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1.-Pressupost Ajuntament  

Font. www.passanant.cat 
 

ANTECEDENTS 
 

L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el 

pressupost per a l’exercici 2014. 

L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han 

emès els informes favorables que figuren a 

l’expedient. 

 

El pressupost conté la documentació i els annexos 

previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals.  

 

Per tant, S’ACORDA: 

 

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a 

l’exercici de 2014, d’acord amb l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i 

l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per 

capítols el qual, resumit per capítols, és el següent: 

 

CAPITOLS DENOMINACIÓ EUROS CAPITOLS 

DENOMINACIÓ EUROS 

 

 

 

mailto:belltall@tinet.cat
http://www.belltall.net/
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2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar 

el sostre de la despesa no financera per 

l’Ajuntament, per import de 838.150.-€, d’acord 

amb el que es detalla a l’informe de la intervenció 

sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, 

objectiu del deute públic i la regla de la despesa. 

Tanmateix, i en el cas que s’obtingués el 

finançament adient, aprovar el límit màxim legal en 

relació amb el sostre de la despesa no financera, atès 

el detall que es relaciona a continuació 

 

2.-Els reis a Belltall  

Puntuals com sempre els reis van arribar a Belltall 

aquest any el dissabte 4 de gener, amb la novetat que 

els recorregut habitual en tractor va ser a peu fins 

l’Església. 

 

 

 

Una vegada a l’ Església se les va donar la 

benviguda 

 

 

 

L’església presentava un aspecte immillorable amb 

un ple de gom a gom 
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I va començar el repartiment de regals 

 

 

 

I per finalitzar la dança habitual dels negrets. 

3.-El servei de turisme del Consell 

Comarcal de la Conca de Barberà 

senyalitza un recorregut per a 

BTT i una ruta de senderisme per 

famílies 

 El Servei de Turisme del Consell Comarcal de la 

Conca de Barberà ha finalitzat la senyalització de 

dos senders, un a Blancafort específic per als amants 

de BTT i un a Senan específic per fer en família. 

Aquesta actuació forma part del projecte de 

senyalització de senders comarcals i ha comptat amb 

la col•laboració de la Diputació de Tarragona. 

L’objectiu és la connexió amb altres senders 

existents, fomentar el turisme familiar i donar a 

conèixer el nostre patrimoni natural i paisatgístic 

tant als visitants com a la gent del propi poble i 

comarca.  

Un recorregut pensat i senyalitzat per fer-lo en 

bicicleta de muntanya a Blancafort  

De Blancafort al Santuari del Tallat és un recorregut 

pensat i senyalitzat per fer-lo en bicicleta de 

muntanya, tot i que també és apte per fer-lo a peu. 

Recorre l'interior del terme municipal i enllaça amb 

el santuari del Tallat, seguint camins que en alguns 

casos són comuns amb altres senders comarcals: 

GR175 La Ruta del Cister, GR171, PR-C-58 i el 

sender del santuari del Tallat a Barberà de la Conca.  

És un recorregut de 20,430 quilòmetres i compta 

amb un nou model de senyalització específic 

dissenyat amb plaques quadrades que indiquen la 

direcció que cal seguir. El punt de sortida és des de 

la plaça dels arbres de Blancafort on hi trobarem un 

plafó amb el mapa de tot el recorregut i informació 

de com interpretar les indicacions de les plaques. Per 

al seguiment de l’itinerari s'han disposat una sèrie de 

plaques direccionals que es troben en pals verticals 

des del punt de sortida fins al punt d'arribada en els 

punts d'intersecció i els canvis sobtats de direcció.  

Un recorregut pensat i senyalitzat per fer-lo en 

família a Senan  
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El recorregut surt des de l’església, segueix el traç 

del Camí de Sant Jaume a Catalunya i GR171 en 

direcció a Vimbodí, continua per un senderó que 

voreja el poble fins arribar a una gran alzina, dita de 

la Pastora. D’aquí segueix les empremtes de l’antic 

camí empedrat dels Omells de na Gaia a l’Espluga 

de Francolí mentre es pot contemplar les 

magnífiques vistes panoràmiques de Senan que ens 

portaran de nou al poble pel racó de la Font, un 

espai d’esbarjo, amb taules i barbacoa, a l’ombra de 

les moreres. S’hi troben tres fonts: la font Vella (o 

de la vila), la font Nova i la del racó de la Font.  

 

 

La font Vella i la del racó de la Font estan situades a 

la part baixa del poble i donen nom al raval de la 

Font. Són de construcció molt similar, excavades a 

una fondària d’uns tres metres, amb volta de pedra 

seca i una pica on s’arreplega l’aigua. El sobrant del 

racó de la Font és canalitzat fins a la font Nova i 

d’aquesta es canalitza als rentadors, situats al seu 

costat.  

Per al seguiment de l’itinerari s'han disposat una 

sèrie de plaques direccionals que es troben en pals 

verticals des del punt de sortida fins al punt 

d'arribada en els punts d'intersecció i els canvis 

sobtats de direcció. I compta amb un nou model de 

senyalització específic per a famílies dissenyat amb 

plaques quadrades que indiquen la direcció que cal 

seguir.  

