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L‟ Agrupació de productors d‟all de Belltall ,
certifica els “ alls de Belltall” amb una etiqueta de la
collita del 2013
El primer acte programat era la conferència de
l‟escriptor i poeta Jordi Llavina sota el títol “ La
vida tranquil·la”. La biblioteca de Belltall es va
omplir de gom a gom per escoltar la xerrada. En
primer lloc el President de l‟Associació de veïns i
Amics de Belltall (Pep Lloses )va fer un
reconeixement a Paulina Manasanch ( de ca l‟
Anton) per la seva ajuda desinteressada a la Festa de
l‟all.

1.- V Festa de l’all de Belltall.
El Dissabte 3 d‟ Agost va tenir lloc a Belltall la V
Festa de l‟ALL DE BELLTALL. La Festa que ja ha
arribat a la seva 5ena edició , està organitzada per l‟
Agrupació de Productors d‟ all de Belltall i l‟
Associació de veïns i Amics de Belltall.

De bon matí els visitants podien adquirir els ALLS
DE BELLTALL als estands o a les diferents cases
del poble..

Posteriorment la Presidenta de l‟ Agrupació de
Productors d‟all de Belltall ( Neus Berengué) va
agrair la col·laboració de les empreses i entitats que
permeten realitzar la festa. També va expressar que
ja feia 3 anys que li feia molta il·lusió que Jordi
Llavina fos present a la Festa de l‟all, un fet que
aquest any s‟ ha assolit.
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L‟ Agrupació de productors d‟all de Belltall i l‟
Associació de veïns i Amics de Belltall es mostren
molt satisfets del resultat de la festa , i també del
reso mediàtic que ha tingut ( TV3 va ser-hi present) ,
ja que promou el coneixement d‟ un producte de
proximitat , català i natural com és l’ALL DE
BELLTALL .

El plat fort del dia va començar amb la conferència
la vida tranquil·la , on va fer un excel·lent repàs a
poemes de diferents poetes i seus respecte a la vida i
el treball en els pobles. Una exposició molt amena
on Llavina va fer palesa de la gran capacitat de
comunicació que té i també de la qualitat dels seus
poemes. Va fer una parada al menjar i “als
productes de proximitat ( slow food)” com l‟ all de
Belltall que formen part d‟ aquesta “vida tranquil·la”
dels pobles.

.

2.-Belltall segle XVIII
Col·laboració : Isidre ca L’esquerer

Posteriorment tots els assistents van rebre “ pa d’all
de Belltall” que el forn Prats de Guimerà havia
preparat. La festa va continuar a la sala del casal
municipal on tots els assistents van poder gaudir d‟
un esmorzar amb pa torrat, all de Belltall i oli de
Siurana. Tot molt ben acompanyat amb embotits de
Solivella, avellanes de Reus , vi dels Cellers Roset
de la Conca i cava de Sarral. Els 200 assistents de
diferents pobles de les comarques veïnes van poder
continuar la conversa en aquest excel·lent esmorzar.

El segle es va iniciar amb unes dinou cases
habitades al poble. Al final del seu decurs, en
trobem prop d‟una quarantena.
L‟agost de 1714 el rector de Belltall Pau Berenguer
fa notar les calamitats i la misèria que patia el poble
com a conseqüència de la guerra de Successió, fet
que va suposar un inici de segle molt difícil per la
gent de Belltall. Famílies arrelades al poble com les
dels Torredemer, Spital o Cabestany es veuen
obligades a emigrar.
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També hi ha el de Ramon Trilla amb aquesta simple
descripció: pobre de solemnitat
També consta en aquest document, que era senyor
de Belltall (decimador universal de Belltall i el seu
terme) “Don Anthon Puig Dorfila de la religió de
Sant Joan i comanador de la Comanda de l‟Espluga
de Francolí.
-El delme consistia en la dotzena part dels fruits
collits al terme de Belltall-

L‟any 1716 es va implantar el Reial Cadastre amb
la finalitat d‟avaluar els béns dels habitants i
terratinents de Catalunya.
A Ca l’Anton tenen un manuscrit del Cadastre de
Belltall, i el seu terme, fet el 21-8-1716 per Josehp
Sanahuja. El document està format per tres parts de
les que seguidament en donem algunes dades
d‟interès.
En una primera part hi ha relacionats tots els
propietaris que tenen terres (diferenciades per tres
qualitats) o boscos, garrigues i hortets. Es valora els
rendiments d‟aquestes propietats en quarteres els
cereals, i en lliures o rals la resta.
Entre els propietaris trobem Els.Rv.P.Descalços de
la ciutat de Tarragona, El Comú de Belltall, La
Rectoria i el Senyor del lloc.
La segona relació és de les cases, corrals o corralets
de gallines, patis, corrals de bestiar, un era i una
pallissa. S‟indica l‟estimació del valor en lliures que
se l‟hi dóna a l‟edificació i la renda anual, si es
possés a lloguer.
A l‟última part del document hi ha una relació amb
l‟anunciat “Persones que tenen guanys a Belltall per
raó del seu estament, sigui pel seu treball o amb
animals, bestiar…”
Les 18 persones incloses en la llista són, per dir-ho
d‟alguna forma, les que pagaven els impostos a
Belltall (avui diríem els que hi tenen el domicili
fiscal) i es correspondrien als caps de família (o
cases habitades).
A continuació del nom de la persona constaven les
dades següents:
-Oficipagès, pastor, jornaler, negociant,
Traginer…
-Els animals que tenia- ases, mules, bous vaques…
(dels ramats no se‟n parla)
-Guanys- atribuïts pel rendiment de les terres, dels
animals, de soldades o jornals
Alguns pagesos amb terres pròpies també
treballaven per d‟altres.
Aquí tenim dos exemples dels 18 registres:
1- Marc Ras, pagès de tercer tall amb dos rucs, i
guanys amb dos vedells de Josep Giné,
Se l‟hi consideren uns guanys anuals de
vint-i-cinc rals a l‟any per les seves terres i
quaranta pels dos vedells de Josep Giner.
2- Feliu Miró – pagès de segon tall amb una mula i
un ruc.
Se l‟hi consideren uns guanys de trenta-sis
rals a l‟any.
Entre els citats registres estan inclosos la rectoria i el
carlà, amb indicació de tots els seus béns, i guanys.

