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1.- V Festa de l’all de Belltall. 4 d’
Agost

9.-.Èxit belltallenc. Laia Lloses tercera al
campionat d’ Europa a Mòdena.
10.-Municipis per la independència
11.-Caminades de belltallencs
12.-caminada a Rocallaura
13.-Albert Marimon : Cuiner de l’any cuina a
Passanant per 250 persones
14.-Temps enrere
15.-Nova BELLCAM.
16.- Despeses de treballadors Municipals:
Forès i Passanant els més alts de la Conca.

2.-Activitats de Setmana Santa
Durant la Setmana Santa i a la Sala del casal
Municipal , tots els nens i nenes i veïns van poder
gaudir de l‟espai i de les activitats organitzades per
l‟ Associació de veïns i Amics. Les activitats
coordinades per Pau Minguet i Pau Tous van tenir
una gran participació.

El Dissabte 3 d’ Agost tindrà lloc a Belltall la 4ta
FESTA DE L’ALL DE BELLTALL.
La comissió organitzadora esta treballant en el
programa detallat d‟activitats . L‟acte està coordinat
conjuntament per l’Associació de veïns i l’
Agrupació de Productors d’all de Belltall i la
Agrupació de pagesos de Belltall
Els actes programats són:
1.-Esmorzar popular amb pa torrat i all de
Belltall
2.-Conferència sobre l’all de Belltall”.

Es van realitzar el campionat de futbolí i el de ping
pong.
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excepte l'ombra viatgera d'un núvol.” La caminada
va continuar fins a trobar el primer camp d‟ alls de
Belltall i Albert va recitar ” Inici del càntic al temple
”.Davant la cabana de volta de cal Bisbe, Xavier
ens va recitar la poesia “ La pell de Brau” .

BELLTALL recita Salvador Espriu en
l’entorn de les Cabanes de Volta
Com es habitual cada any l‟Associació de Veïns i
Amics de Belltall organitza una caminada ales
cabanes de volta del terme de Belltall . La sortida va
comptar amb membres de l‟ Associació i també amb
persones d‟altres pobles que van voler participar de
l‟activitat. Aquest any aprofitant l‟any Salvador
Espriu ( www.anyespriu.cat ) . Dolors Berenguer va
seleccionar un seguit de versos del mestre Espriu per
ser llegits en els entorns de les cabanes de Volta i
també durant el recorregut.

La caminada continuar visitant algunes cabanes de
volta fins a arribar a un lloc del poble , fatalment
famós per la mort d‟ uns infants en esclatar-els-hi
una bomba jugant. Maria va recitar un nou fragment
de pell de Brau “ A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,però mai no ha de
morir tot un poble per un home sol .

Davant “ la cabana de ca l‟ Inglés Joel va recitar
“.el meu poble i jo .” amb fragments tan actuals
com “Salvàvem els mots , de la nostra llengua ,el
meu poble i jo “

La primera aturada va ser al cementiri on Rosa va
recitar “ cementiri de sinera” , Quina petita pàtria
encercla el cementiri!Aquesta mar, Sinera,turons de
pins i vinya,pols de rials. No estimo res més,
2

BELLTALL
NUM 88 ESTIU 2013.

www.belltall.net

3.-Les Associacions de Veïns de
Belltall, Passanant i la Glorieta
treballaran unides per fer
millores al Municipi
El divendres 29 de Març es van reunir a Belltall , les
associacions de veïns de Belltall , Passanant i La
Glorieta encapçalades pels seus Presidents i . L‟
objectiu de la reunió era , en primer lloc conèixer-se
i després buscar punts de treball i problemàtiques
conjuntes.

..I ja la darrera cabana de Cal Salandringo, el més
petit de tots el Nicolau ens va recitar el darrer
poema del dia del mestre Espriu.

Una activitat molt participativa on es va compaginar
el coneixement de la nostra terra ( sembrats i alls de
Belltall) i els nostre patrimoni cultural ( com son
les cabanes de volta) amb la lectura d‟ un dels
mestres de la literatura Catalana .Tot tan ben resumit
amb paraules de Salvador Espriu “ Tenim una
personalitat cultural i històrica que ens fa
inassimilables

En primer lloc el president de l‟Associació de
Belltall va mostrar a tots els presents la Biblioteca
de Belltall que va muntar l‟Associació i que se n‟
ocupa de la seva gestió, també la sala d‟activitats on
hi ha els equipaments adquirits per l‟ associació
taula de ping pong, futbolí ,nevera i una cafetera.
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5-.Temes pendents
Ajuntament