Per a cada un d’aquests itineraris es confeccionarà 

un llibre de ruta o roadbook amb informació de 

caràcter general, com ara la distància total de la ruta, 

com arribar al punt de sortida o els principals 

elements d’interès turístic que es poden trobar 

durant el recorregut; i també informació més 

concreta, com ara les direccions que cal seguir i 

informació sobre els diferents encreuaments que es 

poden trobar. De moment, es pot descarregar el 

track per a GPS des dels portals webs municipals 

corresponents, i des dels portals turístics: 

www.concaturisme.cat i www.larutadelcister.info  

4.-Deixalleria mòbil  

 La Deixellaria mòbil estarà  a la bàscula de Belltall 

els següents dies. 

 

ANY   2014 

POBLACIÓ 

 

DEIXALLERIA 
MÒBIL 

 

CAIXA 
VOLUMINOSOS 

 

Belltall 
 

del 05/03 al 11/03 

Belltall 
del 13/08 al 

19/08 
del 13/08 al 19/08 

Belltall 
 

 del 08/12 al 14/12 

      

5.-Concactiva comença el 2014 

oferint feina a 11 nous 

treballadors gràcies al programa 

Treball i Formació 

Onze persones de la Conca de Barberà han trobat 

feina gràcies al programa Treball i Formació 

gestionat per Concactiva amb el suport del Consell 

Comarcal i els Ajuntaments de la comarca. Aquestes 

11 persones, que es trobaven en situació d’atur, van 

començar el 31 de desembre un contracte laboral de 

6 mesos de durada que inclou una formació 

professionalitzadora i la realització de tasques 

d’interès públic per a la Conca de Barberà. 

Treball i Formació és un programa subvencionat pel 

Servei d’Ocupació de Catalunya que distribueix les 

contractacions en funció dels habitants que té cada 

municipi. Així doncs, d’aquestes onze persones, 

dues s’integraran a la brigada municipal de 

Montblanc, mentre que les brigades municipals de 

l’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, 

Sarral i Vimbodí tindran un nou treballador 

cadascuna d’elles.  
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Pels pobles que no arriben al mínim d’habitants 

fixats pel programa, Concactiva, mitjançant la 

coordinació amb els diferents Ajuntaments, ha creat 

una brigada comarcal de 5 treballadors que es 

desplaçarà per la resta de pobles de la comarca. 

D’aquesta manera no només es crearà ocupació i es 

donarà la possibilitat a persones que es trobaven en 

situació d’atur de llarga durada a tornar a introduir-

se en el mercat laboral, sinó que també es faran 

accions que beneficien la totalitat de la comarca i als 

serveis per a tots els ciutadans. 

Entre les tasques que duran a terme aquests 

treballadors en destaca l’adequació d’edificis i 

espais públics, la jardineria i les tasques de 

desbrossament i adequació d’accessos, camins i 

senders. 

Concactiva serà l’encarrega de gestionar les accions 

i posar el material i els mitjans de transport de la 

brigada comarcal, així com també d’oferir 

assessorament i orientació laboral als treballadors. 

L’organisme autònom del Consell Comarcal 

segueix, doncs, amb les tasques pròpies dels 

popularment coneguts com a “plans d’ocupació” i 

reafirma la seva aposta pel foment de l’ocupació. 

Entre les properes accions de l’entitat en aquest 

àmbit, en destaca una nova edició del programa 

Joves per l’Ocupació i la tasca que ja està realitzant 

amb el programa Ocupació per a Persones Aturades 

de Llarga Durada. 

Aquesta, però, no és l’única bona notícia pel que fa 

a la millora de l’ocupació de la Conca de Barberà. 

Els Ajuntaments de l’Espluga de Francolí i Vimbodí 

i Poblet, amb el suport de Concactiva, s’han acollit 

al programa de Col·laboració Social amb un 

treballador cadascú. D’aquesta manera, dues 

persones treballaran als respectius ajuntaments 

durant sis mesos cobrant la prestació d’atur i un 

complement econòmic que afegirà el mateix 

Ajuntament. Una forma per seguir laboralment 

actius, millorar l’experiència i l’ocupabilitat i, 

alhora, rebre una compensació econòmica major de 

la que els hi pertocaria únicament amb la prestació. 

 

6.-El conseller Vila presenta el 

nou projecte per resoldre els 

problemes d’abastament d’aigua 

a la Segarra, l’Urgell, la Conca de 

Barberà i l’Anoia 

 

Font: Nota premsa Generalitat de Catalunya 

 

 L’Agència Catalana de l’Aigua, en col·laboració 

amb el Consell Comarcal de la Segarra, ha fet un 

reestudi total de la xarxa d’abastament des del 

Segarra-Garrigues, reduint gairebé a la meitat el cost 

de l’obra i adequant-lo a les necessitats actuals· La 

xarxa proposada abastiria 32 municipis, amb una 

població total de 44.000 persones 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, 

ha presentat avui el nou projecte que ha de permetre 

resoldre els problemes d’abastament d’aigua a 32 

municipis de les comarques de la Segarra, l’Urgell, 

la Conca de Barberà i l’Anoia. La presentació s’ha 

fet durant una reunió amb els presidents de les 

diputacions de Barcelona, Lleida i Tarragona, els 

presidents dels consells comarcals de les quatre 

comarques beneficiades, així com també amb 

diversos alcaldes de la zona. A la reunió també hi 

han assistit, entre d’altres, el secretari de Medi 

Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i el 

director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi 

Agustí. 