Hem vist que a l’any 1716 a Belltall hi havien 17
Cases habitades i la rectoria. Seguidament gràcies
al Llibre del Roser, que forma part del “Fons
documental de la Parròquia de Sant Pere, apòstol, de
Belltall” podem veure més dades sobre les cases
habitades a Belltall durant el segle XVIII.
De la “Confraria del Roser” en trobareu força
informació al llibre “BELLTALL”
1991-Josep Miró Torres / Josep Maria Sans
Manasach. Per això, ara només comentarem algunes
dades que ens ajudin a assenyalar el nombre de
cases del poble.
Al “Llibre del Roser”, agrupats per famílies, hi ha
els que eren confrares en una data determinada.
S‟observa que tots els membres de la família hi
estan relacionats.
Comparant les famílies trobades pel citat llibre, i les
obtingudes pel treball demogràfic de Belltall del
“Reconstrucció de famílies des de l‟any 1566 ” (que
vaig elaborar a partir dels registres Sagramentals
Parroquials) verifiquem que pràcticament totes eren
membres de la “Confraria del Roser”. En aquest
segle XVIII, només hem trobat dues famílies que no
pertanyien a la confraria: La d‟un pastor de Bellprat
casat a Belltall, i la d‟un masover del carlà
procedent de Santa Perpètua, que van residir a
Belltall temporalment.
Pels registres de confrares podem saber que a l’any
1728 a Belltall hi havia 23 cases habitades, i la
rectoria.
L’any 1742 trobem 22 cases habitades, la Casa de
Arrelat i la rectoria.
Unes planes més endavant hi ha una nova relació
(sense data) amb 34 famílies. Donat que en trobem
dues de repetides, hem de comptabilitzar 30 cases
habitades, la rectoria i el Mas de Relat de Baix.
D‟acord amb els registres de baptisme dels fills que
consten com a confrares en les famílies formades
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Fabregat - Descendents de Josep Fabregat Mateu,
de Forès casat
l‟any 1734 amb la pubilla
belltallenca Tecla Cabestany Gené.
Cal Parranxo (FABREGAT-TORRES) i Cal
Parranxet o Cabaler el Parranxo, són descendents
del matrimoni.

En el t citat llibre, l’any 1798 es relacionen 37
cases habitades, i la rectoria.
L‟any 1716 trobem cases habitades fora del nucli
antic de Belltall, delimitat pels actuals carrers de La
Font, de Baix, Sant Roc i Major. Aquestes noves
cases van ser construïdes al tram del carrer Major
que va del carrer Sant Roc fins a l‟actual placeta on
ara hi ha la font.

Tous - Ramon Tous Bover era natural de Cabra del
Camp i es va casar l‟any 1740 amb Maria Miró
Cabestany de Cals Felius de Belltall.
Les cases descendents del matrimoni són Ca la
Maria de la Ramona o Andreu, Cal Capblanc i Cal
Banyeta.

Els cognoms més coneguts assentats a Belltall en
aquest segle són:

Miró (―Badia‖) - Francesc Miró Bosch, natural
dels Omells de na Gaia, va ser rector de Belltall des
d‟abril de 1751 fins a la seva mort al setembre de
1805. El seu germà Simó va es va arribar a Belltall
per menar les terres de la parròquia, però després en
va adquirir de pròpies i va fixar el domicili al poble.
Descendents de Simó són:
Cal Badio i Cal Jaume (MIRÓ-FABREGAT).

Gené – Jaume Gené de l‟Ametlla de la Segarra casat
amb Úrsula Maymir residia a Forès, on va morir
l‟any 1705. Almenys dos dels seus fills van formar
família a Forès, però uns altres tres (Jaume, Josep i
Pere) van establir-se a Belltall.
El Josep Gené és l‟ascendent de Cal Salat i Cal
Cuixela (GENÉ-TARRAGÓ)
Del Pere Gené (casat a Belltall el 1704) són
descendents Cal Cinto, Ca l‟Agustinoi, Ca l‟Antònia
el Pau o Pere el Cinto-1, Cal Pep del Cinto i Cal
Pere el Cinto-2 o Carme el Fuster.
El Jaume Gené no va tenir fills.