Posteriorment el despatx de les associacions del
poble ( la de Veïns i l‟ Agrupació d‟agricultors).
Després els membres de la Junta de Belltall van
exposar com es va formar l‟ associació i les diferents
activitats realitzades durant els 23 anys per tal de
millorar el poble i també les diferents activitats
culturals que ha promogut.
Tan els veïns de Belltall, Passanant ,La Glorieta i
també de La sala de Comelats van exposar que una
de les principals problemàtiques del municipi és la
cobertura de la TDT que no funciona correctament a
cap dels pobles( hi ha diverses cadenes que no es
veuen des de que es va posar la nova antena al
municipi). Un altre dels problemes és la cobertura de
mòbil que
és molt dolenta ( sols es rep
VODAFONE i no a tot arreu).
Addicionalment els veïns de Passanant, la Glorieta
La Sala es troben que no disposen de cap local on
poder-se reunir i on els nens puguin jugar a cobert,
tot i disposar de quatre espais al poble ( Local
d‟entitats, antigues escoles, edifici Ajuntament,
edifici a la zona poliesportiva) , i cada vegada els hi
cal omplir un seguit d‟ instàncies i pagar fiances per
fer-ho. Els membres de les associacions van acordar
treballar conjuntament per tal de contactar amb
l‟administració i sol.lucionar els problemes de
cobertura de TDT i de telefonia mòbil.
Les tres associacions representen a més de 300
associats que estimen els pobles i que volen que els
seus associats s‟ hi trobin a gust i que vulguin venirhi .L‟ objectiu es treballar units i en contacte amb les
administracions ( Ajuntament, Consell Comarcal i
Generalitat) per tal de tenir cura de tots els pobles.

amb

l’

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.
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.
Reparar també els llums del camp de futbol que no
cremen.
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.

4.-Convocatòria
Assemblea
Ordinària de socis i sòcies.

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
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.

Convocatòria per a la reunió Ordinària
de l‟
Assemblea General de sòcies i socis que L‟
Associació de veïns i Amics de Belltall celebrarà el
Dissabte 24 Agost a les 19:00 al domicili social (
Casal Municipal de Belltall) amb el següent ordre
del dia.

Canvi de la barana de camí de Passanant davant
de cal Curt per una que compleixi amb la llei.
L‟actual té la possibilitat de que s‟ hi puguin pujar
els nens.
Esteles del Fossar. Tractament de la pedra de les
esteles pels professionals ja que estan en mal estat.
( Eustaqui Vallés).
Creu de Terme . Aquest any toca la neteja que es
va establir amb Eustaqui Vallés ja que fa 14 anys
des de que es va restaurar.

1.-Lectura i aprovació de l „ acta de l‟ Assemblea
anterior.
2.-Estat de comptes 2012 i pressupost per al 2013
3.-Informació de Presidència.
4.-Canvis càrrecs de Junta.
5,.Preguntes a Alcaldessa i membres de l‟ Equip de
Govern
6.-Torn Obert de Paraules.
El President
Pep LLoses
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6-.El Parc eòlic del Tallat no es
desmunta.

7.Presentació del llibre
“Pensacions” de Joan M. Minguet
a l’Espai Art Lluís Vilà

Font. www.delcamp.cat

L‟Espai Art Lluís Vilà de Banyoles ha acollit el dia
13 d‟abril la presentació del llibre de poemes
Pensacions del crític d‟art Joan M. Minguet, actual
president de l‟Associació de Crítics d‟Art de
Catalunya (ACCA).

El parc eòlic de la Serra del Tallat no es
desmunta.La darrera sentència del Tribuna Superior
de Justícia de Catalunya és ferma i no es pot
recórrer. El parc eòlic de la Serra del Tallat està
ubicat entre els municipis de Vallbona de les
Monges, a la comarca de l‟Urgell i Passanant i
Belltall, a la Conca de Barberà. La instal·lació, que
es va posar en marxa a finals del 2007 i va ser
inaugurada a inicis del 2008, compta amb un total de
33 aerogeneradors d‟uns 80 metres d‟alçada, 25 dels
quals es troben al terme municipal de Vallbona i els
8 restants estan ubicats a Passanant i Belltall.
El gener de 2009, arran de la denúncia presentada
per l‟associació Ecologistes de Catalunya, que
argumentava que el parc eòlic estava situat en una
zona important de pas d‟aus migratòries, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va sentenciar que
el parc de la Serra del Tallat era il·legal juntament
amb el parc eòlic de la serra de Vilobí.

L‟espai s‟ha convertit en un auditori poètic tota
vegada que diferents poemes del llibre de Joan M.
Minguet han estat llegit per assistents a la vetllada:
Lluís Coromina, Salvador García Arbós, Yurian
Quintanas, Martirià Figueras, Pere Planas Vila,
Thaïs Botinas, senyora de Pere Comas, Josep Maria
Teixidor, Joan Comalat, Ricard Planas, Quim
Fernández, Antoni Bramon, Fina Burset, Carme
Pujol, Carles Avilés i Francesc Viladiu.

Els arguments de la sentència es basaven en que el
parc eòlic de la Serra del Tallat s‟ubicava en
diferents municipis alhora i que per aquest motiu es
requeria d‟un pla d‟àmbit supramunicipal que
n‟avalés la compatibilitat urbanística. Com que la
sentència no era ferma, el parc va seguir funcionant i
la Generalitat va presentar recurs.
El mes de maig del 2011 una altra sentència, aquest
cop del Tribunal Contenciós Administratiu número
1 de Lleida, va instar a desmuntar els 25 generadors
del parc que estaven situats al terme municipal de
Vallbona de les Monges. En aquest cas, la denúncia
interposada per l‟entitat ecologista Ipcema, va
provocar que es declarés nul·la de ple dret la
llicència d‟obres emesa per l‟ajuntament de
Vallbona l‟any 2006.