L’Agència Catalana de l’Aigua, en estreta 

col·laboració amb el Consell Comarcal de la 

Segarra, ha fet un reestudi total de la xarxa 

d’abastament des del Segarra-Garrigues, reduint el 

cost del projecte (inicialment aquesta obra estava 

pressupostada en 30 milions d’euros i la nova 

proposta és de 18 milions d’euros) i adequant-lo a 

les necessitats actuals. La xarxa proposada abastiria 

un total de 32 municipis, amb una població total de 

44.000 persones. En aquest sentit, la nova xarxa 

inclouria 110 quilòmetres de conduccions, 7 

estacions de bombament i 4 dipòsits. 

Els municipis beneficiats per aquesta actuació són 

els següents: 

Comarca de la Segarra: Cervera, Estaràs, 

Granyanella, Granyena de Segarra,Guissona, Ivorra, 

Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de 

Segarra, Oluges, Plans de Sió, Ribera d’Ondara, 

Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, 

Sant Ramon, Talavera, Tarroja de Segarra i 

Torrefeta i Florejacs. 

Comarca de l’Urgell: Ossó de Sió, Tàrrega, Verdú i 

Vilagrassa. 
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Comarca de l’Anoia: Montmaneu i Pujalt. 

Comarca de la Conca de Barberà: Conesa, Forès, 

les Piles, Llorac, Passanant I Belltall , Santa 

Coloma de Queralt, Savallà del Comtat i Vallfogona 

de Riucorb. 

Amb la nova proposta, es duria a terme la redacció 

del nou projecte durant el 2014, les obres podrien 

començar a mitjans de 2016 i l’actuació podria estar 

enllestida a finals de 2017. 

Així mateix, en la reunió d’avui també s’ha decidit 

la creació d’una comissió gestora, que ha d’impulsar 

el projecte i esdevenir, un cop estigui enllestida 

l’actuació, en el futur ens de gestió. 

Incompliments de l’Estat 

Cal recordar que durant l’any 2009, l’Agència 

Catalana de l’Aigua i Acuaebro van signar un 

conveni per tirar endavant el projecte. No obstant, 

durant el 2011, un cop el projecte ja estava redactat 

per l’ACA, Acuaebro no el va voler licitar amb 

l’argument que li calia un aval de l’Agència per 

garantir la seva part de finançament. 

Aquest aspecte no es contemplava en el conveni i 

tampoc es va tenir en compte que, durant el 2008, 

l’ACA va invertir 8 milions d’euros en la 

construcció i posada en servei de la potabilitzadora 

de Ratera, peça angular d’aquesta obra. 

Això ha provocat l’endarreriment sistemàtic del 

projecte. A més, no s’ha observat en els darrers 

mesos cap voluntat per part de l’Estat espanyol de 

reactivar l’actuació, ja que en els Pressupostos 

Generals de l’Estat per al 2014 no hi ha cap partida 

pressupostària al respecte. 

Per aquest motiu, l’Agència Catalana de l’Aigua ha 

buscat alternatives per resoldre els problemes 

d’abastament estructurals a la zona, sense renunciar 

a exigir a l’Estat que compleixi amb els seus 

compromisos. 

Cap transvasament 

Addicionalment a la presentació del projecte, durant 

la reunió el conseller de Territori i Sostenibilitat ha 

recalcat que aquesta xarxa d’abastament no serà 

l’avantsala d’un transvasament del Segre cap a 

l’àrea metropolitana de Barcelona i que l’actuació 

busca la resolució dels problemes d’abastament 

d’una zona del país que té pocs recursos hídrics. 

Per tant, aquesta obra, a més de satisfer totes les 

demandes d’aigua ordinàries, contribuirà al 

desenvolupament econòmic de la zona 

7.-Depuradores de la Conca  

Tot i un augment de gairebé un 25% del cabal 

tractat, les depuradores de la comarca han 

aconseguit mantindré els nivells d’emissions de 

CO2 a l’atmosfera als de l’any anterior 

 

Les depuradores d’aigües residuals de la Conca de 

Barberà han mantingut el nivell d’emissions de CO2 

a l’atmosfera amb els llindars emesos l’any 2012, tot 

hi haver-hi un augment del cabal d’entrada i com a 

conseqüència, una major treball dels equipaments 

que les formen. 

La Conca de Barberà disposa de cinc 

depuradores (Montblanc, l’Espluga de Francolí, 

Sta. Coloma de Queralt, Solivella i Senan) i tres 

col·lectors en alta (Vimbodí, Poblet i Les Masies). 
El Consell Comarcal n’és l’administració actuant 

des que l’any 2007 es signés un conveni de 

col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, 

per a l’explotació, la conservació i el manteniment 

dels sistemes de sanejament de la comarca. 