Torres
- Teresa Vilà Gené, pubilla de Casa
d‟Isidre Vilà de Belltall, es va casar l‟any 1777 amb
Ramon Torres Domenech d‟Aguiló, i els seus
descendents els trobem a:
Cal Roig, Cal Miquel del Roig, Cal Curt del Racó
(TORRES-ROSET) i Cal Parranxo.

Batlle - Tecla Miró Solé, pubilla del Carlà, va
casar-se els primers anys del segle XVIII amb Pere
Batlle Poca de Vilaverd, i Batlle va passar a ser el
cognom de Cal Carlà. En una altra ocasió parlarem
dels carlans de Belltall.

Marimon - La pubilla de la Casa de Ramon Farré
Gené de Belltall va casar-se amb Manuel Marimon
Boleda de Passanant l‟any 1784 i donar lloc a
l‟arrelament a Belltall d‟aquest cognom a les
següents cases: Cal Teclet i Sebastià el Teclet
(FARRÉ-MARIMON-ROSSELL), Cal Sico, Cal
Ferrer-nou, Cal Pere (FARRÉ-MARIMON) i Ca
l‟Amàlia.

Carles - Relat de Baix - El primer registre
sagramental a la parròquia de Belltall, és de l‟any
1732, però com que el mas pertany al terme de
Guimerà, és sagú que la nissaga hi era amb
anterioritat. El Carles estaven ja pressents a
Passanant l‟any 1538
Cal Tomàs (CARLES-FABREGAT-AMENÓS) va
estar fundat per Tomàs Carles Cortada de Relat de
Baix.

En els documents parroquials d‟aquest segle, que
s‟han examinat, no trobem referències als oficis no
relacionats directament amb la pagesia o ramaderia,
però sí, que en el Cadastre de Belltall de l‟any 1716
en tenim una bona mostra:
Jornaler, caçador de llaços, pastor a soldada,
comerciant de bestiar i traginer.

Farré – Cal Ras - Maria Ras Busquets, pubilla de
Cal Ras de Belltall, es va casar en segones l‟any
1733 amb Manuel Farré Poca de La Llacuna, i
aquest cognom es va mantenir a les següents cases:
Cal Ras (RAS-FARRÉ) Cal Pere (FARRÉMARIMON) i Cal Roseret (FARRÉ-CATALÀ).

3.-Assemblea General
El dissabte dia 24 d‟ Agost del 2013 a les 19:00 es
va reunir la Assemblea General de L‟ Associació de
Veïns i Amics Belltall . Presideixen la taula el
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Es revisen l‟estat dels temes pendents de la Junta
del 2012
 Rètol de Belltall venint Tàrrega. El rètol
no es veu s‟ hauria de posar en un altre lloc.
 Despeses de la Festa Major. Despeses
explicades per la Comissió de Festes i
publicades en la revista
 Biblioteca. Se‟n fa càrrec l „ Ajuntament .

President (Pep Lloses), el Secretari en funcions (
Josep Miró ) i la vocal Rosa Verdura.
L‟ ordre del dia de l‟ Assemblea es:
• Lectura i Aprovació de l‟ acta de l‟
Assemblea anterior. Josep Miró.
• Canvis de càrrecs Junta
• Informació de la Presidència. Pep Lloses
• Estat de Comptes del 2011 i pressupostos
del 2012 Rosa Verdura
• Torn obert de paraules

Posteriorment el President procedeix a informar de
les activitats realitzades durant l‟exercici.
S‟
informa que en l‟ actualitat som 229 socis .( hi ha
hagut dues altes i dues baixes per defunció)
Les activitats realitzades durant l‟ any han estat:

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.

Medi Ambient , Salut i Seguretat
• 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.
•
Infraestructures , Equipaments i Urbanisme
 Futur: 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.
 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

Canvi de càrrecs de la Junta
Cal renovar els càrrecs de Vice-President 1 , VicePresident 2, Tresorer,Vocal 2on,Vocal4, Vocal 6è
i Vocal 8è.
També el vocal 3er per dimissió de Rosa Verdura.
El vice-president 1er( Anton Berenguer) i el vocal
8è ( Xavier Riera) també van presentar la seva
dimissió abans de l‟ Assemblea.
En l‟ Assemblea de l „any passat vam fer el canvi
entre el secretari i el Vice-president 1er, però al no
presentar la documentació a Justícia , el càrrec de
Secretari continua exercint-lo Josep Miró Torres.
Tampoc es va presentar el canvi del vocal 7e Nuria
Jareño per Laura Torrelles.
Les persones que s‟ han presentat als càrrecs vacants
han estat:
•
•
•
•
•
•
•
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Vice –President 1 ( Joan Maria Minguet
Batllori)
Vice-President 2 (Miquel Angel Sans)
Tresorer ( Laura Torrelles Vilalta )
Vocal 2on ( Josep Berenguer Miró )
Vocal 3er ( Pau Minguet Sánchez )
Vocal 4rt ( Albert Manasanch Amenós )
Vocal 6e ( Pau Tous Berengué)

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 .
• XI 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 recitar poemes de
Salvador Espriu.

