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a l’acord de no acceptar-la. Les raons són clares:
acceptar l’encàrrec d’obrir i tancar la sala, volia dir
també acceptar explícitament la responsabilitat legal
que això impliqués. És a dir, que si hi havia
qualsevol problema o accident dins del local en les
hores en què estés obert, l’associació de veïns en
rebria les conseqüències legals. La Junta Directiva,
per mitjà del seu vicepresident, el Joan del Porxo, en
data 20 de gener, va enviar un correu electrònic a
l’alcaldia on explicava la posició de la Junta. Tot
seguit podeu llegir aquesta carta en la que podreu
llegir que la junta directiva aportava algunes altres
solucions per tal que la sala pogués tornar al seu ús
habitual abans de la proclamació del decret
municipal.

LA SALA DE BELLTALL

Arran de l’assemblea de socis que vam celebrar a
finals de l’estiu passat, la nova junta directiva va
comprometre’s a posar-se en contacte amb
l’Ajuntament per intentar reconduir el tema del
tancament del local municipal, conegut com “la
Sala”. Així, doncs, vam demanar la trobada i el dia
16 de novembre de 2013 la vam realitzar. Per part
de l’ajuntament estaven presents l’alcaldessa, Carme
Amenós, i el regidor Joan Fabregat; per part de
l’associació, hi van ser el Joan M. Minguet i el Josep
Berenguer.
En aquella reunió, de to absolutament cordial, es va
parlar, com no podia ser de cap altra manera, de com
havien anat les coses i dels malentesos que hi va
haver per les dues parts. Però vam decidir de mirar
cap endavant i veure en el lloc on estàvem.
L’Ajuntament ens va dir que, en el moment en què
van acollir-se a la recomanació de més altes
instàncies d’establir un decret per regularitzar els
locals municipals (per evitar accidents i desgràcies
com les que havien passat en un local de Madrid),
sempre havien pensat en què fos l’associació de
veïns qui prengués la iniciativa d’obrir i tancar la
sala, amb alguns retocs d’ús, com que no es
poguessin vendre begudes alcohòliques i que sempre
hi hagués alguna persona adulta que es fes càrrec de
la seguretat del local. L’Ajuntament tornava a
insistir en aquesta proposta: que fos l’associació qui
es responsabilitzés de l’obertura de la sala.

Abans que pogueu llegir aquesta carta, voldríem fer
un parell de precisions. En primer lloc, dir-vos que,
des d’aquell 20 de gener, l’alcaldia no ens ha
respost en cap sentit i, per tant, a hores d’ara, en el
moment de tancar aquest butlletí no sabem quines
són les seves intencions. I, en segon lloc, explicar
que en el transcurs de la reunió que vam tenir amb
l’ajuntament, els representants de la junta directiva
de l’associació de veïns vam preguntar que, si
nosaltres decidíem no fer-nos càrrec de l’obertura de
la sala, l’ajuntament pensava en alguna altra solució.
L’alcaldessa ens va respondre que, no sabien de
quina manera, però que volien poder obrir algunes
hores, almenys durant l’estiu.
Aquest és el correu que vam enviar a l’alcaldia del
municipi on explicàvem la nostra posició.

Amb posterioritat, en reunió de la Junta Directiva,
vam ponderar aquesta possibilitat, però vam arribar
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Tot això dit amb l'esperit que, junts, Ajuntament i
Associació trobem la millor solució perquè la Sala
pugui tenir un ús generalitzat.

“Benvolguda Alcaldessa i amiga,

en nom de la Junta Directiva de l'Associació de
Veïns i Amics de Belltall, volíem informar-te,
d'acord amb la conversa que vam tenir fa unes
setmanes, que en la reunió de la Junta que es va
celebrar el proppassat 4 de gener vam debatre el
tema de la Sala del nostre poble. I vam acordar el
següent:

Ben atentament,

1.-Actuacions de la Junta de l’
Associació davant la caiguda d’
un aspa d’ un aerogenerador.
Davant la caiguda de l’aspa de l’aerogenerador d’un
moli de GAMESA ( propietat de l’empresa
GESTCAMP) AL Parc eòlic Les Forques , i després
de rebre algunes preocupacions dels veïns i veïns
 S’envia correu electrònic a GESTAMP wind
(http://www.gestampwind.com/es/negocio/p
arques-eolicos) sol·licitant información del
incident
 Correu electrònic a GAMESA demanat
informació i mesures preventives
http://www.gamesacorp.com/es/
 Comunicat al DEPARTAMENT D’
INDUSTRIA DE la GENERALITAT DE
CATALUNYA demanant informació i
també les causes del incident i les mesures
adoptades per part de l empresa.