La gestió de les instal·lacions consisteix en la gestió 

de les aigües residuals que generen els municipis i el 

seu retorn a medi amb les característiques 

estipulades segons la normativa vigent en matèria 

d’aigües. Degut a diverses millores realitzades en les 

instal·lacions s’ha aconseguit optimitzar el consum 

d’energia elèctrica i fer que les depuradores siguin 

més sostenibles sostenibles. 

L’any 2012 hi va haver una reducció de les 

emissions de CO2 a l’atmosfera de 15,72 tones, 

havent consumit gairebé 578.000 kwh/any amb un 

cabal tractat mitjà de totes les depuradores de 4.000 

m3/dia. Aquest any 2013 s’ha mantingut les dades 
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de consum energètic havent augmentat el cabal 

tractat un 24,5% de mitjana.  

Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà es 

realitzen visites guiades a les depuradores de la 

comarca. Totes aquelles entitats, associacions o 

centres d’ensenyament que hi estiguin interessats 

només cal que es posin en contacte amb el Servei de 

Medi Ambient del Consell Comarcal i podran visitar 

les instal·lacions i observar com es realitza el 

tractament de les aigües residuals del seu municipi. 

 

8.-Laia Lloses i Ingrid Sales 

PLATA al campionat de 

Catalunya i a l estatal de Grups 

show de patinatge artístic 
Font. NOVA CONCA 

 

El dia 2 de Febrer va tenir lloc al pavelló de Barris 

Nord de Lleida el campionat de Catalunya de grups 

show de patinatge artístic .  El Reus Deportiu amb 

les patinadores Laia Lloses i Ingrid Sales , va 

participar amb l’espectacle DEAR SANTA. El grup 

show està entrenat per Elena Palau i Xavier López. 

 

 
 

Les patinadores de la Conca  ja havien guanyat el 

campionat territorial i anaven a Lleida a lluitar per la 

victòria amb les campiones del món d’ Olot, L’equip 

de Masnou i la resta de participants. En primer lloc 

van sortir a pista les Olotines que van realitzar un 

gran espectacle , però amb alguna errada tècnica. 

Després va tocar a l’ equip del Reus, l’actuació va 

ser perfecta, coordinada, elegant i precisa. Un 

espectacle de moviment perfectes a la pista i amb un 

final brillant , innovador i emotiu. Sense oblidar la 

bellesa plàstica del vestuari , un gran treball en la 

idea, disseny i execució final.Tot el pavelló va 

aplaudir amb entusiasme l’actuació. Els jutges van 

puntuar amb nous alts l’actuació , però unes dècimes 

per sota de les   Olotines. 

 

 
 

Aquesta excel·lent segona posició demostra que 

l’espectacle i la seva execució es de gran qualitat. 

Ara toca el propera actuació al campionat d’ 

Espanya el proper  2 de Març a Santiago de 

Compostela. Laia i Ingrid viatjaran per lluitar  de 

nou per la victòria . Tot per poder assolir la desitjada 

classificació per l’ Europeu i després pel Campionat 

del món de PATINATGE ARTÍSTIC 2014 que tindrà 

lloc a Reus.( www.reus2014.com)  
 

 
 

Classificació final Catalunya 

 

1.-OLOT ( Respira)                                 94.9 

2.-Reus Deportiu ( Dear Santa)       91.2 

3.-Masnou ( Laberint)                             91.7 

4.-Girona ( Més enllà de la foscor)          87.9 

 

 

Les conquenques Laia Lloses i Ingrid Sales 

PLATA al campionat de Espanya de Grups show 

de patinatge artístic 

http://www.reus2014.com/
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El dia 2 de Març va tenir lloc a Santiago de 

Compostela el campionat d ‘Espanya  de grups 

show de patinatge artístic .  El Reus Deportiu amb 

les patinadores de la Conca  Laia Lloses i Ingrid 

Sales , va participar amb l’espectacle DEAR 

SANTA. El grup show està entrenat per Elena Palau 

i Xavier López. 

 

El grup va realitzar una actuació perfecta, que els 

jutges van puntura amb 9 alts. No obstant unes 

dècimes per sota de l’ Olot i unes dècimes per sobra 

de Masnou. Molta igualtat entre els tres grups de 

davant. 

 

Amb la revalidació de la segona posició ( ja ho van 

assolir al campionat de Catalunya) ,demostra que 

l’espectacle i la seva execució es de gran qualitat. 

Ara toca el propera actuació al campionat D’ Europa 

a Almere ( Holanda) el 26 d’ Abril on Laia  i Ingrid 

viatjaran per lluitar  de nou per la victòria .  

 

 
 

Classificació final Espanya 

 

1.-OLOT ( Respira)                                 96.1 

2.-Reus Deportiu ( Dear Santa)       94.0 

3.-Masnou ( Laberint)                             93.6 

4.-Girona ( Més enllà de la foscor)          89.9 

 

9.-Les retallades del Govern 

central a l'energia eòlica suposaran 

unes pèrdues d'ingressos de més de 16 milions 

d'euros per a Catalunya 

Font:eolicat 

 Barcelona, 13 de febrer de 2013-. Associacions 

eòliques de tota Espanya uneixen forces per a aturar 

les retallades al sector eòlic decretades pel Govern 

central.  