Desprès, Joan M. Minguet, acompanyat a la guitarra
per Pau Minguet, ha llegit poemes del llibre posant
d‟aquest manera punt i final a l‟acte organitzat per la
Fundació Lluís Coromina de Banyoles a l‟Espai Eat
Art Lluís Vilà que acull fins a finals de mes
l‟exposició Temps de Franc Aleu. La vetllada ha
comptat amb la col·laboració de bonart cultural i
March Editor

Finalment, i després que el govern català aprovés un
pla especial urbanístic per al parc de la serra del
tallat, el tribunal Superior de Justícia de Catalunya
avalava amb una nova sentència aquesta setmana la
instal·lació i no haurà de desmuntar-se. Aquest
darrer pronunciament no permet que es presenti cap
recurs
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Les primeres iniciatives que va endegar l‟
Associació de veïns i Amics de Belltall per tal
d‟assegurar que l‟all de Belltall no es perdés a causa
de la pèrdua de productors, passant per la fallida
creació d‟ una Cooperativa, l‟exitosa FESTA DE
L‟ALL que es va iniciar ara fa 5 anys i fins arribar a
la creació de l‟ Agrupació de productors d‟ all de
Belltall.

de Belltall va presentar un futur
esperançador a la seva reunió
informativa
L‟ Agrupació de productors d‟all de Belltall va
realitzar una sessió informativa oberta a tots els
productors d‟all de Belltall. La presidenta Neus
Berenguer va obrir la sessió i va destacar “ fa
il·lusió veure nova gent jove que planta alls i també
molta gent que s’ofereix a cooperar amb l’
agrupació “ . La Presidenta va destacar que des que
va néixer l‟agrupació, al Maig del 2011, ha estat
oberta a tothom que vulgui adherir-s‟hi i que
produeixi “all de Belltall”. A tots els agrupats se‟ls
proporciona etiquetes identificatives que certifiquen
que l‟all és “ all de Belltall.

Després va prendre la paraula la vicepresidenta
Montse del Porxo que va iniciar l‟exposició de les
activitats realitzades per l‟ agrupació, exposant “ Fa
5 anys sols consumia alls de Belltall i ara la família
té terres , és productora i a més sóc membres de la
Junta de l‟agrupació amb molta il·lusió “.

En el seu repàs de les activitats realitzades per l‟
Agrupació va començar amb la promoció de l all
on tenim la Festa de l‟all, gastroteca de la
Generalitat ( www.gastroteca.cat), Col·laboració
amb SLOW FOOD , on l‟all forma part dels
productes slow food europeu ( “ Belltall garlic “ a la
web www.slowfoodfoundation.com) . També la
creació
de
la
web
de
l‟
agrupació
(www.alldebelltall.cat) on es poden veure els
restaurant de prestigi que són clients de l‟agrupació,
història de l‟all , productes i preus, entre altres
seccions.

Després un dels membres de la Junta, Pep Lloses,
va fer un resum de la Història de l‟all de Belltall i de
l‟ agrupació.

Cases que planten
Forcs plantats
Percentatge Agrupació

22
265
54.34%

El segon punt va ser el treball per mantenir o
augmentar els productors i la producció,.Aquí cal
destacar que actualment hi ha 22 cases que planten
alls de Belltall de les quals 18 son membres de
6
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l‟agrupació ( el 80 %) i que suposa el 55 % de la
producció d‟all de Belltall. També va expressar que
des del 2009 s‟ ha aconseguit mantenir la producció
i que les previsions per aquest any son de 1900 forcs
( un forc el formen 50 cabeces d‟all.) que equival a
unes 5 TM d „alls. Això és un èxit tenint en compte
que hi hagut alguna jubilació d‟algun dels
productors més importants.

També va exposar el seu parer un nou productor que
plantar a terres del terme de Passanant que toquen
amb el terme de Belltall i que vol ser membre de l‟
agrupació. Els membres van exposar que un altra
manera de promocionar seria anar a Fires de
productes de proximitat de Catalunya (Guimerà,
Sarral, Montblanc ). L‟ Agrupació ja va ser present a
una fira a Masroig i que tothom que vulgui anar a
una fira pot indicar-ho ja que rebem moltes trucades
per tal que hi anem.
La Presidenta va concloure l‟acte invitant a tots els
assistents a gaudir d‟ un aperitiu per continuar
parlant de l‟ all de Belltall i de les diferents idees o
suggeriments per promocionar-ne la producció i el
consum.

