada la utilització,
signaran un document on es comprometen a fer un
bon ús dels espais que es cedeixin i a complir la
normativa de l’equipament.
Els preus establerts inclou els consums d’energia,
aigua, la utilització de wc i accessos.
En cas de necessitar personal de servei de neteja, per
deixar l’equipament en les mateixes condicions que
s’havia entregat, el sol·licitant es farà càrrec d’una
despesa de 100.-€.

Article 4t. RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions
tributàries del subjecte passiu totes les persones que
siguin causants o col·laborin en la realització d’una
infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les Entitats
jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article
35.4 de la Lleigeneral tributària respondran
solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacionstributàries de les
entitats esmentades.
3. Els administradors de persones jurídiques que no
realitzaren els actes de la seva incumbència pel
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles
respondran subsidiàriament dels deutes següents.
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària
simple, de l’import de la sanció.b) Quan s’hagi
comès una infracció tributària greu, de la totalitat del
deute exigible.
c) En els supòsits de cessament de les activitats de la
societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data de cessament.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els
termes y de conformitat amb el procediment
previstos en la Llei general tributària.
Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Sala Francesc Sanfeliu Canela
Tarifes

3. Lloguer de mobiliari i auxiliars.
Tarifes
Cadires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50.-€/unitat/dia
Cadires, (Activitats organitzades per entitats registrades al
municipi, sense afany de lucre,
de caràcter gratuït pels participants) . .. . . . 0,0.-€
Taules. . . . . . . . .. . . . .5.-€/unitat/dia
Taules, (Activitats organitzades per entitats registrades al
municipi, sense afany de lucre,
de caràcter gratuït pels participants) . . .. . . 0,0.-€
Carpa (9m2) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .50.-€/unitat/dia
Carpa (60m2 muntada) . . .. . . .. . . . . . . .300.-€/dia
Equip de so (300w, taula i dos altaveus) . . . . . . . . .100.-€/dia

Per aquest lloguer del punt 4, es obligatori en tots els
casos, l’establiment d’una fiança, que s’haurà de
pagar en el moment de la liquidació del lloguer del
mobiliari i auxiliars, i que es retornarà un cop
comprovat l’estat físic dels
mateixos, previ informe del agutzil- cap de brigada
de la corporació, amb els següents imports.
https://www.dipta.cat/ebop/ BOP de Tarragona DL:
T.610-1977 3
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE
TARRAGONA
Dissabte, 22 de desembre de 2012 - Número 294
CIE: BOPT-I-2012-13875
Fiances. . . . . . .
Cadires. . . . . . . . . . . . . 10.-€/dia/lot de 10 unitats.
Taules. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .10.-€/dia/unitat
Carpa (9m2) . . . . . . . .. . . . . . . . . . .50.-€/dia/unitat
Carpa (60m2 muntada) .. . . . . . . . . . .500.-€/dia
Equip de só (300w, taula i dos altaveus) . .200.-€/dia
Per utilitzacions d’espais o mobiliari entre dos i tres
dies es farà un descompte del 20%, i superiors a tres
dies es farà un descompte del 30%.

Activitats organitzades per entitats sense afany de lucre, de
caràcter gratuït pels participants . . . . . . . . . . 0,0.-€
Activitats de caràcter comercial fins a 12 hores (excepte
programació anual d‟exposicions) . . . . . . . . . . . 100.-€
Activitat sociocultural, organitzada per organitzacions o
persones físiques, amb caràcter privat. . . . . . . . 100.-€
2. La Sala del Casal Municipal de Belltall
Tarifes
Activitats organitzades per entitats sense afany de lucre, de
caràcter gratuït pels participants . . . . . . . . . . 0,0.-€
Activitats de caràcter comercial fins a 12 hores (excepte
programació anual d‟exposicions) . . . . . . . . . . . 100.-€
Activitat sociocultural, organitzada per organitzacions o
persones físiques, amb caràcter privat. . . . . . . . 100.-€

Tant sols és possible el lloguer del material del punt
3, per la seva utilització dins els nuclis de població
del terme municipal de Passanant i Belltall.
4
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L’ajuntament es reserva el dret del lloguer, d’espais,
mobiliari i auxiliars , per motius de disponibilitat, i
caldrà efectuar la seva sol·licitud en un període
mínim d’antelació de set dies abans de la seva
utilització.

www.belltall.net

c) Hotels, fondes, residències, etc.. . .. . . . .150.-€
d) Local. . . . . .. . . . .150.-€
e) Locals comercials. .. . .150.-€
Passanant, 21 de desembre de 2012.
L’ALCALDESSA, M.Carme Amenós i Fabregat.