 

 

EolicCat ha participat aquest matí en una 

conferència de premsa a Madrid que han celebrat 

conjuntament les associacions eòliques 

autonòmiques i l'AEE. L'objectiu ha estat denunciar 

la situació econòmica insostenible a la qual es veu 

abocat el sector eòlic com a conseqüència de les 

retallades acumulades en els seus ingressos i que 

podria suposar la pèrdua d'uns 15.000 llocs de 

treball a Espanya en els propers mesos.  

 

 

Les noves mesures aprovades pel Govern central per 

a retallar els ingressos del sector eòlic suposaran, a 

més, unes pèrdues pels parcs eòlics de Catalunya 

d'uns 16 milions d'euros durant l'any 2013, segons 

conclou un informe realitzat per EolicCat, 

l’Associació Eòlica de Catalunya, en col·laboració 

amb l’Asociación Empresarial Eólica (AEE).  
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A més de la pèrdua d'ocupació i de valor en les 

instal·lacions eòliques en servei, aquest darrer cop al 

sector eòlic provoca que no s'executin els projectes 

dels gairebé 10.000 MW eòlics adjudicats en els 

diversos concursos autonòmics, i que es perfilaven 

com a fórmula de creixement econòmic i d'ocupació 

en les diferents Comunitats Autònomes, així com un 

pol d'atracció d'inversors autòctons i internacionals.  

 

L'absència d'un marc regulador previsible i estable i 

la forta retallada sobre els ingressos que el Govern 

central ha imposat als projectes els fa totalment 

inviables.  

10.-Activitats de Setmana Santa 

 
Dissabte  19 d’ Abril  :XII  Caminada a les 

cabanes de volta amb sortida des de la Plaça de 

l’església. 

 

Hora:a les 10:00  

 

 

 

 

Dissabte, 19 d'abril, a les 5 de la tarda. Casal 

municipal de Belltall 

 

Acte de memòria del nens de Belltall  (Josep, 

Miquel i Antoni) en el 75 aniversari de la seva  

mort,  a càrrec d'Isidre Bonet. 

 

Seguidament descobriment monòlit commemoratiu  

al cementiri de Belltall. 

Commemoració promoguda  per famílies de Belltall. 

Amb el suport de l'Ajuntament de Passant i Belltall i 

l'Associació de Veïns i Amics de Belltall 

 

11.-Temps enrere  

 
Col.laboració Isidre Ca l’Esquerrer 

 

 

BELLTALL AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE  

XX 

 

En aquesta ocasió només analitzarem el primer terç 

del segle, que és més o menys els anys als quals he 

tingut accés, donat les limitacions que hi ha per 

consultar documents que contenen dades personals, 

més enllà del citat període. La “Llei orgànica de 

protecció de dades de caràcter personal” no ens 

permet accedir a registres de menys de 100 anys. 

Dins el fons documental de la Parròquia de Sant 

Pere Apòstol de Belltall, actualment dipositat a la 

seu de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, hi 

ha el “Liber de Statu animarum eclesiae parrochiales 

Belltall anys 1928-1958”, que conté molta 

informació del poble i la seva gent, recollida pels 

rectors. Per aquest llibre que ara no es pot consultar,  

pels motius mencionats en el primer paràgraf,  

sabem que a l’any 1928 es va arribar a les 99 

cases, i 452 habitants. Aquestes són les dades  més 

elevades que s’han assolit. 

Al llibre Belltall, de Josep Miró Torres i Josep 

Maria Sans Manasanch, podem trobar molta 

informació al respecte, per tant no és necessari 

entrar-hi en profunditat. 

 

 
 

Localització de les cases habitades  

L’alt ritme de construcció de noves cases iniciat al 

final del segle XIX va tindre continuïtat durant el 

primer terç del segle XX, fins a arribar a l’actual 

configuració del poble de Belltall.   

 

Cognoms més coneguts assentats a Belltall el 

primer terç del segle XX 
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Auví –  Josep Auví Arbós natural de Vandellós va 

casar-se l’any 1908 amb Malena Berenguer Carles, 

de Cal Margarido, i van fundar casa a Belltall.  

Cal Caminer i Cal Julià el Caminer són les cases on 

trobem el cognom Auví. 

 

Felip –  Martí Felip Edern de Castellnou de Seana, 

l’any 1909 es va casar amb Maria Bonet Tarragó de 

Ca l’Arcís, i va fundar Cal Martí. Dues generacions 

es van mantenir a Belltall fins a la seva emigració a 

Valls. 

 

Català –  Ramon Català Lladó del Vilosell es va 

casar als voltants de l’any 1912 amb Marieta Gené 

Lladó, de Cal Roseret. El cognom Català es va 

perdre amb la mort del Jaume. 

 

Company – L’any 1916 la pubilla de Ca l’Inglès, 

Teresa Andavert Pons es va casar amb Josep 

Company Torrelles de Rocallaura. El cognom 

Company és manté actualment a Ca l’Inglès.  

 

Amenós –  L’any 1922 la pubilla de Cal Tomàs, 

Pepa Fabregat Carles es va casar amb Jaume 

Amenós Balcells de Glorieta. El cognom Amenós es 

manté actualment a Cal Tomàs 

 

Florensa – L’any 1924 Maria Berenguer Berenguer 

de Ca la Zabet va casar-se amb Agustí Florensa 

Cullaré, natural de Rocafort de Vallbona. El cognom 

va tenir continuïtat una generació a Cal la Zabet, i 

després a Cal Ramon de la Zabet i Cal Ros de la 

Zabet. 