Els nous càrrecs son aprovats pels assistents a l’
Assemblea.
Tots els canvis s‟han documentat al “ certificat de
renovació parcial ― que entreguem al Departament
de Justícia de la Generalitat.
Informació de Presidència
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Pelegrinatge 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.
• 5ª Festa all de Belltall: Ha estat un èxit,
amb més de 300 assistents i per l‟ any que
ve es repetirà el primer dissabte d‟ Agost(
Gràcies Agrupació productors all de
Belltall i Empreses col·laboradores).
Promoció estratègica
 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

www.belltall.net

•

31 Octubre 2012 .Acta alcaldia 05/2012 sessió
extraordinària. S‟informa per primera vegada d‟
una ordenança fiscal per la utilització d‟equipaments
municipals i altres elements mobles ( OR/M-14)
4 Desembre 2012 .Acta alcaldia 06/2012.Sessió
ordinària. La Regidora Mireia Roset pregunta per la
ordenança fiscal rebent aquesta resposta de
l‟alcaldessa:
La regidora Roset, pregunta si la nova ordenança
fiscal d’utilització d’equipaments
comportarà el pagament per la utilització de la
biblioteca de Belltall.
L’alcaldessa li respon que no. L’ordenança va
adreçada a la utilització d’espais enumerats per
part de persones o grups de persones que no tinguin
entitat jurídica i vulguin utilitzar espais o mobiliaris
municipals per a festes o trobades privades.

Finances




L‟ octubre del 2014 tornarem a enviar els
rebuts ( que correspondran al 2013 i 2014) (
contactarem amb Catalunya Caixa per veure
com fer-ho).
Subvencions ( Turisme ( festa de l‟all) i
Revista les hem pogut demanar ).

21 Desembre 2012.Acta alcaldia 07/2012 .Sessió
extraordinària. Un seguit de persones del municipi
presenten al·legacions al decret alcaldia.

Festes
 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 presentat una
iniciativa popular que ha estat rebutjada de nou. Sols
aprovada per la regidora de FIC .

1a. Que no s‟exposa 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.

Temes pendents amb l’ Ajuntament

La resposta de l‟ Ajuntament és.




Dins l’àmbit de l’autonomia local, l’òrgan de
govern pot acordar d’establir la imposició de taxes
o preus públics per l’ús privatiu de béns de domini
públic, com poden ser en aquests cas, equipaments
municipals i altres elements mobles. L’ordenança
aprovada no penalitza la utilització d’aquest béns
de domini públic per a les entitats del municipi sinó
per la utilització de caràcter privat.

TELEFONIA mòbil . Quan n' hi haurà al
poble. Resposta del SINDIC . No hi ha data
Vorera al camí de Forès: Es va dir que
s‟arreglaria la vorera del camí e Forès fins a
cal Roig i no s‟ ha realitzat.

Cronologia del Decret alcaldia que ha permès
tancar la sala de Belltall

22 Desembre 2012. El Decret d’alcaldia surt
publicat al BOP Bolletí oficial de la província)

Es presenten les actes públiques de l‟ Ajuntament(
www.passanantibelltall.cat .Secció sala d‟actes
electrònica) on es detalla el procés d‟ aprovació del
decret d‟alcaldia i també els correus i fets amb
evidències documentades des de Octubre del 2012
fins Agost del 2013.

Març 2013. Es publica el decret a la revista
BELLTALL i es recorda que les taules de fusta i les
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cadires són de l‟Associació i que son gratuïtes i esta
a disposició de tots els socis i sòcies.
29-31 Març 2013. L‟ Associació organitza les
activitats de Setmana Santa a la sala del casal
municipal sense cap problema.
29 Març 2013: L‟ associació de veïns de Belltall es
reuneix amb l‟ Associació de veïns de Passanant i
visiten el casal i la biblioteca acorden treballar junts
per millorar els temes comuns del municipi.
13 Abril 2013. L‟alcaldessa convoca una reunió a
tota la Junta de l‟ Associació de veïns, pel dissabte
següent ( 20 d‟ Abril) i sense ordre del dia.
14 Abril 2013. El President respon que el plaç és
molt just i que no podran assistir-hi aquest dia i
proposa noves dates on també l‟ Associació de veïns
de Passanant i la regidora Mireia Roset pugui
assistir-hi.
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Torn obert de paraules
Els assistents a l‟ Assemblea fan els següents
comentaris. Es realitzen un total de 22 intervencions
respecte el decret d’alcaldia i el tancament de la
sala de Belltall que queden resumides en els
següents punts




15 Abril 2013. L‟ alcaldessa respon que la reunió s‟
ha de fer aquest dia i que segueix vigent.
16 Abril 2013: El president respon que si el tema és
urgent el truqui i buscaran les persones ideal per
assistir-hi.
20 Abril 2013 .Reunió es realitza.
En una data desconeguda la sala queda tancada al
posar l‟ Ajuntament un segon pany que impedeix l‟
accés.
28 juny 2013 . L‟associació envia sol·licitud per
utilitzar la sala per la festa de l‟all. Adjuntem
sol·licitud de la web de l‟ Ajuntament i còpia
assegurança.
2 de Juliol. El secretari demana que s‟ utilitza un
formulari nou, fotocopia DNI, NIF
4 de Juliol. Enviem la documentació
6 de Juliol. L‟ Ajuntament notifica la concessió de
lloguer locals municipal.
3 d’ Agost 2013: es realitza la festa all de Belltall i
s‟ utilitza la sala
16 al 18 d’ Agost. Es realitza la festa major i s‟
utilitza la sala.
20 Agost Resposta alcaldessa indicant que no
assistirà l‟assemblea de socis de l‟ Associació de
veïns que havia estat invitada pel President.