També en l‟apartat de Tècniques del cultiu de l‟all
cal destacar el treball del membre de la Junta
Miquel Angel Sans que va col·laborar amb el
Departament d‟ Agricultura de la Generalitat i
també en la visita a Belltall del seu delegat Anton
Ballvé per “plantar in situ alls” i,interessar-se pel
producte i donar suport del seu Departament.
També s‟ ha treballat amb Sanitat Vegetal de la
Generalitat en Millora de la qualitat de l’ all de
Belltall. Els seus tècnics van visitar finques on es
produeix all i van prendre mostres d‟alls i terres per
definir tècniques de prevenció i eliminació de
malalties. Dels resultats de les mostres analitzades
es van definir plans de millora que tindran un
seguiment en la producció del 2013.
Finalment van prendre la paraula alguns de la
trentena d‟assistents a la reunió. Un dels temes a
debat va ser que s‟ ha rebut sol·licituds per tal de
trobar terres on plantar-hi alls per part de persones
que no en tenen. Respecte a aquest tema l‟agrupació
farà de mitjancer entre la persona que el demana i si
hi ha algun propietari interessat. També algun dels
fills del poble va voler afegir “ El plantar all de
Belltall es fa molta il·lusió com a família i ha estar
una manera de tornar amb més freqüència al
poble, i pot ser una bona alternativa pel territori i
no dependre sols del cereal” .

9.-Laia Lloses i Ingrid Sales
medalla de Bronze en grup
show gran a l’ Europeu de
patinatge artístic a Itàlia.
Font. www.esplugafmradio.cat
El Divendres 3 de Maig va tenir lloc a la ciutat
italiana de Mòdena el Campionat Europeu de grups
show de patinatge artístic. El Reus Deportiu es va
presentar el grups show gran amb l‟espectacle
HERO I AM, on patinen les patinadores de la Conca
,Ingrid Sales i Laia LLoses.
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President Mas: "Catalunya ha d'agafar
les actituds de l'esport per sortir-se'n:
fer pinya, tenir l'objectiu clar, posar-hi
esforç i creure-hi molt"


El cap de l’Executiu ha rebut al Palau els
clubs catalans de patinatge artístic que van fer
podis en categories absolutes al Campionat
d’Europa i l’equip d’hoquei patins del Club
d’Esports Vendrell

Les patinadores del grup show gran van trobar-se
amb la dificultat de ser les primeres de sortir. Van
sortir a pista i van patinar amb precisió, alhora que
els seus vestits s‟ il·luminaven al so de la música,
una innovació que donava una gran visualitat
plàstica . Una gran actuació que va ser puntuada
amb nous per tots els jutges. La competició va anar
avançant i al final els campions van ser els Olot
seguit dels Italians. Això va suposa que les nostres
patinadores obtinguessin la medalla de Bronze.
El president de la Generalitat, Artur Mas,
acompanyat del secretari general de l’Esport, Ivan
Tibau, ha rebut al Palau els clubs catalans de
patinatge artístic que van assolir podis en
categories absolutes al Campionat d’Europa
d‟aquesta modalitat, celebrat a Mòdena, Itàlia, a
principis del mes de maig: el Club Patinatge Artístic
d‟Olot; el Reus Deportiu; el Patinatge Artístic
Blanes FP i el Club de Patinatge Artístic Sant
Celoni. També hi ha assistit l‟equip d‟hoquei patins
del Club d‟Esports Vendrell, que enguany ha
guanyat la Copa del Rei i la Copa CERS, una fita
històrica per al club.
En el parlament dirigit als esportistes, el cap de
l‟Executiu ha lloat tota la feina feta i els objectius
assolits i ha assegurat que, avui, Catalunya ha de
seguir els mateixos valors que ells demostren per
tirar endavant. “Perquè el país se’n surti ha de fer
igual que els vostres clubs, fer pinya, tenir
l’objectiu clar, posar-hi molt d’esforç, creure-hi
molt i, si pot ser, tenir una mica de sort”, ha
declarat.

Un nou podi per la secció de patinatge artístic del
Reus Deportiu que aquest any va ser tercer a
Catalunya, segons al campionat d‟ Espanya i ara
Tercers al campionat d‟ Europa. La propera cita és
el campionat del món a Taiwan al mes de
Novembre

El president els ha agraït el fet de “portar el nom i
la bandera de Catalunya a dalt de tot, a nivell
internacional” i també el fet que el país sigui
reconegut “pels seus valors, que en gran part són
els de l’esport i, en concret, els de l’esport

Recepció del President de la
Generalitat
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10.-.-L’AMI supera les 700
adhesions d’ajuntaments i
altres ens locals

amateur, que mou passions, companyonia i
pinya”.
Davant d‟un panorama econòmic actual que no és
fàcil, el president ha subratllat que el que sí que es
pot i farà el Govern “és donar suport institucional
i dir-vos que ens teniu al vostre costat, que volem
que sigueu coneguts i reconeguts i que valorem
tot el que feu”. En aquest sentit, el president ha
assegurat que l‟esforç d‟aquests joves esportistes ha
de ser un “punt de referència de cara al futur per
a molta altra gent del nostre país”.

Font : associació Municipis per la independència
www.municipisperlaindependencia.ca
Pallejà (Baix Llobregat), Lliçà de Vall (Vallès
Oriental) i Riu de Cerdanya són els tres últims
ajuntaments adherits a l‟Associació de Municipis
per la Independència (AMI). Amb aquestes
incorporacions, l‟AMI supera les 700 adhesions,
amb 666 ajuntaments, 28 consells comarcals, 5
entitats municipals descentralitzades (EMD), les
diputacions de Lleida i Girona i el Consorci del
Lluçanès. En termes relatius, el 71% dels municipis
catalans i el 68% dels consells comarcals formen
part de l‟AMI hores d‟ara. Des de començaments
d‟any, s‟han incorporat a l‟organització 31
consistoris nous, l‟EMD de Valldoreix i la Diputació
de Girona.