1. En primer lloc, entenem que l'associació no pot
responsabilitzar-se civilment i penalment d'obrir el
local i carregar amb allò que pogués passar allà
dins.
2. Tenint en compte que el local és municipal i que
l'Ajuntament ja té les assegurances i les
responsabilitats corresponents, ens agradaria que
fos l'Ajuntament qui se'n fes càrrec d'aquestes
qüestions.
3. Fora d'això, i a manera de diguem-ne
contraproposta i, per tal d'aconseguir que l'ús de la
Sala torni a tenir el dinamisme d'abans, ni que sigui
adaptant la regulació de les coses que a
l'Ajuntament li semblaven més complexes (el fet que
hi haguessin begudes alcohòliques o que pogués
haver massa persones que tingués còpia de la clau
del local), voldríem proposar algunes solucions amb
tot l'esperit de col.laboració:

Després d’enviar les comunicacions , sols vam rebre
resposta de part de la generalitat de que s’ havia
iniciat un PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
contra l’ empresa propietària. Per part de GAMESA
i GESTAMP NO HEM REBUT CAP RESPOSTA
NI COMUNICACIÓ.
Diversos mitjans de comunicació han publicat la
notícia i també s’ han posat en contacte amb
nosaltres per indicar-nos que tampoc han rebut
resposta per part de GESTAMP ni de GAMESA.

a. Que es marquin tres o quatre persones que
puguin tenir claus del local i que el puguin obrir i
tancar.
b. Que en algun lloc del poble hi hagi la clau del
local i amb un full de registre on la gent que agafi la
clau s'apunti quan l'agafa i quan la torna.

http://www.diaridetarragona.com/comarques/21092/cau-untros-daspa-dun-aerogenerador-al-belltall-sense-causar-danyspersonals
http://www.naciodigital.cat/delcamp/laconcadiari/noticia/176
6/vent/arrenca/part/aspa/aerogenerador/belltall
http://www.novaconca.cat/article/13635/cau-un-tros-daspadun-dels-molins-de-vent-de-belltall
http://www.radiomontblanc.cat/node/10194
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20140604/544
09621101/ruptura-pala-aerogenerador-conca.html
http://reusdigital.cat/noticies/la-generalitat-investiga-laruptura-duna-pala-dun-aerogenerador-la-conca-de-barbera
http://www.diaridelebre.com/comarques/22822/ningu-harevisat-encara-els-molins-del-parc-eolic-de-belltall

En ambdós casos, entenem que la responsabilitat
legal sempre seria de l'Ajuntament, com ja hem
especificat, però les persones que obrissin la Sala
d'una manera o d'una altra serien els responsables
que el local quedés tancat, que s'hi fessin les
activitats que sempre s'havien desenvolupat (jugar a
ping-pong, o a futbolin, o trobar-se per parlar...) i
que tot estigués en ordre.
Quedaria pendent si es creu que es poguessin fer
cafès o dispensar alguns refrescos o eliminar
aquesta possibilitat.
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pertanyia inicialment a la empresa GERSSA i l’
any 2009 va passar a propietat de l empresa
GESTAMP EOLICA S.L.
( http://www.gestampwind.com/en/business/windfarms )

El projecte va experimentar un canvi i les torres
van passar a ser 12 metres més altes del projecte
inicial i el diàmetre del rotor 10 metres més (
pales 5 metres més llargues) . ( Veure ** DOGC
núm. 4485 - 07/10/2005: DEPARTAMENT DE
TREBALL I INDÚSTRIA
S’ ha buscat bibliografia i hi ha diversa informació
de caigudes d’aspes de GAMESA arreu del món
(www.caithnesswindfarms.co.uk)

Afortunadament ningú es trobava en aquell moment
treballant , ja que ara és l’època d’ entrecavar l’all
de Bellltall ( wwww.alldebelltall.cat ) i els
pagesos estan realitzar tasques als camps. Per altra
banda la producció afectada per la pala es perdrà i
s’espera
GESTAMP
(
propietària
dels
aerogeneradors) indemnitzi al propietari.

A la darrera Junta de l’ associació vam acordar
comunicar els passos realitzats i continuar demanant
informació al departament d’ Industria de la
Generalitat

2.-Cau la un tros d’aspa d’ un
aerogenerador a una parada d’all
de Belltall, sense causar
desgràcies personals.
Aquest diumenge I arran de les fortes ventades ( es
va arribar a cops màxims de 70 km/h segons registre
de la Bellcam de Belltall www.belltall.net) una aspa
d’ un aerogenerador es va trencar i va caure a una
parada d’ all de Belltall.