Article 6è. MERITAMENT
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï la utilització
privativa dels equipaments i mobiliari municipals,
moment que, a
aquest efectes, s’entén que coincideix amb el de la
concessió de la llicència, si la mateixa va ser
sol·licitada.
2. Sense perjudici del que preveu l’article anterior,
serà necessari dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir de
l’ús privatiu regulat en aquesta ordenança.
3. Quan s’hagi produït l’ús privatiu dels
equipaments i mobiliari municipal sense prèvia
sol·licitud de llicència, el
meritament de la taxa tindrà lloc en el moment de
l’inici de l’esmentat ús.
Article 7è. INFRACCIONS I SANCIONS

US RECORDEM QUE LES CADIRES DE LA
SALA SON DE L‟ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ,
així com les taules de fusta. En aquest cas
qualsevol veí les pot agafar i utilitzar informant a
qualsevol membre de la Junta de l‟ Associació.
SON GRATUITES ja que es van comprar amb
diners públics que paguem tots i estan per ser
utilitzades per tots( fent-ne bon us).

Les infraccions i sancions en matèria tributària es
regiran pel que disposa la Llei general tributària, la
seva normativa de desenvolupament i en
l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
aprovada per aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió duta a terme el dia 31
d’octubre de 2012, començarà a regir el dia 1 de
gener de l’any 2013 i continuarà vigent fins que
s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.

5.-En record de l‟ Antonio de Cal
Teclet
Col·laboració: Joan del Porxo al tauler d’anuncis
de www.belltall.net
Quina putada! L’Antonio de Cal Teclet ja no és amb
nosaltres. Des que vam arribar a Belltall que hem
vist morir unes quantes persones, però la majoria
eren grans, sap greu, molt greu el seu traspàs, però
sempre penses o vols pensar que ja havien fet el seu
camí. Però a l’Antonio encara li quedaven moltes
coses per fer, moltes converses per tenir, molts
partits del Barça per veure a la gran pantalla de la
sala. Quan un mor, deixa un buit en el paisatge. I a
Belltall, això es nota molt, el nostre paisatge està fet
d’arbres, de camins, de pedres, però sobretot està fet
de persones. I quan aquestes persones falten, el
paisatge queda buit. A l’Antonio de Cal Teclet ja no
el trobarem pels camins passejant el seu gos, ni
jugant a la botifarra a Cal Feliuet ni prenent un cafè
a les nits a la sala. I, sobretot, ja no el veurem amb

TEXT
DE
LES
ORDENANCES
MODIFICADES
Es modifiquen els següents articles i disposicions:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO OR/M-11
TAXA
SERVEI
DE
RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS.
Article 4.- Les bases de percepció i tipus de
gravamen, quedaran determinats a la següent
tarifa:
TARIFA
a) Vivendes de caràcter familiar . . . .. . . . . .150.-€
b) Bars, cafeteries o establiments de caràcter
similar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.-€
5
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aquell somriure seu, sempre prest a la broma,
sempre interessat per allò que feien els altres,
sempre pendent si et podia donar un cop de mà. Les
seves dones, la Lídia, la Marta i l’Alba, segur que
estan tristes, perquè el que ha passat és una putada.
No hi ha consol possible excepte que han de saber
que la seva pena la compartim, mal que bé, tots els
qui vam conèixer l’Antonio de Cal Teclet. El
trobarem a faltar.

www.belltall.net

Doncs bé el “poble” es va sentir de nou defraudat
pels seus representants . Les entitats civils (
Associacions de Veïns) van liderar una recollida de
signatures per tal que es torni a votar i aprovar
l’adherir-se a Municipis per la Independència .La
recollida de signatures ha permès recollir més del
20% del cens electoral per tal que es presenti al Ple i
es torni a votar. Ara de nou els representants de
CONVERGENCIA i el d’ ERC , hauran de
demostrar si son coherents amb les premisses
ideològiques del partit al qual representen .
Alguns polítics s’ han allunyat del poble al que
representen , i dels ideals de comportament i
ideològics que representen i
s’espera d’ells.
Aquesta Iniciativa popular ( presentada a l’
Ajuntament el Dimecres 20 de Febrer) , com altres,
és una gran eina que tenim els ciutadans per tal de
poder demanar que els polítics compleixen amb la
voluntat del poble. L’altra eina són les eleccions,
però aquestes són cada quatre anys, .Per què el que
no és una pràctica habitual ( tal com ho és en països
seriosos com Alemanya) és la dimissió del polític
que no té el comportament ètic , ideològic o moral
que els votants esperen d’ell o d’ella.

6.—Iniciativa popular . Municipis
per la Independència
Font: novaconca.
Darrerament queda palès que els polítics estan
allunyat de la societat civil per la que treballen i els
vota. Però la part positiva és que la societat civil no
està quieta, adormida i passiva, sinó tot el contrari
cada vegada més, exigeix als seus representants que
compleixin amb la seva tasca de servir al poble .I si
no ho fan el poble genera INICIATIVES
POPULARS per obligar-los a públicament votar el
que el poble els demana.