Estat de Comptes 2012 i Pressupost 2013
Rosa Verdura passa a exposar l‟ estat de comptes del
2012. Els Ingressos han estat de 7587.14 i les
despeses de 7747.87 €. El Saldo inicial era de
2795,47 €.Això ha fet que a 31 de Desembre del
2012 tinguéssim 2632,74 .El pressupost intencionat
pel 2013 és de 6000 € . L‟ estat de comptes del
2012 i el pressupost del 2013 queda aprovat per l‟
Assemblea.
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La responsabilitat dels locals municipals
correspon
a l‟ Ajuntament. En cas
d‟activitats específiques ( festa all, per
exemple) la responsabilitat és compartida
amb l‟ organització ( associació).
Existeix un correu de l‟ Ajuntament d‟
invitació a una segona reunió que no té
verificació de rebuda per part del President.
El President indica que no l‟ ha rebut i que
podria haver anat a l‟spam del correu. De
totes maneres es va donar el telèfon de
l‟associació i no va rebre cap trucada.
Dos membres e la Junta van anar a la reunió
amb l‟alcaldessa , tot i que el President va
indicar que no s‟ hi anés. A la reunió li van
indicar que fes una convocatòria al
President i que la reunió es fes a Belltall.
Les convocatòries sempre cal fer-les al
President i és una falta de respecta a l‟
Associació respondre referint-se als estatuts.
Hi van haver 5 persones del poble que es
van reunir amb l‟Alcaldessa per demanar-li
explicacions sobre el tancament de la sala i
també una reunió explicativa al poble. No
han rebut resposta ni s‟ ha convocat cap
reunió.
A l‟assemblea d‟avui es va invitar a
l‟alcaldessa (que ha contestar que no
vindria), al regidor Joaquim Torres ( no
contesta) i a la regidora Mireia Roset (
present a la reunió) per poder compartir les
opinions.
Classificar la sala d‟acord a la normativa de
seguretat( extintors , calefacció, servei de
begudes) i incloure-ho a la reglamentació
municipal. Les normes de la sala han de ser
les mateixes que per la biblioteca
No existeix cap poble de les comarques
pròximes que tingui un decret similar.
Disposar al poble d‟un servei de bar en un
espai públic com és el cas del bar de
Passanant que és a l‟ Ajuntament.
Treballar conjuntament amb l‟Associació de
veïns de Passanant , la regidora Mireia
Roset i l‟Ajuntament per trobar una solució
per tot el municipi per tal de que la sala
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La festa s‟ inicia el Divendres amb els tradicionals
jocs de cucanya, Uns jocs que passen de generació
en generació , els nois i noies que els organitzaven
aquest any eren els que fa uns anys eren els
participants. Un dels jocs més social és el joc
d‟estirar la corda , on a banda i banda es poden
veure des dels més petits fins els més grans .

torni estar oberta al servei de la gent del
poble. Modificar el decret d‟alcaldia si cal.
El President assumeix la responsabilitat de
no haver sabut trobar una solució en aquest
tema que ha generat crispació entre els socis
i sòcies i es compromet a treballar amb
tothom per trobar una solució legal, però
lògica , coherent i de respecte entre les
diferents institucions ( Associacions ,
Ajuntament) per tal que les Associacions i
els veïns i veïnes puguin fer ús dels espais
públics.

El Router i la connexió d’ internet al casal
municipal és molt lenta i es bloqueja molt sovint.
Treballar per tal que es millori.
TDT. Segueix sense funcionar després d‟una
inversió milionària en una antena nova que no esta
donant les prestacions per les que va ser definida.
WI_FI: Treballar per tenir WI-FI al poble gratuït ,
tal i com ja es va proposar en l‟assemblea anterior.
Sense cap altre punt es tanca la reunió a dos quarts
de nou del vespre. Alguns dels assistents signen el
registre d‟assistència

4.-Festa Major de Belltall 2013.
La Festa popular per
excel·lència.
Belltall ha celebrat aquest cap de setmana la seva

Festa Major, una festa tradicional , senzilla però
molt participativa per part de tots els Belltallencs i
belltallenques.

Després de l‟exercici una mica de “ xocolatada”
preparada per diferents cases del poble i que tots els
participants tasten i aprofiten per fer les primeres
tertúlies de Festa Major.
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La nit esperava una brillant actuació de la Bandarra
Orquestra sociomusical de Montblanc , un
espectacle de música, animació i interpretació
alegre pels carrers de Belltall i amb un ritme
trepidant que va engrescar a tots els Belltallencs i
Belltallenques .

Dissabte s‟iniciava amb la actuació infantil, on els
més petits podien gaudir a ritme del so de la gralla
del ball dels gegants i capgrossos del Morell. I
després del dinar Partit de futbol entre les nois del
poble contra els nois, la primera part molt igualada
va acabar amb empat a 4 però finalment els nois es
van imposar .