La recepció als clubs s‟ha fet al Saló de Sant Jordi
del Palau de la Generalitat, l‟espai més emblemàtic
de la institució i, com ha fet notar el president, el
lloc on se celebren els actes més solemnes i
rellevants. Un espai escollit perquè “els clubs més
modestos, que a vegades no teniu ocasió de ser
tan coneguts de cara a l’opinió pública, tingueu
un tracte igual que els equips dels esports amb
més difusió”, ha remarcat el president.
En el Campionat d‟Europa de patinatge artístic
celebrat aquest mes de maig a Itàlia, el Club de
Patinatge Artístic d‟Olot es va endur l‟or en la
modalitat de xou gran, mentre que el Reus
Deportiu es va classificar en la tercera posició (la
mateixa posició que també va assolir en la modalitat
de quartets).

D‟altra banda, també s‟ha ampliat recentment el
Consell Directiu de l‟AMI, l‟organ de govern amb
representació de cadascuna de les comarques del
país. S‟incorporen, per l‟Alta Ribagorça, l‟alcalde de
la Vall de Boí, Joan Perelada; pel Montsià, l‟alcalde
d‟Amposta, Manel Ferré; per la Terra Alta, l‟alcalde
de Gandesa, Carles Luz; i, pel Pallars Sobirà,
l‟alcalde de Sort, Llàtzer Sibís. El Barcelonès i la
9
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Vall d‟Aran, sense cap municipi adherit, són els
únics territoris sense representació al Consell
Directiu.

www.belltall.net

El Puigsacalm és un dels cims més coneguts de
Catalunya, i la seva estratègica ubicació, a cavall de
les comarques d‟Osona i la Garrotxa, fa que la seva
ascensió sigui quasi bé imprescindible per a
qualsevol excursionista. Permet gaudir d‟unes
magnífiques vistes en totes direccions (Al Nord
observarem els Pirineus Orientals; a l‟Oest, la
serralada del Cadí i el Pedraforca; A l‟Est, la
Garrotxa i la seva extensa quantitat de cims
volcanics, i finalment, al Sud, el Montseny i la plana
de Vic), i la ruta que detallaré a continuació és força
bonica i distreta durant tota la seva durada.

11,.Caminades de
BELLTALLENCS
La Ruta del Císter de Belltall a Santes Creus. El Ton i el
Cesc van fer els 35 km amb 8 hores i trenta minuts..

La pujada al Puigsacalm en aquesta època de l'any
és una meravella. Si fa un bon dia, es veu a tocar tot
el Pirineu, amb el Cadí i el Pedraforca inclosos.
També són espectaculars les vistes de la Garrotxa i
Osona, el Montseny... A més, l'abundor de flors fa
delir els amants de la botànica: narcisos, joliu a dojo,
hepàtiques...
És una excursió bastant llarga, però no gaire difícil.
Hi ha l'opció de quedar-se en algun punt del camí, ja
que farem la pujada i la baixada pel mateix lloc.

Dissabte 11 de maig, pujada al Puigsacalm des de
la Collada de Bracons (entre Osona i la Garrotxa).
Inici a les 8:45 des de la plaça de l‟Església de Sant
Pere de Torelló (més info).

http://muntanya.wordpress.com/2007/06/20/100-cimspuigsacalm-1513-m/
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Durant la caminada es va poder observar algun
camp on es conrea “ all de Belltall “ i també els
diferents camps de sembrat on es conrea blat o ordi,
que per cert tenien una bon aspecte. Després d‟ uns
mesos molt plujosos Abril va ploure 69 l/m2 i en el
que portem de Maig ha plogut 90 litres/m2 ( dades
de www.bellcam.cat) . Unes pluges que es noten en
els camps, rius com la Sirolla que neix a Belltall i
passa per Rocallaura.

PUJADA A MONTSERRAT ( 1 DE
JUNY)

Una vegada arribats a Rocallaura , els caminants i
altres amics que van venir en cotxe van poder gaudir
d‟ un exquisit esmorzar patrocinat per l‟ Associació
de veïns i Amics de Belltall , amb coca del “ Forn
Parts de Guimerà” al bar del poble .

12.-Belltall pelegrina a
Rocallaura
Els habitants de Belltall com ja va sent habitual el
darrer diumenge de Maig( aquest any dia 26) han
fet el seu particular pelegrinatge a Rocallaura . El
dia era solejat i la trentena de caminats van iniciar
el viatge a peu .

Una vegada finalitzada l‟excursió , els participants
que ho van desitjar van poder participar dels actes
litúrgic que van tenir lloc a l‟ Església de
Rocallaura, com ja havien fet els representants
d‟altres pobles que també realitzen
aquest
pelegrinatge .
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13.-250 persones gaudeixen
del dinar del 12 de maig
elaborat per l’Albert Marimon
( cuiner de l’any) a Passanant

petits venent números de la panera, fins les dones
més grans preparant els plats i coberts del dinar,
passant pels joves i no tant joves amb el muntatge de
les taules i cadires. Durant tota la jornada es va
respirar un gran ambient de festa popular amb una
total implicació dels veïns i amics del poble.