Font infopassanant.wordpress.com.
El ple de Passanant i Belltall rebutja integrar-se
a l‟Associació de Municipis per la Independència
Les abstencions dels representants municipals de
CiU i l‟absència del regidor d‟ERC han impedit
que la moció tirés endavant.

El 97% dels municipis de la Conca formen part de
l’AMI.

En un ple extraordinari celebrat aquest dimarts 26 de
febrer s’ha sotmès a votació l’adhesió de Passanant i
Belltall a l’Associació de Municipis per la
Independència. El resultat ha estat d’un vot a favor i
tres abstencions. L’únic vot a favor l’ha emès la
regidora de la Federació d’Independents, Mireia
Roset.

Un exemple d’aquest episodi és l’adhesió de
Passanant i Belltall a l’ Associació de municipis per
la Independència (AMI) . Després de que en una
primera votació al Ple no s’acceptés degut a l’
abstenció del representant d ERC. Posteriorment hi
va haver eleccions i els representants de
Convergència ( amb l’alcaldessa al davant) en el
seu míting a Belltall van dir que no fallarien a la
voluntat del poble. Les eleccions van ser clares i al
municipi van treure majoria les forces favorables a
la Independència. Però després l’alcaldessa no va
voler votar de nou l’adhesió als municipis per la
Independència.

Tant l’alcaldessa, Carme Amenós, com els altres
representants municipals de Convergència i Unió,
Joan Fabregat i Teresa Jové, s’han abstingut. El
regidor d’ERC, Joaquim Torres, no ha assistit al ple.
D’aquesta manera, el Consistori ha rebutjat per
6
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L’alcaldessa, Carme Amenós, no va assistir el ple,
mentre que el tinent d’alcalde, Joan Fabregat, i la
regidora independent, Mireia Roset, van votar a
favor.

segona vegada la moció, en aquest cas presentada
gràcies a la Iniciativa Popular impulsada pel
president de l’Associació de Belltall, Pep Lloses.

7.--.Nous càrrecs a la Junta.
En la propera Assemblea cal votar els nous càrrecs
de la Junta que finalitzen el 2013 . Els càrrecs són:
Vice-President 2
Secretari
Tresorer
Vocal 2on
Vocal 4 rt
Vocal 6e
Vocal 8è

Miquel Àngel Sans
Anton Maria Berenguer
Jesús Fabregat
Mª Mercè Corbella
Joaquim Torres
Pau Tous Berengué
Xavier Riera Rosell

Ha estat precisament aquesta Iniciativa Popular, que
ha recollit desenes de signatures de veïns i veïnes, el
que ha permès que es tornes a realitzar la votació. El
setembre de 2012, la regidora Mireia Roset ja havia
intentat que es tornés a incloure el punt en un ple, fet
que va ser rebutjat per l’alcaldia.
“Les circumstàncies actuals deixen fora de lloc
aquest debat”

Totes les persones interessades en presentar-se cal
que envieu un email a associacio@belltall.net.

En una carta datada del 23 de novembre la batllessa
argumentava que “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”.
Circumstàncies que atribuïa a què “Catalunya viu
immersa dins un procés electoral, el qual, una
àmplia part dels partits polítics que es presenten en
aquestes eleccions ja recullen l’esperit de
l’esmentada Associació”.
El tinent d‟alcalde canvia passa del „sí‟ a
l‟abstenció
En l’anterior votació, realitzada el 6 de març del
2012, van ser el regidor d’ERC Joaquim Torres i
Teresa Jové de CiU qui es van abstenir.
7
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8.-Activitats de Setmana Santa
Del 28 al 31 d‟ Abril :Campionat de Tenis Taula ,
futbolí i Escacs
Lloc: Casal Municipal de Belltall
Tenis Taula i futbolí ( Coordinador Pau del Porxo i
Pau Banyeta ) i escacs ( Coordinador Pep de Ca
Pere) al Casal Municipal

Posteriorment un aperitiu per tots a la sala del casal
Municipal.

9-.Deixalleria mòbil
SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL I
CAIXA VOLUMINOSOS

Dissabte 30 de Març :XI Caminada a les
cabanes de volta amb sortida des de la Plaça de
l‟església.
Hora:a les 10:00,

ANY 2013
POBLACIÓ

DEIXALLERIA
MÒBIL

Belltall
Belltall
Belltall

CAIXA
VOLUMINOSOS

del 06/03 al 13/03
del 14/08 al
21/08

del 14/08 al 21/08
del 09/12 al 15/12

10.-El
Consell
d‟Alcaldes
manifesta el seu suport a
l'execució
del
projecte
d'abastament
d'aigua
amb
captació al canal SegarraGarrigues
Diumenge 31 de Març.Reunió
productors d‟all de Belltall
Lloc: Biblioteca Hora 6 de la tarda

Agrupació
Aquest projecte preveu donar servei a diversos
municipis de les comarques de la Conca de Barberà,
l’Urgell i la Segarra. Els municipis de la comarca
objecte d’actuació són Conesa, Forès, les Piles,
Llorac, Passanant i Belltall, Santa Coloma de
Queralt, Savallà del Comtat, Senan i Vallfogona de
8
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Riucorb, que sumen un total de més de 4.000
habitants.

d’estiu, i la línia 9 (Senan – l’Espluga de Francolí)
que presta el servei durant tot l’any.