. I la nit esperava la música amb els DJ que van
animar la sala de ball fins a altes hores de la
matinada.
9
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La festa Major de Belltall de nou ha destacat per ser
una festa tradicional, on participa tot el poble i on hi
ha activitats per tot el ventall d‟edats. Una Festa que
no seria possible sense el treball , dedicació i
entusiasme que posen durant tot l’ any els
membres de la Comissió de Festes de Belltall.

5-.Temes pendents
Ajuntament

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.

Seguidament començar la final del Torneig de
petanca guanyada per la parella dels joves ( Aleix
i Arnau). Que a part del trofeig es van emportar el
desitjat premi ( el pernil) . I després el Ball de
Tarda , on l‟ orquestra de Festa major va tocar les
cançons de sempre , per tal que els que encara saben
ballar-les poguessin passar una estona animada,
mentre els més petits els hi corrien entre les cames. I
el ball va continuar aper la nit , on el moment més
emblemàtiques el ball del fanalet , on joves i grans
omplen la sala sota la lluentor de les espelmes, fins
que la darrera s‟apaga.

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.
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.
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.
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.

Diumenge tots els petits juguen als inflables fins que
arriba el “ Vermut de festa Major”, on la sala de ball
s‟omple de gom a gom per compartir l‟àpat i alhora
la convers amb amics i veïns que hi són presents. I
ja per finalitzar la festa ens quedava una mica de
Jazz al Fossar .

10

BELLTALL
NUM 89 TARDOR 2013.

6.-Belltall, ―la
Ajuntament

sala‖

i
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convencen ells mateixos que no tenien cap més
sortida que fer allò que han fet. En aquest cas, si fos
així, l‟equip de govern del municipi hauria de fer
acte de contricció i pensar que alguna cosa ha fet
malament, ni que sigui petita, quan ha generat
aquesta mala maror entre un sector de la població. I
pensar que, encara que aquest sector de la població
pugués ser minoritari, si és que ho és, la seva
obligació és intentar vetllar per tothom. Potser el
decret s‟havia de fer, no diem que no, però calia
explicar-ho abans i, ja que no es va fer abans, al
nostre entendre s‟hauria de procurar restablir el
consens i procurar el diàleg amb la població.
L‟Ajuntament hauria de buscar solucions perquè
tothom estigui més o menys content, això sense dir
que hi ha coses que estan dins de la sala municipal
que ara mateix estan confiscades perquè els seus
propietaris són persones que havien donat aquelles
coses perquè tothom en pogués disfrutar.
L‟ajuntament ha de dialogar amb el poble, amb tots
els que vivim permanentment o temporalment a
Belltall.

Diverses cartes enviades o publicades referent el
tancametn de la Sala , per part de Belltallencs i
Belltallenques
Aquest estiu percebem que a Belltall s‟ha creat una
mala maror; parlem amb molta gent del poble que
està enfadada amb l‟Ajuntament per haver tancat la
sala municipal a través d‟un decret que, prèviament,
no s‟havia consensuat amb els veïns de Belltall. Cal
recordar que el fet que la sala estès oberta per les
tardes i per les nits, que s‟hi pogués jugar a pingpong o a futbolin o a la butifarra, que s‟hi pogués
prendre alguna beguda o xerrar els uns amb els
altres va ser una iniciativa popular, uns quants veïns
es van organitzar per permetre un lloc de trobada. I
hi va haver gent que hi va treballar per posar-hi
mobles i acondicionar-ho. Hi havia problemes? Que
nosaltres sapiguem, no. I tothom sap que si algú
s‟hagués molestat per alguna cosa, per sorolls o per
falta de neteja o vés a saber què, s‟hagués solucionat
perquè entre la bona gent els problemes es parlen i
se solucionen.

Aquest enfadament ens consta que uns quants
ciutadans l‟han expressat directament a l‟alcaldessa,
per escrit o en reunions a l‟Ajuntament; uns quants
altres l‟expressen en privat, però no el fan públic, no
sé si en són molts i tampoc no sé si els regidors en
són conscients d‟aquesta estat d‟emprenyament.
Però tal com nosaltres entenem la política, ells són
qui tenen el poder polític i, per tant, tenen la
responsabilitat de fomentar el diàleg, de buscar les
solucions.

Aleshores, si no hi havia cap problema conegut (i
l‟Ajuntament no n‟ha expressat cap que justifiqui el
seu decret), per què es fa una norma que
impossibilita que la gent de Belltall que vulgui
pugui anar a la sala? Sempre hem entès que els
polítics han d‟estar al poder per solucionar les coses,
no per generar conflictes. Que els Ajuntaments han
de fer normes quan alguna cosa rutlla malament,
però si ho hi havia problemes, per què fer una
norma? Podem entendre que potser hi ha alguna
qüestió legal que se‟ns escapa, de responsabilitats
civils en cas que passés alguna cosa dins de la sala,
per exemple, però és una simple suposició perquè
que nosaltres sapiguem no s‟ha fet una explicació
pública de tot plegat. I com que no hi va haver
explicacions prèvies ni explicacions posteriors, es
generen hipòtesis (que a Belltall hem pagat el
problema que tenia l‟Ajuntament per no cedir els
locals municipals de Passanant; per exemple) i
aquestes hipòtesis, si no es parla, aniran en augment.
I la mala maror, també.