 

 

Roset –  El matrimoni format per Ramon Roset 

Clarasó, natural de Clariana i Maria Rius Riba de 

Santa Coloma va fer-se establir-se a Belltall per fer 

de mitger de la hisenda de Cal Belagno. Uns anys 

després els seus fills Jaume, Joanet, Pepet i Ramonet 

van donar continuitat al cognom Roset a Ca 

l’Encarnació/Cal Jaume el Trumfet, Cal Curt del 

Racó/Mireia Cal Recó i Cal Mitger/Mitgera.  

 

Les ocupacions dels belltallencs  

El segle XX es va iniciar  seguint la tendència de la 

segona meitat del segle XIX. Per tant les activitats 

dels habitants van ser principalment les relacionades 

amb la pagesia o ramaderia. Aquestes feine, algunes 

famílies les compaginaven amb el petit comerç 

(tendes, tavernes…).  

 

 
 

 

Els traginers, paletes, fusters, i ferrers ho podien fer 

com a activitat única, o complementària a la pagesia. 

Les activitats relacionades amb la construcció de la 

carretera també estan presents a inicis del segle. De 

fet, a Belltall l’ofici dóna nom a dues cases: Cal 

Caminer i Cal Pep del Caminer. 

Hi ha dos oficis més que van donar nom a la casa on 

s’efectuava l’activitat: Cal Carreter i Cal 

Espardenyer (també era taverna).  

El municipi tenia arrendat el forn de la vila, i el 

forner arrendatari no exercia cap més activitat.  

 

L’hostal de carretera de Cal Salat, que des de  finals 

del segle XIX ja funcionava com a parada de 

descans pels que feien la ruta des del Camp de 

Tarragona a l’Urgell; l’havia comprat Josep Miró 

Llobet (de Cal Feliuet). En aquest primer terç del 

segle XX registrava una gran afluència de traginers 

que sopaven i dormien a l’hostal. 

 

És un fet remarcable la presència (durant molts poc 

temps) d’un metge a Belltall. Es tracta de José Zea 

Urbano, natural de Màlaga. El registre de baptisme, 

fet a Belltall, d’un nét seu nascut a Barcelona, 

confirma el que havíem sentit a algun avantpassat 

nostre, i el fet de la denominació de Cal Metge, a la 

casa situada al carrer Major, 2    

 

Fets singulars del primer terç del segle XX 

Als registres sagramentals de la parròquia de 

Belltall, no s’ha trobat informació sobre fets 

d’especial rellevància, però al document « Apunts 

històrics i notes de la parròquia de Belltall » hi ha 

tres fets que mereixen ser mencionats. 

Entre 1908 i 1910 es va construir el nou cementiri. 

Del setembre al desembre de 1918, Belltall patí  una 

forta epidèmia que va afectar a molta gent, i a causa 
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de la qual, van morir una noia de 22 anys, i un noi 

de 33 anys. 

 

 

El 13-2-1921 es beneí davant de l’església un auto-

òmnibus que feia el recorregut Montblanc-Tàrrega. 

Josep Miró de Llobet de Cal Feliuet era un dels 

promotors del nou servei de transport.  

 

Un succés de l’any 1928,  no sorgit  a Belltall, però 

que va trasbalsar tot el poble, va ser l’anomenat 

“Cas Marimon”.  Ja n’hem sentit  parlar molt, i 

s’han publicat treballs sobre els fets ocorreguts, per 

tant no ho comentarem aquí.   

12.—Tallats arbres davant del 

Forum 

 

 

 

 

13.-Un projecte on hi participa 

Concactiva, premiat per la Unió 

Europea 

La Unió Europea ha premiat el projecte Creamed, on 

hi participa Concactiva, amb el Premi AECT: la 

insígnia que distingeix la millor estructura de 

cooperació europea de l’any. El Comitè de les 

Regions,  conjuntament amb membres del Parlament 

Europeu i la Comissió Europea,  van voler 

reconèixer la gran tasca que està duent a terme el 

projecte euroregional Creamed. 

El gran objectiu i repte de Creamed ha estat crear 

una xarxa de nous vivers d’empresa i de 

comunicació entre emprenedors de l’Euroregió 

Pirineus Mediterrània, o el que és el mateix: de 

Catalunya, les Illes Balears, el Rosselló i les regions 

occitanes del Llenguadoc i el Midi-Pyrénées. 

Amb implicació d’actors de tots aquests territoris, 

entre els anys 2010 i 2013 s’han posat en contacte 

més de 90 vivers i 1.400 joves empreses en l’àmbit 

euroregional, la meitat de les quals han estat 

catalanes. D’aquesta manera, s’ha pogut donar 

suport a joves emprenedors i s’ha ajudat a crear i 

consolidar nous llocs de treball, creant un projecte 

de referència d’àmbit internacional que finalment ha 

estat premiat per les institucions europees. 