L’Agència Catalana de l’Aigua va signar signant un
conveni de col·laboració amb Acuaebro, empresa
pública encarregada d’executar les obres i la gestió,
per tal d’impulsar el projecte, que compta amb les
aportacions dels Fons de Cohesió i dels usuaris dels
municipis.

La línea 7 entre Belltall,
Montblanc, durant l’any
davallada d’usuaris molt
respecte a l’any anterior,
usuaris.

Solivella, Blancafort i
2012, ha sofert una
important, el 56,71%
amb un total de 387

Tenint en compte aquesta situació, s’està estudiant
la possibilitat de passar aquesta línia de transport a
un servei a la demanda. El servei a la demanda
funciona de manera que cada persona interessada en
el servei ha de fer una reserva prèvia del viatge
trucant a una central de reserves.

El desenvolupament de les obres previstes en
aquesta actuació suposa una excel·lent oportunitat
per a solucionar definitivament els problemes
d’abastament per aquests municipis de la comarca,
tant en la seva vessant quantitativa com qualitativa,
alhora que una motivació per vertebrar el territori en
torn als interessos comuns de primera necessitat i
dotar-lo d’elements públics de gestió.

Línia 1:Vallfogona de Riucorb
– Albió – Llorac - Sta.
Coloma de Queralt
Línia 2: Biure – Conesa - Les
Piles – Guialmons - Sta.
Coloma de Queralt
Línia 4: Vilanova de Prades Vallclara- Vimbodí L’Espluga de Francolí –
Montblanc
Línia 5: Lilla – Vilaverd –
Montblanc
Línia 6: Forès – Passanant –
Belltall –Tàrrega
Línia 7: Belltall – Solivella –
Blancafort - La Guàrdia dels
Prats – Montblanc
Línia 8*: Savallà del Comtat –
Segura – Conesa – Les Piles –
Sta. Coloma de Queralt

11.-El Consell Comarcal gestiona
8 línees de transport comarcal
Durant l’any 2012 han utilitzat aquest servei
un total 2.214 usuaris, amb una disminució
d’un 18% respecte l’any anterior.
Des del Consell Comarcal es gestionen vuit línies de
transport que uneixen poblacions de la comarca amb
la finalitat de comunicar,almenys un dia a la
setmana, aquells nuclis de població més petits amb
Montblanc, l’Espluga de F. o Sta. Coloma de Q.

Línia 9: Senan L'Espluga de Francolí
TOTAL

De les vuit línies de transport, dues són servei a la
demanda: la línia 8 Savallà del Comtat – Segura –
Conesa – Les Piles – Sta. Coloma de Queralt) que
funciona durant el període de vacances escolars

9

Any
2011

Any
2012

Variació respecte
a l'any 2011

81

83

+2,46%

28

15

-46,42%

165

172

+4,24%

466

681

+46,13%

725

521

-28,13%

894

387

-56,71%

70

72

+2,85

271

284

+4,79

2.700

2.214

-18%
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D’aquest gràfica es pot desprendre que la promoció i
difusió realitzada , ha fet créixer la demanda i també
alhora la producció, especialment per la propera
collita del 2013.Un dels factors claus ha estat la
FESTA DE L’ALL que organitza l’ associació de
veïns i l’ agrupació.

12.—Junta Agrupació productors
all de Belltall
El dia 6 de gener l’Agrupació de Productors d’All de
Belltall es va reunir per valorar la tasca que ha fet
fins ara i el que vol pretendre en l’avenir

Tampoc podem oblidar la creació de la web (
www.alldebelltall.cat ) que ha tingut nombroses
visites i que ha permès que diverses persones es
posessin en contacte amb l’ Agrupació.

.
A la Junta es va avaluar com estava la producció
d’all de Belltall , i es va constatar que després de
que l’ any 2012 hi va haver una baixada en la
producció i el cultiu, hi hagut ara un nova revifalla
ja que hi ha més persones que han plantat alls.

2.-Gestió de l‟Agrupació
Fins ara els membres de l’ agrupació , que són
tothom que ha sol·licitar ser-ho, es beneficien de la
propaganda realitzada per l’ Agrupació i reben les
etiquetes per posar als forcs d’alls.

A la reunió es van abordar tres eixos primordials.
1.-Collita 2013 .Producció esperada.
2.-Gestió de l‟agrupació de Productors d‟all
3.-reunió Informativa

L’ agrupació té algunes despeses ( pàgina web ,
servidor de la web ) que fins ara s’ han gestionat a
través de donacions ( regidora de FIC) i de les
vendes d’articles a la Festa de l’all ( caragols i
magnètics realitzats pel Joaquim de Cal pastor) .