Però el més preocupant és que els cops de vent , tot i
ser forts no van superar valors que ja s’ havien donat
, de fet en els registres del 2013 es veu que els 70
km/H es molt habitual arribant en algun cas fins i tot
a 90 km/H.

L’aerogenerador en qüestió pertany al parc eòlic Les
Forques que va començar a construir-se l’ any 2006
i que va entrar en funcionament l’ any 2008 ( ara ja
fa 6 anys). Les Forques consta de 15 aerogeneradors
3
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Llavors cal que la companyia propietària del parc
realitzi un manteniment preventiu adequat de tots
els aerogeneradors dels parcs Les Forques i detecti
els defectes abans de que la trencament d’alguna
altra aspa
pugui provocar alguna desgràcia
personal.

www.laconcadiari.cat
L'empresa propietària no fa declaracions perquè ho
considera «un tema confidencial»
El passat diumenge 23 de març, una aspa
d'aerogenerador del parc eòlic de les Forques a
Belltall, es trencava i queia sobre una finca d'alls.
L'impacte de la pala, que va malmetre part de la
collita, no va causar danys a persones ja que, en
aquell moment, ningú estava treballant al troç.

**
Per part del promotor Gerr Grupo
Energético XXI, SA (GERRSA), es presenta un
modificat al projecte aprovat que preveu el
canvi
de
les
característiques
dels
aerogeneradors passant de 67 m d'alçada,
rotor de 80 m de diàmetre, transformador
elevador de 1.600 kVA, relació 0,69/20 kV i
potència 1.500 kW a torres de 78 m, rotor de
90 m de diàmetre, transformador de 2.100
KVA, relació 0,69/20 kV i potència unitària de
2.000 kW. Això comporta que la potència del
parc s'incrementi de 22,5 MW a 30 MW

Els registres de vent, facilitats per l'associació
d'amics i veïns de Belltall, recullen que, en cap cas,
les ratxes més fortes van superar els 70 km/h en cap
moment de la jornada.
Així doncs, s'especula sobre la possibilitat que la
pala trencada estigués afectada prèviament per algun
defecte o bé fenòmen meteorològic.

L'empresa propietària del parc eòlic de les Forques,
GESTAMP EOLICA S.L., no ha volgut fer
declaracions sobre aquest incident ja que, diuen que
«d'això no se'n parla, es tracta d'un tema
confidencial». Altres fonts consultades per
laConcaDiari.cat apunten que l'impacte d'un llamp
podria haver debilitat l'aspa amb anterioritat.
Aquesta afectació podria haver provocat el
trencament de l'aspa del molí i la conseqüent
caiguda.

3.-Un llamp podria haver trencat
l'aspa d'aerogenerador a Belltall
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La Generalitat, que tot just comença a recollir
informació, ja ha fet els requeriments corresponents
a l'empresa propietaria del parc eòlic les Forques,
GESTAMP EOLICA, amb seu a Madrid i que opera
a diversos països del món com Espanya, Polònia,
Rumania, Bulgaria, Turquia, Bèlgica, Sudàfrica,
Estats Units, Puerto Rico i Brasil.
La caiguda de part d'una pala d'aerogenerador va
afectar una finca d'all de Belltal però no va causar
danys a les persones tot i que el municipi es troba en
plena època de dur a terme treballs als camps
d'aquest conreu.

Pel que fa al propiertari dels terrenys afectats, no
demanarà indemnització per les destrosses, de
moment. D'altra banda, des de l'associació d'amics i
veïns de Belltall s'han enviat peticions d¡informació
a l'empresa propietaria del parc eòlic i també al
Departament d'Indústria de la Generalitat.

Des de l'Ajuntament de Passanant i Belltall, afegien
que es disposava de poca informació però que
«sembla que el manteniment dels molins sigui
correcte» deia l'alcaldessa, Carme Amenós.

4.-Obren expedient a l'empresa
per la caiguda de l'aspa de molí a
Belltall
Font. www.laconcadiari.cat

Algunes fonts consultades, apuntaven que s'estaria
contemplant que l'impacte d'un llamp sobre
l'aerogenerador podria haver debilitat la pala amb
anterioritat i que aquest fet podria haver causat la
caiguda.

El Departament d'Empresa i Ocupació ja ha fet
requeriments a GESTAMP per aclarir les causes
del trencament de la pala
El Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya ha confirmat a
laConcaDiari.cat que s'ha obert un expedient
informatiu per recopilar les dades que permetin
aclarir les causes del trencament i caiguda de part
d'una aspa d'aerogenerador a Belltall el passat 23 de
març.