L‟estat de mala maror ha fet que s‟hagi produït un
fenomen curiós: alguns belltallencs han girat el seu
emprenyament cap a l‟associació de veïns. Potser
tindran els seus motius, però em sembla estrany
perquè cal no oblidar que qui ha tancat la sala no és
la junta directiva de l‟Associació, sinó que l‟ha
tancat l‟Ajuntament. Per tant, a qui se li ha de
demanar explicacions no és a una associació que
treballa pel poble i se sotmet als dictàmens de la
legalitat, sinó als polítics municipals, que estan
obligats a donar explicacions del que fan, són els
nostres representants.
Alguns amics del poble ens diuen que no publiquem
aquest escrit, que val més callar perquè a
l‟Ajuntament no li agradarà. Però això és
absolutament impossible. És impossible que ningú
s‟enfadi amb nosaltres per expressar una opinió amb
tota l‟educació de la que som capaços. Una opinió
que, a més, és compartida per alguns belltallencs, ho

Sabem per experiència personal d‟haver hagut de
dialogar, a causa de les nostres feines, amb regidors
o alcaldes d‟ajuntaments de ciutats grans o amb
Consellers de la Generalitat, que els polítics solen
tenir la sensació que fan bé la seva feina, es
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siguin de naixement o no, pertanyin a les famílies
del poble o no; al capdavall, la pertinença a un poble
no es porta a la sang, depèn de la voluntat de volerho ser o no i, en última instància, de qui paga tributs
i qui no els paga. Si algú deixés de saludar-nos per
dir el que pensem, sempre en to positiu, humilment
disposats a col.laborar en redreçar les coses i a
participar en tot allò que els veïns i l‟Ajuntament
puguin voler de la nostra família, voldria dir que hi
ha gent que no sap què és la democràcia i la
disparitat d‟opinions. I això no entra dins del nostres
caps.

www.belltall.net

amb els amics, fer una partida de ping pong o de
futbolin. Es una acció espontània que no es pot
programar.
Crec que esteu aplicant normes per zones
conflictives, esteu trencant el que durant anys ha
funcionat sense cap problema i esteu buscant
problemes a on no n´hi ha.
Simplement us demano que us repenseu l‟aplicació
d'aquesta mesura. No és la manera de fer-ho,cal
dialogar. Si heu fet dues convocatòries i no s´hi ha
assistit, doncs feu-ne una tercera.

Carta 2
Es una opinió molt personal i sincera, amb tot el
respecte cap a la institució que representeu, però
també amb tot el carinyo que tinc cap a Belltall i
aquest espai de trobada.

Benvolguda/t Alcaldessa i Regidor,
Casualment me he assabentat de la desagradable
noticia de que ja no es pot accedir a la SALA- Casal
Municipal, doncs l´Ajuntament ha canviat el pany
i les claus seguint una normativa municipal.

Molt cordialment,,
Carta 3

Segurament aquesta normativa va dirigida a un altre
tipus de municipi que no és justament el de Belltall.
S‟entén el fet de que l´Ajuntament hi hagi de fer
obres, i que tingui prioritat per utilitzar-la, però
canviar el pany i les claus d'una manera tant sobtada,
és un acte molt més significatiu.

Benvolguts,
M'adreço a vosaltres amb motiu de les informacions
que m'han anat arribant sobre els canvis respecte a
l'ús de la Sala.
No dubto de cap manera que la decisió presa deu
estar legitimitzada per alguna normativa, n'hi ha
tantes que qui ostenta el poder sempre es pot
empararen alguna. Tanmateix, l'aplicació d'una
norma no respon forçosament a una necessitat.

Aquesta SALA es va començar a omplir de vida
social ja fa bastants anys, gràcies a la iniciativa
popular, no municipal,i gràcies a la generositat i
entrega de moltes persones de Belltall. Gent amb el
desig de tenir un lloc de trobada encara que només
fos per tres setmanes a l´estiu i tres dies per Pasqua,
revetlles i caps d´any, amb pares i fills que
dificilment poden coincidir junts durant l´any
. Un punt de trobada on, a l´estiu encara que fos tard
I calia esperar al carrer fins passades les 11h. de la
nit a que ens obrissin la porta, i parlo per mi
mateixa, podies fer una mica de poble. Tot en el
marc de la col·laboració espontània i amb llibertat
,però sempre amb respecte i civisme.
S'entendria que es prenguessin aquestes mesures
en el cas de que si haguessin produït actes incívics,
just al contrari, cada any si han fet aportacions
extramunicipals pel petit cafè que ens ajuda a
retrobar-nos.