1.-Collita 2013.Produció esperada.
Encara que no es disposen de dades precises , si que
tenim unes dades aproximades de producció d’ alls
per forcs en els darrers anys .( veure gràfic adjunt)

3.-Reunió informativa

10



Fer una reunió informativa perquè tothom
pugui saber que assolit la productora i les
intencions que té. A la vegada fer extensiu el
desig que tothom que ho vulgui, sense
compromís, pot pertànyer a l’Agrupació sempre
que es compleixen els requisits.



•Redreça la festa de l’all de manera que sigui
referent per donar conèixer l’All i a més a més
el poble. Preguntar als ponents la seva
disponibilitat.
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•Assabentar que hi ha gent interessada en el
cultiu de l’all i restauradors que volen treballar
amb el nostre producte.

La competició va anar escalfant motors amb les
primeres de les 17 actuacions previstes . Les
patinadores van anar oferint els espectacles fins la
mitja apart. Després el primer en sortir era l’ Olot
que va executar l’espectacle que li va valdre una
puntuació mitja de 9.54. El llistó estava molt alt. Les
actuacions anaven transcorrent fins que va sortir el
Masnou ( sotscampio de Catalunya ) que va obtenir
una mitja de 9.15 .I llavors ja si tocava als Reus
Deportiu, el pavelló va vibrar amb els ànims dels
familiars, amics i afeccionats locals. L’espectacle va
començar amb força, amb unes acrobàcies brillants i
molt ben executades.

13.—Èxits de Belltalencs. Laia
Lloses , sots campiona d‟Espanya
i tercera de Catalunya
Font: Novaconca
Les patinadores de la Conca, sots-campìones
d’Espanya de grups show gran . Brillant actuació de
Laia Lloses i Ingrid Sales amb del Reus Deportiu de
patinatge
El Dissabte 9 de Març el Pavelló Olímpic de Reus
presentava un aspecte esplèndid amb quasi totes les
grades plenes d’afeccionats al patinatge artístic amb
3000 persones .Entre elles familiars i amics de
diversos pobles de la Conca de Barberà ( Belltall,
Sarral, Espluga de Francolí, Montbrió de la
Marca) L’ocasió s’ ho mereixia, es disputava el
campionat d’ Espanya de grups show gran.

Les patinadores van començar a moure’s per la pista
com si flotessin, i llavors el movent sorprenent quan
les llums que porten als vestits s’encenen al ritme de
la música i com el pavelló s’omplia del sons d’
admiració del públic. I les patinadores van executar
tots els creuament, moviments amb un ritme
vertiginós, sense cap errada, perfecte. La bellesa
plàstica dels moviments, l’ innovació tecnològica
dels llums dels vestits parpellejant al ritme de la
música i sense oblidar la qualitat de les patinadores i
patinador movent-se per la pista , va arrancar els
aplaudiments del públic. I era el moment de la

El Reus Deportiu patinava casa amb l’espectacle
HERO I AM ( jo sóc un Heroi) que havia assolit el
tercer lloc a Catalunya. Laia Lloses i Ingrid Sales
sota les ordres dels seus entrenadors i coreògraf
(Xavi López i Mercè Bertran), havien treballat
moltíssim des de llavors per presentar un espectacle
millorat amb innovacions tècniques i artístiques.
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puntuació final , on dos jutges van donar campió al
Reus i tres a l’ Olot . La puntuació final (
9.50)..Unes centèsimes ens deixaven fora de la
part alta del calaixó i donava aquesta
extraordinària SEGONA POSICIÓ .
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Albert va fer un vídeo promocional on cuinava
SARDINES AMB ALL DE BELLTALL .

El cuiner del restaurant La Cava de Tàrrega Albert
Marimon ha guanyat el guardó de Millor cuiner de
l'any en el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona.

Tot i així esclat de joia de tots els patinadors i
patinadores, entrenadors , familiars i amics. L’esforç
titànic de les darreres setmanes havia tingut la seva
recompensa. L’alcalde de Reus (Sr Pellicer) i el
President de la Federación espanyola de Patinaje (
Sr. Paniagua) entregava el trofeu de segones
classificades al Reus Deportiu. La Presidenta del
Reus Deportiu Mónica Balsells i la Presidenta de la
secció de Patinatge artístic Mercè Capdevila van
felicitar a tothom pel treball realitzat i l’èxit assolit
pel club i per la secció