Col.laboració. associació veïns Passanant

Es presenta la Marinada, revista de l’Associació

L‟Associació de Veïns i Amics de Passanant ha
organitzat per primer cop un dinar en motiu
d‟aquesta festa i ha comptat amb la col·laboració de
l‟Albert Marimon, premi cuiner de l‟any 2013.

Aprofitant la Festa del 12 de maig, es va presentar
públicament el primer número de la revista
Marinada, que té una tirada de 300 exemplars. En
aquest primer número s‟hi pot trobar informació de
totes les reivindicacions de l‟associació, els actes
celebrats fins al moment, fotografies antigues del 12
de maig i altres festes populars, els orígens
passanantins dels Laporta, articles històrics i una
entrevista a l‟Albert Marimon.

La Festa del 12 de maig està profundament arrelada
a Passanant. Els seus orígens es remunten a una
secada molt important que patí el poble en què,
després de treure la imatge de la Mare de Déu de
Passanant en processó fent pregàries per demanar la
pluja, l‟aigua va arribar i es va poder salvar la
collita. D‟això ja en fa més de 300 anys i des
d‟aleshores s‟ha celebrat de forma ininterrompuda.

L’Ajuntament fa pagar 1600 euros de fiança
L‟Ajuntament de Passanant va aprovar el novembre
passat una “Ordenança fiscal de nova imposició per
la utilització d‟equipaments municipals i altres
elements mobles” on s‟estableix el pagament d‟un
lloguer per a l‟ús dels locals i béns mobles
municipals per part d‟usuaris particulars i el
pagament de fiances per part de les entitats. En el
cas de la fiança per la Festa del 12 de maig la xifra
ha estat de 1.600€. D’aquests 1.600€, 1.000
corresponen a les carpes i 600 a les taules i les
cadires. Una xifra que l’Associació considera
completament
desproporcionada
i
un
impediment a la seva tasca de dinamització de la
vida social i cultural del municipi. Encara més,
tenint en compte que ja paga una assegurança de
responsabilitat civil que cobreix tots els danys
materials i personals, a instància del propi consistori.

Enguany, després de la tradicional processó,
l‟Associació va organitzar diversos actes en motiu
de la festa. L’acte central va ser un dinar popular
elaborat per l’Albert Marimon, veí de Passanant
i premi Cuiner de l’Any 2013 al que van assistir
250 persones. Els comensals van assaborir dos
primers de patata i salmó i un mar i muntanya de
segon. Just abans, l‟Associació Juvenil de Nalec
havia ofert el Ball de les Forques, una dansa local
que acostumaven a ballar els joves pagesos a les
eres, un cop acabada la jornada de batuda del cereal.
Per finalitzar la festa, el duet acústic Minha Ànima
Gémea va oferir un concert de versions.

Desenes de persones van col·laborar des de primera
hora del matí amb tots els preparatius d‟una festa
que va unir diferents generacions; des dels més
12
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Tot i això, i donat que l‟Ajuntament només disposa
de 200 cadires, se‟n van demanar a l’Associació de
Veïns i Amics de Belltall, que en va deixar prop
d’un centenar desinteressadament.

www.belltall.net

En canvi en aquest període només trobem una mort
per violència.
El segle XVII va acabar amb 19 cases habitades a
Belltall.
Un canvi important en l'agricultura catalana es va
produir al darrer terç d‟aquest segle, quan es va
començar un procés d'especialització en els cultius, i
l'economia catalana es va començar a redreçar. A
Belltall aquesta millora no es va fer palesa, i així ho
va fer constar el rector Pau Berenguer a diferents
escrits, on parla de les penúries que sofreixen els
seus habitants, per les males collites, i les
desastroses conseqüències de les guerres.
Els pagesos per mitjà dels seus jurats, que els
representaven, per si no tenien pocs problemes, a
demés tenien que pagar als soldats del rei.
A tot això s‟ha d‟afegir la plaga de llagosta que va
assolar Belltall l‟any 1687.
A l‟any 1692 era tal la misèria de la gent de Belltall,
que el jurats van obtenir de la carlania un préstec per
poder comprar el gra que necessitaven per sembrar,
amb la garantia de les propietats del Comú (fleca,
hostal i taverna).

14.-Temps enrere
Col.laboració Isidre Ca l’Esquerrer
Aclariment
A la col.laboració Belltall a la segona meitat del
segle XVI, publicat el passat trimestre en aquesta
revista, per algun problema de edició no va
constar correctament la situació del C/. Major o
C/. Sant Pere, que anava del pati del castell a
l’església-vella.
Belltall al segle XVII
Belltall va començar el segle XVII amb unes 24
cases habitades a les que s‟havia arribat durant la
segona meitat del segle XVI, després d‟una
recuperació demogràfica d‟unes 15 cases des de
1553, en la que va col.laborar la immigració de
població del sud de França, que es va dedicar,
sobretot a l'agricultura, però també a altres molts
oficis.