GESTAMP, que no vol fer declaracions sobre la
caiguda de l'aspa perquè considera que és un «tema
confidencial», és actualment una multinacional que
es dedica al sector del serveis de l'acer, els
components automobilístics i les energies
renovables.
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L'empresa té presènica a més de 25 països del món
amb 30.000 treballadors. El seu volum de negoci va
superar els 7.000 milions d'euros l'any 2011.

posar ràpidament mans a la feina per instruir
l'expedient informatiu i poder determinar les causes
de l'incident. El Conseller d'Empresa i Ocupació ha
assegurat que "quan tinguem els resultats els
compartirem

5.-El Conseller Puig diu que
l'expedient determinarà perquè
es va trencar l'aspa del molí de
Belltall

6.-Carta d’agraïment
col·laboració a l’acte en
memòriade l’antoni, en josep i en
miquel en el 75è aniversari de la
seva mort

Font. www.radiomontblanc.cat
Assegura que caldrà saber si es va trencar per un
defecte de construcció o per un accident
El Conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va
parlar aquest dimecres des de Montblanc de
l'incident amb l'aspa d'un aerogenerador de Belltall
d'ara fa dues setmanes, que es va trencar sense
causar danys personals. Puig va confirmar que la
Generalitat ha obert un expedient informatiu i que
ara caldrà saber perquè va caure part de l'aspa del
molí de vent.

En nom de les nostres famílies volem manifestar en
aquest escrit el nostre agraïment aJosep Miró de Ca
l’Ignasi, a l’Isidre Bonet de Ca l’Esquerrer, a
l’Excel·lentíssimAjuntament de Belltall i a
l’Associació de Veïns i Amics de Belltall per la seva
implicació i dedicació en la organització de l’acte
que va tenir lloc el passat dia 19 d’abril alCasal
Municipal de Belltall i posteriorment al cementiri
del nostre poble. Acte que es feia enmemòria de
l’Antoni de Cal San, el Josep de Cal Sebastià i en
Miquel de Ca la Ció, els tresnens de Belltall que van
morir, ara fa 75 anys, quan els hi va esclatar una
bomba mentrejugaven.

Creiem del tot oportú dirigir-vos aquestes paraules a
tots i a totes vosaltres com a mostrad’agraïment per
la vostra iniciativa, dedicació i esforç per tal de fer

El Conseller destaca que "l'expedient haurà de
determinar si l'aspa es va trencar per un defecte de
construcció, d'instal·lació o d'un accident". En tot
cas, Puig ha destacat que Seguretat Industrial es va
6
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realitat aquesta commemoració. Pensem sincerament
que l’Antoni, en Josep i en Miquel, que en pau
descansin, us agraeixen també que, 75 anys després
de la seva mort haguem pogut retrehomenatge a la
seva memòria.

directa i indirecta generada , que ha permès als
nostres joves quedar-se i no haver d'emigrar a les
ciutats . Hem vist com els nostres veïns han pogut
establir empreses i negocis per oferir assistència a
aquests parcs . En definitiva , hem vist com l'eòlica
millora el present i el futur econòmic i social de les
nostres comarques .

Volem també aprofitar aquesta ocasió per expressar
el nostre més sincer agraïment a les nostres famílies
i a tots els veïns i amics de Belltall pel suport i la
companyia brindada en aquest acte, amb la vostra
assistència vareu fer que aquesta trobada culminés
amb un emotiu ambient ple d’entranyable caliu. A
data d’avui, amb la perspectiva que sempre dona
el temps, se’ns fa encara més evident, si és possible,
la importància de la vostra presència i del suport
rebut en tot moment per les famílies. Per aquest
motiu us volem reiterar el nostre agraïment per la
vostra col·laboració i us demanem que en feu
partícips a tots aquells que us van ajudar a fer-ho
possible.

Creiem que l'energia eòlica és la més barata i
eficient de les energies renovables i la que més
contribueix a crear llocs de treball duradors , així
com a valor afegit nacional , de manera que mirem
amb preocupació la reforma energètica en tramitació
. Ens preocupa l'impacte que pugui tenir en els
nostres municipis si això s'ignora . Ens preocupa
perdre la puixança d'un sector que ha revitalitzat
tantes zones rurals que estaven deprimides . Gràcies
a l'eòlica , ens sentim orgullosos de viure en
municipis en què es genera la principal energia
autòctona d'Espanya, que contribueix a la
independència energètica del nostre país ja que els
espanyols d'avui i de demà tinguin una vida millor .