Marimon, el més votat pels lectors a través del web
de La Vanguardia, competia amb Jordi Garrido, del
Mas de Torrent, a Torrent (Baix Empordà) i els
cuiners Mandu Gimeno (Bohèmic), Antonio
Romero (Suculent) i Àlex Suñé (Mi921), tots ells
ubicats a Barcelona. El premi, l'ha deixat clar Pep
Palau, codirector del Fòrum amb Jaume von Arend,
no és tant ser el més votat com arribar a formar part
dels cinc candidats que van ser elegits per un jurat
d'experts. La seva joventut, el seu talent, el seu
esperit emprenedor i una sensibilitat especial cap a
la cuina sostenible han estat els requisits que els han
portat a optar al Cuiner de l'Any. En el cas d'Albert
Marimon, que va rebre com a premi una escultura
creada per Enric Pladevall, aquesta sensibilitat no
només es reflecteix en la seva personalitat i els seus
plats sinó també en la del seu soci, l'expert en
botànica David Moreno, un cap de sala enamorat del
bosc i dels productes silvestres que formen part del
rebost de la Cava.
El petit restaurant que tots dos regenten a Tàrrega ha
suposat tota una revolució a la zona, on l'oferta de
cuina creativa és escassa, tant per l'interès de la seva
proposta com pel preu, més que assequible, amb un
menú diari que ronda els 8 euros i tapes que no
passen dels tres i quatre euros cadascuna.

14.—Albert Marimon ..millor
cuiner d el‟ any

L'aposta pel producte de la zona, com els alls de
Belltall, poble que està a 15 quilòmetres, tenen lloc
fix en una carta plena d'elaboracions senzilles i ben
executades. Tal com el mateix Marimon comptava
al vídeo de presentació que els lectors de La
Vanguardia van poder veure a la web, tenen més
d'un centenar de proveïdors que els porten els
productes de temporada cada dia o un cop per
setmana. La trajectòria de Marimon ha estat
marcada fins ara per la discreció i la perseverança.
Els premis s'han anunciat després que els cinc
candidats-nerviosos a l'espera del resultat del
concurs-cuinaran davant d'un auditori ple, en el qual
a continuació han ofert la seva ponència els germans
Roca, del Celler de Can Roca

Albert Marimon de Passanant amb avis de Belltall i
propietari del restaurant LA CAVA de Tàrrega ha
estat escollit millor cuiner d el’ any.
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15.-Notícies de la web

Dissabte 5 de gener, a les 19:00, els Reis
d‟Orient passen per Belltall i reparteixen regals.

Març 2013


La deixalleria mòbil és a la bàscula del 6 al 13
de març.



Activitats de Setmana Santa (fulletó):
- Del 29 al 31 de març, Campionats de tenis de
taula, futbolí i escacs.
- Dissabte 30 de març, a les 10h, XI Caminada a
les cabanes de volta.
- Diumenge 31 de març, a les 17h, Reunió de
productors d’all de Belltall.



Dissabte 30 de març, a les 12:30 a la Biblioteca,
Josep Vallverdú parlarà dels seus llibres en una
sessió organitzada per l’Ajuntament en el marc
de l’any Vallverdú (més info).

Desembre 2012


.

Febrer 2013


El 8 de desembre, una seixantena de persones de
Passanant, La Sala de Comalats, Glorieta i La
Pobla de Ferran van constituir l’Associació de
Veïns i Amics de Passanant (més info).

Novembre 2012

Fotos de la nevada del dissabte 23 de febrer
realitzades per Laura i Ramon de Cal Mosset.
Teresa de Ca l’Inglés i Albert de Cal Jaume.



Àlbum amb totes les imatges de portada d’aquest
web.



Una sentència pot fer millorar la cobertura de
mòbil a Belltall (notícia laveujove.cat).

Octubre 2012



Dissabte 6 d’octubre, a partir de les 11:00, Festa
del Sagrat Cor.
El parc eòlic del Tallat s’haurà de demolir
(notícia Ràdio Montblanc).

Setembre 2012







La iniciativa popular per a que l’Ajuntament
s’adhereixi a l’Associació de Municipis per la
Independència es vota en el Ple extraordinari
del dimarts 26 de febrer. </LI.< p>



L’Ajuntament publica les noves taxes per l’ús
d’equipaments municipals i bens mobles (BOP).

Agost 2012

Gener 2013


Records…: relat de l’aventura de Dolors
Domingo de cal Pastisser de Baix per reunir-se
amb el seu nuvi exiliat a França.



Ha aparegut la revista BELLTALL d’hivern.

Ha aparegut la revista BELLTALL de tardor.
Diumenge 9 de setembre, a les 11:00 al Casal
Municipal, Assemblea General de l‟Associació
(Acta).
Estelada de 4,04 x 6,12 metres feta a cal Xic que
llueix a Barcelona l’11 de setembre.
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Fotografies de la Festa Major.



17, 18 i 19 d’agost Festa Major de Belltall amb
ball, correfoc, xocolatada, jocs i entreteniment
per a tots.
Vegeu-ne el programa. Us hi esperem!
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Dissabte 2 de juny, caminada a Montserrat.
Sortida a les 8:00 de la plaça de l’església de
Collbató. Esmorzar a Sant Miquel.

Maig 2012




Fotografies i vídeo exhibit la 4a Festa de l’All.