La configuració urbana de Belltall no van sofrir
modificacions respecte al segle XVI, i ocupava el
sòl comprés entre els actuals carrers de La Font, de
Baix, Sant Roc i Major.

El primer terç de segle va acabar també amb 24
cases habitades. Fet que indica l‟estancament
demogràfic viscut a Belltall aquells anys.
En aquest període trobem el registre de 7 morts per
actes violents (pedranyalades). El fet que pel poble
passes el camí reial afavoria el bandolerismes, al ser
un lloc de pas de forasters. Un dels morts va ser al
molí de vent, que al ser al camí de Forès quedava
més desprotegit.
Les morts, al produir-se espaiades amb el temps, i al
pertànyer les víctimes a diferents famílies, no va
incidir en la pèrdua de cases.

En aquest segle trobem l‟assentament a Belltall de
diverses famílies que s‟espargirien al llarg dels anys,
i es mantindrien al poble fins aquest segle, o el
passat.
Seguidament en tenim alguns casos:
El matrimoni, l‟any 1586, d’Onofre Miró, del que
no consta lloc de procedència (probablement
d‟algun poble de La Conca) amb Montserrada
Berenguer Cabestany natural de Belltall i filla
d‟Andreu Berenguer de La Sala, i Margarida
Cabestany de Belltall; va donar pas a les nissagues
MIRO i BATLLE, que van ser els últims carlans del
poble. Els Miró van comprar l‟any 1675 tota la
heretat de la carlania als descendents dels Montaner,
que vivien a Barcelona.
Entrarem amb més detalls d‟aquesta família en una
propera col.laboració.

Al segon terç, no només es va estancar el creixement
demogràfic, sinó que es va produir una considerable
reducció que va deixar a Belltall amb 15 cases
habitades.
Catalunya vivia un estancament econòmic, que
afectava especialment als camperols i pagesos. Cada
mala collita provocava una fam, que afeblia la
població i feia més fàcil la difusió d'epidèmies.
Concretament, al poble de Belltall, entre juliol i
agost de 1951, quatre cases van quedar buides per la
mort per “contagi” (així ho descriu el rector) de tota
la família o gran part d‟ella.

A Joan Farré casat amb Catarina el trobem
establert a on ara hi ha Cal Ferreret (però amb
13
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entrada pel carrer Major) l‟any 1590, sense que ens
consti la seva la procedència. En aquells anys a
Passanant, Guimerà, Forès i Ciutadilla hi havia
diverses famílies amb cognom Farré, però no he
trobat connexió amb elles. Tampoc s‟ha pogut
determinar si la Catarina era de Belltall o d‟una altra
procedència.
Cal Ferretet (FARRÉ i MIRÓ) i Cal Teclet
(FARRÉ-MARIMON-ROSSELL) són dues cases de
les que Joan Farré és l‟ascendent més antic conegut.
El cognom Farré encara es manté com a segon
cognom de descendents de Cal Ferreret.

www.belltall.net

Jacint Vilà Llort de Segura va casar-se l‟any 1690
amb Paula Cabestany Busquets de Belltall.
Les cases que tenen com ascendent a Jacint Vilà
són. Cal Xiquillo, Cal Roig (VILÀ-TORRES) Cal
Miquel del Roig (VILÀ-TORRES) Cal Curt del
Racó (VILÀ-TORRES-ROSET) i Cal Parranxo
(VILÀ-TORRES).
Feliu Miró (probablement descendent d‟una branca
de la nissaga d‟Onofre Miró a Rocallaura) era
mitger del carlà de Belltall, i es va casa l‟any 1697
amb Tecla Cabestany Soler de Belltall.
Tres fills barons del Feliu van tenir molts
descendents a Belltall. En altres números d‟aquesta
revista parlarem de les dos o tres nissagues dels
Miró, i de les seves cases que van ser nombroses.

Simó Ras, fill del francès Bernat, es va casar l‟any
1613 amb Tecla Rovira Spital, de Belltall, i es va
establir al poble.
Cal Ras (RAS-FARRÉ) Cal Pere (FARRÉMARIMON) i Cal Roseret (FARRÉ-CATALÀ) són
cases que tenen en comú l‟ascendència de Simó Ras.

En aquest segle XVII, la gent de Belltall centrava
tota la seva activitat a les feines relatives a la
pagesia que es complementaven amb les pròpies
dels pastors. Les cases que tenien hisenda pròpia,
solien tenir corral pel bestiar (ovelles o cabres).

L‟any 1671 Magdalena Cabestany de Belltall es va
casar a Montbrió de la Marca amb Maties Aldavert.
L‟any 1672 van tenir el seu primer fill a Montbrió,
però s‟establiren a Belltall.
Cal Andavert i Ca l‟Inglès (ANDAVERTCOMPANY) són les dues cases que van donar
continuïtat a la nissaga a Belltall.

Dels oficis no relacionats directament amb la
pagesia no hi ha referències. No consten ni ferrers ni
fusters.
Tampoc es va construir, doncs hi havia més cases
que famílies.
Entre els 1677 i 1679 es van fer obres al castell, però
es de suposar que ho van fer mestres de cases (ara
anomenats paletes) de fora del poble.