El projecte ha estat fruit de la cooperació entre les 

xarxes de vivers de Midi-Pyrénées (REZOPEP i 

Midi-Pyrénées Expansion), la xarxa de vivers 

d'empreses de Languedoc-Roussillon 

(SYNERSUD), el Parc Balear d'Innovació 

Tecnològica (PARCBIT) i la Direcció General de 

l'Economia Social i Cooperativa de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

En aquesta última institució, Concactiva hi 

desenvolupa una important tasca des de la seva seu a 

Montblanc, on hi té un viver d’empreses, i des del 

pioner Viver de Celleristes, especialitzat en el món 

del vi, de Barberà de la Conca. 
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14.-Padró d’ habitants.BOP 2014-

01582 
Ajuntament de Passanant i Belltall 
 
EDICTE 

Per decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2014, 

es va incoar un expedient per donar de baixa per 

inscripció indeguda a les persones que figuren 

empadronades en el padró d’habitants municipal 

sense tenir la residència efectiva al municipi (art. 54 

del Reglament de població). Aquest Ajuntament va 

intentar notifi car, a cadascuna de les persones 

afectades, que després se citen, les corresponents 

propostes de baixa del padró d’habitants. Com que 

aquestes notifi cacions no es van poder realitzar en 

no trobar-se les persones interessades als seus 

domicilis, mitjançant aquest edicte se’ls comunica 

que disposen d’un termini de 10 dies per manifestar 

si estan d’acord, o no,amb l’esmentada baixa del 

padró d’habitants d’aquest municipi. En cas que no 

hi estiguin d’acord, poden presentar les al·legacions, 

documents i justifi cacions que considerin adients 

per acreditar la residència en aquest municipi. 

 

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció 

padronal assenyalada, cal que sol·licitin l’alta en el 

padró d’habitants del municipi en què resideixen. 

Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a l’ajuntament 

d’alta o bé a l’Ajuntament de Passanant i Belltall 

 

Les persones interessades són les següents: 

 

LAURA ANDREEA, DIACON 
 
Passanant, 10 de febrer de 2014. 

 

15.-President Mas: "L'Estat 

espanyol hauria de veure la 

consulta com una oportunitat" 

 Font. Generalitat de Catalunya 

El cap del Govern afirma que, malgrat la negativa de 

les institucions de l’Estat a parlar, “la consulta es 

convocarà”.El president asseguraque "no lluitem 

contra el món sinó contra l’Estat espanyol, tot i 

que ens agradaria no haver-ho de fer, però no ens 

deixen cap altra sortida” 

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha 

lamentat avui que “un cop més el Govern espanyol 

i les institucions de l’Estat estan perdent una 

oportunitat d’or per poder seure en una taula i 

negociar“, en referència a l'escrit que el Govern 

espanyol ha registrat al Congrés en contra del 

traspàs a Catalunya de la competència per organitzar 

referèndums. “És una llàstima que en lloc de 

veure-ho com una oportunitat d’or ho estant 

veient com un obstacle total, quan precisament 

l’actitud de les institucions catalanes és la de 

voler arribar a acords, però és impossible amb 

aquells que s’hi neguen sistemàticament”, ha 

afegit. 

“Van perdre una gran ocasió quan van recórrer 

l’Estatut de Catalunya aprovat pel poble català 

davant el Tribunal Constitucional; van perdre una 

enorme ocasió quan van dir que no, rotundament, al 

pacte fiscal, i ara tornen a perdre una ocasió d’or 

quan no volen ni seure a la taula per parlar, negociar 

i acordar el procés que ha de portar Catalunya a 

decidir el seu futur polític”, ha insistit Artur Mas. 

  

El cap de l’Executiu ha fet aquestes declaracions 

davant els mitjans de comunicació que han assistit 

aquest migdia a l’acte inaugural de XpoMercat 

2014, el Mercat de flor, planta ornamental i 

complements de Catalunya, que ha tingut lloc a 

Vilassar de Mar. 

En resposta a les afirmacions ahir del president 

Rajoy en el sentit que Catalunya està lluitant contra 

el món amb la seva voluntat d’exercir el dret a 

decidir, el president de la Generalitat ha assegurat 

que “nosaltres no estem lluitant contra el món, estem 

malauradament lluitant contra l’Estat espanyol, i ens 

agradaria no haver-ho de fer”, i ha afegit “si l’Estat 

espanyol ens hagués respectat les nostres aspiracions 

d’autogovern, la nostra cultura i llengua, el nostre 

projecte col·lectiu i la nostra llibertat no caldria 

lluitar contra ell, ho fem perquè no tenim un altre 

remei, no ens deixen cap altra sortida”. 
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En aquesta línia, el cap de l’Executiu ha aclarit que 

“no volem lluitar contra el món sinó que volem és 

situar-nos en el món i ser coneguts, reconeguts i 

valorats i, molt modestament, fer una aportació al 

món sencer des de la nostra identitat i de la nostra 

personalitat catalana”, i ha continuat “estic segur 

que el món entén molt bé que una nació com 

Catalunya simplement aspiri a votar, a exercir la 

democràcia, i que la seva gent pugui decidir 

lliurement”. 