La deixalleria mòbil serà a la bàscula del 13 al
20 d’agost.



Dissabte 4 d’agost, 4a Festa de l‟All de Belltall
amb esmorzar popular, conferència i actuació
(fulletó | més info).

Diumenge 27 de maig, pelegrinatge a
Rocallaura. Sortida de Belltall a les 10:00 (a
peu). A l’arribar, esmorzar amb coca per tothom





L’Ajuntament promou la realització d’un estudi
sobre les cabanes de volta del municipi
(notícia).

Abril 2012



Dimecres 27 de juny a les 0:20, TVE1 emet el
programa sobre el nostre municipi de la sèrie
Conectando España (notícia Ajuntament |
laveujovetv | RM).



Fotografies de la Caminada a les cabanes de
volta.



Activitats de Setmana Santa (fulletó, notícia
RM):



Del 5 al 8 d’abril, Campionat de Tenis de taula i
d’Escacs al Casal Municipal.



Divendres 6 d’abril, a les 19:00, Projecció de
diapositives dels anys 70, 80 i 90 per Josep
Marimon de cal Pere.



Dissabte 7 d’abril, a les 10:00, X Caminada a
les cabanes de volta (fulletó) amb sortida des de
la plaça de l’església.



Dissabte 7 d’abril, a les 19:00, Concert a càrrec
de L’Orfeó Reusenc a l’esglèsia (acte patrocinat
per la Comissió de festes). Posteriorment hi ha
un aperitiu a la sala del casal Municipal

Juliol 2012


BellCam estrena una segona càmera amb el
patrocini de l’Associació (més info).

Juny 2012


Ha aparegut la revista BELLTALL d’estiu.



Dissabte 23 de juny, sopar de Sant Joan al
Casal Municipal.



Fotografies del pelegrinatge a Rocallaura.
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Pere Cabestany
Berenguer Guaraut
Johan Fabregat
Anthoni Garaut
Lo callà mossèn Huguo de Guinda

16.Temps enrere: Belltall a la
segona meitat del segle XVI
Col.laboració Isidre Ca l’Esquerrer
La informació obtinguda dels “Fons documentals de
la Parròquia Sant Pere Apòstol de Belltall” ens
permet determinar, entre altres coses, el creixement
dels poble al llarg dels anys. Els fons contenen
principalment registres sagramentals i notarials.

L’any 1952 Josep Iglésies tenia fet com a mínim el
recompte de focs pobles per poble del fogatge de
1515, i en va lliurà l’original a l’Institut d’Estudis
Catalans. Malauradament, amb el canvi de seu de
l’IEC es va perdre i de moment només va aparèixer
una carpeta. Gaspar Feliu va publicar el contingut de
la citada carpeta que conté les llistes comarcals, i on
a Belltall, s‟assignen 8 focs.

Els documents de més antiguitat del citat fons daten
de l’any 1566. Des d’aquesta data, veurem la
evolució de les famílies del poble durant la segona
meitat del segle XVI. Abans, però, comentarem els
registres d’interès demogràfic de Belltall trobats en
els diferents Fogatges editats.

L’any 1979 Josep Iglésies Fort va publicar el
Fogatge de 1553 amb l’assignació d‟aquestos 9
focs a Belltall:

Els fogatges es van iniciar a mitjans del segle XIV
amb la finalitat d’establir impostos per sostenir les
despeses del rei, especialment les de les guerres. Per
dir-ho d’alguna manera, els contribuents es
comptabilitzaven per focs (cases) i pels càlculs de
població a cada foc s’adjudiquen 5 persones.

Antoni Martí
Joan Reyner
Jaume Martí
Joan Roig
Pere Martí
Joan Cabestany
Pere Cabestany
Antoni Torredemer
Antoni Spitall

Segons dades publicades a “Un fogatjament
desconegut de l‟any 1358” per J.M. Pons Guri, a
Belltayll aquest anys hi ha 11 focs

Al fogatge de l’any 1497 hi consten vicari i carlà,
però als altres fogatges no.Cabestany i Martí són els
únics cognoms repetits als fogatges de 1358, 1497 i
1553.
A la “Carta de Franquícia de Belltall” de l’any 1227
ja trobem a Guillem de Capestany com habitant de
Belltall.

Johan Capestany
Jacme Menos
Domingo Capestany
Romeu de Belltayll
Berenguer Lorenç
Domingo Ponç
P. Vida
P. Martí
G. Bello
Na Geraldona d’Arenes vídua
Na Mario d’en Caus

RECUPERACIÓ DEMOGRÀFICA
Les pestes i guerres van ocasionar que la caiguda de
població toques fons la primera meitat del segle
XVI, però a la segona, s’inicià la recuperació.
De l’any 1584 al 1599 hem trobat les famílies que
havien rebut confessió anualment. Això permet
saber que es va arribar a final del segle amb una
quantitat de cases als voltant de 24. Seguidament
podem veure algunes informacions d’aquestes cases.