A finals de l‟any 1661 Pau Berenguer Sabater és
anomenat rector de Belltall. Poc després Miquel
Berenguer Sabater
natural de Guimerà, va
instal.lar-se a Belltall a casa del seu germà per portar
les terres de la “badia”. El Miquel es va casar a
Belltall l‟any 1682 amb Tecla Reixachs Vendrell, i
després, una vegada viudo, amb Agna-Maria Burgès
Dalmau, l‟any 1693.
El Miquel va tenir quatre fills, i tots quatre van tenir
molts descendents a Belltall. En un altre número
d‟aquesta revista parlarem de la nissaga dels
Berenguer, que és amb la dels Miró, la més
nombrosa.

Fleca, hostal i taverna eren propietat del Comú que
els llogava a famílies de Belltall, que ho
compaginaven amb les feines pròpies de la pagesia.
L‟any 1637 Gaspar Vilaplana, teixidor de lli de
Llorenç, es va casar amb Maria Rosa Martí de
Belltall. Del matrimoni van néixer els anys 1639 i
1641 dos fills, i en el registre de baptisme consta
com ofici del pare: Teixidor de lli de Belltall.
D‟aquesta família ja no hi ha més dades, el que fa
suposar que van emigrar degut a la impossibilitat de
poder sobreviure a Belltall treballant en l‟ofici
esmentat.

L‟any 1685 Jaume-Joan Manasanch Porta de
Passanant, va contraure matrimoni amb Magdalena
Cabestany Cabestany de Belltall, i va fundar casa al
poble.
Els descendents de Jaume-Joan Manasanch els
trobem en les cases de Ca l‟Arcís (MANASANCHTARRAGÓ-BONET) Cal Catarino, Cal Maginet,
Cal Trumfet, Ca les Tereses, Cal Cabaler el Trumfet
i Cal Llorenç.

Un ofici que sí que va ser habitual a Belltall, al
menys a principis del segle XVII, és el de moliner.
El molí de vent, que a la vegada era habitatge de la
família del moliner, estava situat al camí de Forès a
tocar del Comellar. L‟any 1604 el Comú el va
vendre a Guillen Calçada, moliner de França. Els
Calçada va ser els propietaris pocs anys ja que l‟any
1609 en un document consta que Isabel Joana
14
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Montaner, és propietària de la carlania de Belltall
(heretat, molí i casa).
En un anterior document de l‟any 1603 no consta el
molí de vent com una de les propietats de la
carlania, i això confirma que de molí de vent a
Belltall només ni va haver un.
L‟any 20-4-1612 el molí va ser arrendat per la
carlania a Montserrat Martí. Quatre mesos després,
el seu fill Damià, moria al molí “apedranyalat”.

www.belltall.net

La precipitació al mes de Maig

15.-Nova BELLCAM.
L‟ Associació de veïns ha adquirit una nova càmera
Bellcam ja que la que teníem estava fallant. Ara la
qualitat d‟ imatge de la vessant Teulera , és molt
bona.

I les temperatures en el que va d‟ any

Respecte a les pluges , s‟han recollit en el que
portem d‟any 181 litres/ m2.

Les pluges del mes d‟ Abril
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15.-Forès i Passanant i Belltall
els municipis de la Conca amb
despesa per càpita en
personal ( treballadors de l’
Ajuntament)
Forès
amb 1656.22 euros i Passanant i
Belltall amb 1016.25 € són els municipis de la
Conca de Barberà amb més despesa en personal
( treballadors de l‟ Ajuntament) per càpita . I a
la província de Tarragona tan sols Ascó amb
1749.96 supera aquests valors.

En la següent taula es pot veure la despesa en
personal de l‟Ajuntament de tots els Municipis de la
Conca de Barberà, de més alt a més baix.

De fet en tota la Conca i la Província de
Tarragona són els únics municipis que supera el
valor del 1000 €.Les despeses de Tarragona són
de 413.04€ i les de Reus 353.04€.
1
2
3
4
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7
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La despesa mitja dels municipis de la Província
de Tarragona és de 369.64 € i la dels municipis
de la Conca de Barberà 442.1€.
Així ho indica el Ministeri d‟ Hisenda en l‟
informe de les dades de l‟avanç de liquidació
dels pressupostos de l‟exercici 2011 actualitzat
a 26 de Febrer del 2013.
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DESPESES EN PERSONAL PER
CAPITA
CONCA DE BARBERÀ
Forès
1656.22
Passanant i Belltall
1016.05
Vallclara
613.11
Conesa
470.53
Vilanova de Prades
457.65
Barberà de la Conca
431.98
Montblanc
431.23
Espluga de francolí
398.16
Senan
387.70
Llorac
369.66
Pira
345.66
Santa Coloma de
Queralt
335.06
Pontils
332.50
sarral
319.68
Rocafort de Queralt
303.15
Savalla del Comptat
298.34
Vimbodi i Poblet
281.26
Vallfogona de Riucorb
277.85
Les Piles
275.56
Vilaverd
272.36
Blancafort
255.87
Solivella
196.29