Segons la meva humil però legítima i meditada
opinió, en les comunitats petites hauria de prevaler
allò que les consolida i enforteix. Em refereixo a
la presa de decisions per consens i a guiar-se,
sempre que no ho impedeixi una força major, en el
dret
d'ús,
de
costum
(l'anomenat
dret
consuetudinari). Aquest dret, tan propi del nostre
país (recordem els Usatges) es basa en els usos,
en els costums, en les maneres de fer que, essent
demostradament eficaces, s'han anat solidificant
amb el pas del temps.
I aquests dos arguments no són aliens a la tradició
de la Sala. Vet aquí alguns exemples:
Quan érem petits hi anàvem a jugar, a veure la
televisió, s'hi assajaven obres de teatre, s'hi anava a
fer petar la xerrada moltes tardes d'hivern...Potser
era l'any 63 (?), durant la primera setmana de gener
va marxar el llum; recordo l'Angelina de ca
l'Andavert i altres dones i canalla a la Sala rient i

Amb la nova normativa, tot i estar a la nostra
disposició, no en veig pas la viabilitat del seu us. A
Belltall no tothom te internet per demanar-ho, ni
temps ni cotxe per anar a Passanant, especialment al
vespre quan un decideix anar a fer un Café, veure's
12
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Per tot l‟exposat, li demano rectifiqui en aquesta
decisió i permeti recuperar un espai que fa molts
anys gaudeixen el veïns, des de els temps dels
nostres avis, inclosa la seva autonomia i gestió, el
més aviat possible, per així minimitzar els danys
emocionals que ja s‟han provocat entre la gent del
poble i les desconfiances que estan sorgint davant
aquest Consistori.

fent tragos d'un porró de vi de la bóta del racó...
Anys més tard, gràcies a mossens (Josep Mª Prats,
Manel Borges...) que entengueren la importància
d'unir les persones, fer-les participar, generar
comunitat i cultura... la Sala va esdevenir un espai
d'ús totalment democràtic.Com hauríem pogut, si
no, fer el Club Infantil (jocs d'hivern, teatre
infantil...).

7.--Amics i Veïns que ens han
deixat

Per no parlar dels anys posteriors: el naixement de la
Comissió de Festes que comportà un esclat
d‟iniciatives que impregnaren tot el poble i marcaren
una manera de fer que ha perdurat fins ara.

El 29 de Juliol ens va deixar Francesc Marimon
Roset de Ca l’ Amàlia a l‟edat de 90 anys

Benvolguts: jo no voto a Belltall, però l‟estimo tant
com el pugui estimar qualsevol que hi ha nascut. Per
això també vull dir que aquesta carta no ha estat
redactada ni amb prejudicis ni amb cap mala
intenció. Ben al contrari, desitjo el millor als qui heu
estat votats, els vostres encerts seran un benefici per
al poble. Tant de bo, s‟arribi al consens, tant de bo la
Sala pugui tornar a ser d‟ús públic habitual.

8.—Via Catalana—de Belltall
Nombrosos veïns i amics van participar en la Via
catalana que es va celebrar el passat 11 de Setembre
del 2013. Hem rebut fotos de diversos llocs:
Alcanar, L‟Ampolla, Sant Carles de la Ràpita, El
Perelló, Mont-Roig del Camp Reus, Tarragona i
Barcelona

Moltes gràcies.
Carta 4
Il·lma Sr. Alcaldessa,
Em dirigeixo a vostè, amb motiu dels últims
esdeveniments succeïts en relació a les actuacions
que aquest Ajuntament a pres en referència al
tancament de la Sala Social del poble de Belltall.
Li recordo, com vostè ja sap, que aquesta sala és
utilitzada únicament pels veïns com a centre social,
destinada com a lloc de trobada entre tots nosaltres,
ja que tot i ser un poble petit, és un orgull veure la
relació i comunicació entre nosaltres.
Un exemple ben clar, ha estat la complicitat de tots
els amics i veïns de Belltall a l‟hora d‟invertir en la
sala amb donatius per la millora i manteniment de la
mateixa, per poder fer l‟espai més acollidor i
agradable, fent-nos sentir com a casa nostra quant
estem tots junts.
Aquesta decisió m‟obliga a expressar una profunda i
seriosa queixa, sense entendre els motius que han
portat a l‟Ajuntament, a negar la confiança que fins
ara tenia dipositada en els veïns de Belltall.

13

BELLTALL
NUM 89 TARDOR 2013.

14

www.belltall.net

BELLTALL
NUM 89 TARDOR 2013.

www.belltall.net

Un bon grup de joves van aprofitar les paques per
observar els estels .

CAMINADA I SOPAR A ROCALLAURA

9.—Estiu ple d’activitats
Aquest estiu estat ple d‟activitats organitzades pels
belltallencs i belltallenques del poble i que ens han
fet arribar en aquestes fotografies.
CAMINADA NOCTURNA
Llàgrimes de Sant Llorenç

PER VEURE les

Una quarantena de belltallnecs de totes les edats van
sortir de nit per poder observar les “llàgrimes de
Sant Llorenç”,
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Un nombrós grup de belltallencs i belltallenques es
van desplaçar al poble de La sala per gaudir de la
festa, i provar les excel.lentes “crepes” que es van
preparar i gaudir dels jocs populars que es van
organitzar

Arribada i sopar al bar restaurant de Rocallaura, on
vm poder gaudir de productes locals de qualitat,
coca de recapte, vi i oli del poble i també alls.

I ja de nit els més valents vam tornar a peu de nou
cap a Belltall.
I TAMBÉ SOPARS
I TROBADES ALS
DIFERENTS RACONS i ENTRADES DEL
POBLE

Festa Major de La Sala
Després de 40 anys el poble de la Sala de Comelats
torna a celebrar una festa Major.
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