L’any 1991 Josep Iglésies Fort va publicar el
Fogatge de 1497 amb l’assignació d’aquestos 12
focs a Belltall
Lo vicari mossèn Johan Morell
Johan Cabestany
Johan Martí
Pere Marcó
Ramon Martí
Pere Martí maior

Les cases censades a l’any 1553 van tindre
continuïtat a excepció de la de Joan Reyner. Les 15
cases restants tenen els següent origen:

Pere Martí menor

6 caps de família forans establers a Belltall
15

BELLTALL
NUM 87 PRIMAVERA 2013.

2 d’origen francès (Berart i Carreres)
3 d’origen indeterminat (Porta, Casamajor i Farré)
1, Pau Montaner de Barcelona, habitant del castell, i
germà de Cristòfol (carlà)
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castell i situat al llindar de Cal Ferreret per la part
que dóna al actual C/.Major.
Per accedir al pati de la carlania i castell, per la part
nord-oest, als manuals notarials es parla també d’un
portal que podria estar situat al mateix lloc del
actual, o molt prop.
Denominacions dels carrers tal com consten als
manuals notarials, amb la inclusió d’algunes cases
significatives en ells localitzades:
C/. Major o C/. Sant Pere. Anava del pati del
castell a l’ensulsia-me-la.
Casa de Pere Cabestany
(Pl. de Les
Capelles, 3)
De la part del C/.de Baix que va des del C/. de la
Font fins al Forn de Baix, no s’ha trobat cap
denominació antiga.
Casa de Joan Roig (C/.de Baix, 1 i C/.Major, 2)
Casa de d’Antoni Spital (C/.de Baix, 3)
Casa de Joan Cabestany (C/.de Baix, 7)
C/.de Baix o C/.Badia - part del C/.de Baix que va
des de l’antic forn al C/.Sant Roc.
Abadia (C/.de Baix, 11)
C/.Que va a la font, Que baixa a la font o d‟en
Torredemer. Actual C/.Sant Roc,
Antoni Torredemer (C/. Sant Roc, 3)
Al inici del carrer Sant Roc, part nord-oest, i havia
un portal que donava pas al Camí Real que va a
Ciutadilla.
C/.Roquetes o Camí de Ciutadilla. El carrer que
anava del portal del carrer Sant Roc al portal que
donava entrada al pati del castell i carlania, per la
part nord-oest.
C/.de Dalt, del Castell, Muralla. El carrer que
anava des del portal d’entrada al pati de castell per
la part sud-est, fins al inici de l’actual C/. de Dalt, on
hi havia el Portal de la bassa que donava pas al
Camí Real que va a Sarral. Hi havia un altre portal
(anomenat Portal d‟en Roig) situat on ara hi ha el
edifici número 2 de l’actual Carrer Major.
Les cases situades al costat de ponent del carrer
estaven recolzades per la part de darrere a la muralla
del castell que arribava fins la bassa. Aquesta
muralla rebia diferents noms:
mur, mur de la
torre del castell, muralla de la vila, mur de la vila o
“valla”
Casa de Joan Farré (actual Cal Ferreret amb
la portalada pel C/.Major)
Casa d’Antoni Martí (zona actual església)
Casa de Pere Martí (C/.Major, 10-12)
C/.de la Bassa. Actual C/. de La Font

9 famílies en que almenys un dels dos conjugues és
nascut a Belltall i que aporten nous
llinatges al poble:
1 d’origen francès (Rovira)
5 d’origen indeterminat (Minguell, Miró, Burgués,
Joan i Morell)
1 natural de La Sala (Berenguer)
1 natural de La Guàrdia-Lada (Puig)
A finals del segle XVI les edificacions de Belltall
ocupaven el sòl comprés entre els carrers de La
Font, de Baix, Sant Roc i Major, i per la informació
recollida dels Manuals Notarials es pot determinar la
situació de gran part de les cases habitades, i d’altres
edificacions com seguidament veurem.
El fossar i l‟antiga església ja sabem on eren, doncs
els seus records han quedat integrats en dues
boniques places.
També sabem la ubicació de La Bassa ja que
després es va convertir en el dipòsit d’aigua que fins
fa poc estava en servei.
La Casa de la Vila era al actual C/. de Baix, 12
L’antiga “Badia” (abadia-rectoria) era on ara hi ha
Cal Joan del Porxo, C/. de Baix, 11.
La pleta del carlà estava al nord-est de la carlania.
La Carlania era una construcció que ocupava els
actuals edificis, 9, 11, 18 i 20 del C/.Major. S’ignora
si antigament connectava d’alguna forma amb el
castell.
El Castell tenia una torre, estava situat a la zona del
actual C/. Major, 7, i ocupava total o parcialment el
que ara és Ca l’Arcís. Hi havia un portal d’accés al
pati del castell obert possiblement al mur del propi
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