Preguntat si la consulta havia quedat en via morta 

després de la negativa de les institucions de l’Estat a 

parlar, Artur Mas ha deixat clar que “el poble català 

serà igualment cridat a la consulta”. “Jo la 

convocaré segons l’acord amb la majoria de forces 

parlamentàries catalanes”, ha dit el president. 

El cap del Govern ha assegurat que “hauria preferit 

convocar la consulta d’acord amb el Govern 

espanyol, amb la competència de l’organització de 

referèndums transferida, i d’acord amb el que 

preveuen les pròpies lleis constitucionals 

espanyoles, però si no pot ser, hi ha altres maneres 

de tenir lleis catalanes pròpies”. “Potser no podrem 

fer un referèndum com a tipologia legal, però sí una 

consulta que també serà legal i que ens permetrà 

conèixer l’opinió de la gent, que és del que es tracta” 

 

16.-EDICIÓ DEL MAPA 

TURÍSTIC DE LA CONCA DE 

BARBERÀ  

El Servei de Turisme del Consell Comarcal de la 

Conca de Barberà ha reeditat de nou el mapa turístic 

de la comarca i aquest cop ha comptat amb la 

col·laboració de l’Associació d’Hostaleria de la 

Conca de Barberà. 

Aquest mapa és una eina molt útil perquè permet 

conèixer tota la oferta turística de la comarca. Conté 

tots els llocs que es poden visitar a la comarca amb 

els seus horaris de visita i un mapa de carreteres que 

permet desplaçar-se fàcilment. També s’indica amb 

pictogrames tots els serveis turístics de cada 

municipi.  

 

 

A més, en aquesta edició hi ha informació dels 

restaurants i allotjaments que formen part de 

l’Associació d’hostaleria de la Conca, a través de 

l’aplicació de mòbil amb el codi QR tens la 

informació de on dormir i on menjar a la comarca. 

Al mapa també es promociona la Conca Card, la 

targeta de descomptes de la comarca. A través del 

codi QR es pot consultar tots els descomptes que 

s’ofereixen als restaurants, entrades de museus, 

compra de productes agroalimentaris, compra de vi 

als cellers, etc. 

 

 

Aquest mapa es pot trobar a les oficines de turisme 

de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Poblet i també 

en podran disposar els museus, els cellers, els 

restaurants, els allotjaments de la Conca i de La 

Ruta del Cister per poder-lo oferir als seus clients, 

en aquest cas només cal demanar-ho a la seu del 

Consell Comarcal o a l’oficina comarcal de turisme 
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de Poblet.El mapa està traduït en quatre idiomes: 

català, castellà, anglès i francès. I s’han editat 

20.000 exemplars. 

17.--Amics i Veïns que ens han 

deixat 

 

 

El dia 9  de Desembre  va morir   Consol Manasanch 

Berenguer de Cal Caterino    a l’edat de 81  anys. 

 

18.-L’all de Belltall s’expandeix a 

nous mercats 

 

La producció d’all de Belltall continua creixent arrel 

de la incorporació de nous productors a Belltall. 

Aquest era i és un dels objectius que es va marcar l’ 

Agrupació de Producció que presideix Neus 

Berengué. 

 

 
 

 

Una vegada consolidada la producció el següent 

repte és obrir nous mercats i trobar nous clients. L’ 

Agrupació ja fa anys que treballa amb Restaurants 

Slow Food i altres de la comarca que defensen i 

potencien el consum de  productes de proximitat 

com l’all de Belltall  

 

En línea amb aquesta difusió l’ Agrupació 

participaran en un acte   anomenat  “ a taula amb el  

productor “ que organitza el restaurant els Fogons de 

Vallclara el proper  Dijous 17 d’ Abril. 

 

 
 

 

 

També es treballar per tenir uns punts de venda fixes 

on els clients puguin adreçar-se per adquirir-ne, 

actualment l’ únic punt és a  Montblanc ( podeu 

trobar-los a www.alldebelltall.cat ). Així els 

membres de l’ Agrupació ja hem rebut l’ interès d’ 

una botiga de Barcelona que està interessada en la 

venda d’ All de Belltall a la capital catalana. 

 

Actualment els alls ja estan creixent i si les 

condicions meteorològiques són adients s’ espera 

una bona producció. Tot això per poder fer la 

recol·lecció al Juny i per poder tenir els alls llestos 

per la FESTA DE L’ALL que tindrà lloc el primer 

dissabte d’ Agost. 
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19.-Imatges del terme. 

Col.laboració. Veïns i Amics de Belltall 

El terme mostra uns aspecte molt bonic ara que ha 

començat la primavera meteorològica 

 
 

 
Un marge del terme força curiós ja que les pedres 

estan posades verticalment i no horitzontalment com 

és habitual a Belltall 

 
Les diferents teories al respecte diuen que la raó 

podria ser que la zona és una zona d’aiguamolls  i 

així permetien que l’aigua s’escorregués millor. 
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Una plantació d’ALL DE BELLTALL. Un dia 

solejat i entrecavant alls. 

 

 

 

La sempre cansada feina d’ entrecavar els alls per 

eliminar les males herbes. Una feina clau per poder 

assegurar que els alls de Belltall creix 

adequadament. 

 

 

 
 

 