Ben cordialment,
Per tot això, li demanem al Govern que a l'hora de
definir la reforma definitiva respecti el gran valor
que aporta l'energia eòlica . Li demanem també que
torni a apostar per l'energia eòlica , que està present
en prop de mil municipis espanyols . Creiem que és
important salvar un dels pocs sectors industrials
espanyols exportador de tecnologia i que tant
benestar ha aportat a milers de ciutadans dels
pobles d'Espanya

Famílies de Cal Sant, CalCal Sebastià i Ca la
Ció
Belltall, maig de 2014

Llista dels alcaldes de Lleida i Tarragona tal i
com consta al pàgina web.
Ramon Trullols Bergada Talavera Lleida

Carme Amenós Fabregat Passanant i
Belltall Lleida
Jesús Luís Quiroga Eguillor Almatret Lleida

Jaume Rofes La Torre de Fontaubella Tarragona
Genoveva Margalef Valiente El Perelló Tarragona
Núria Giné Anguera El Molar Tarragona
Andreu Ferré Targa Cabra del Camp Tarragona
Francesc Domènech Solé Vilalba dels Arcs
Tarragona

7.-Manifest alcaldessa de Belltall
a favor energia eòlica
Font:www.energias-renovables.com

Joan Lluís Cuadrado Márquez Pobla de Massaluca*
Tarragona

El manifest dels alcaldes diu exactament així
«Els nostres municipis s'han vist beneficiats al llarg
dels anys pels parcs eòlics allà instal · lats . Hem
vist prosperar nostres pobles gràcies a l' ocupació
7
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vent entre moderat i fort. Les primeres estimacions
apunten a una afectació potencial de 40 hectàrees,
tot i que l'afectacio provisional és d'unes 12

8.-Incendi al Perelló degut a un
molí del parc eòlic
Font. www.naciodigital.cat
Els Bombers de la Generalitat han rebut, minuts
abans de les cinc de la tarda, un avís de foc a la zona
del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es
tracta d’un incendi que afecta vegetació forestal en
el paratge situat a prop de la carretera de Rasquera,
la TV-3022, que es troba tallada entre el punt
quilomètric 1,8 i el 2 per facilitar les tasques de
l’operatiu.

9.Amics i Veïns que ens han
deixat
El dia 9 d’ Abril va morir Laureà Amenós Querol
de Cal Tomàs a l’edat de 49 anys.
El dia 4 de Maig va morir Jordi Miró Amenós de
Ca l ‘Anton a l’edat de 63 anys.
El dia 1 de Juny va morir Maria Miró Farré de
Cal Ferreret a l’edat de 89 anys.

10.-Isidre de ca les Tereses
Col.Laboració . Trinitat Manasanch i Quintana

Una dotzena de mitjans terrestres dels Bombers (sis
camions i sis vehicles de comandament) hi treballen,
juntament amb set mitjans aeris (quatres avions de
vigilància i atac, dos helicòpters bombarders i un
helicòpter de comandament). Està previst que un
desena més de vehicles terrestres provinents d’altres
Regions d’Emergència s’incorporen paulatinament a
les tasques d’extinció.
Els bombers han apuntat que el foc en un
transformador en un molí de vent del parc eòlic
de les Colladetes ha pogut ocasionar l’incendi, tot i
que es tracta d’una hipòtesi per confirmar. L'incendi
no està controlat a hores d'ara i a la zona hi bufa un
8
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En l’acte també van participar altres productors
com El Dolç Rebost de Montblanc, Celler Vega
Aixelà ( www.vegaixala.com) de Vilanova de
Prades , Oleum Flumen ( www.oleumflumen.com)
de Vinaixa i Cal Fusteret de Sant Fruitós de Baiges
( www.cansfusteret.cat ). L’ objectiu es promocionar
productes de proximitat , natural i de gran qualitat
. El menú es van poder degustar un seguit de plats
cuinats tots ells amb productes dels productors
presents, tot ells excelents i on l’all de Belltall i els
cuguls d’all de Belltall van ser-hi presents.

Aquesta trovada va permetre donar a conèixer els
productes de proximitat d’excel·lent qualitat que
tenim a la Conca de Barberà i alhora d’altres zones
de Catalunya.

11.-Alls de Belltall a “ taula
amb el productor”
La vice presidenta de L’ Agrupació de productors
d’all de Belltall,( www.alldebelltall.cat) Montse
Sánchez va participar el divendres 17 d’ Abril a la
2ona edició de “ a taula amb el productor “ que
organitza el Restaurant “Els Fogons de Vallclara”.

12.-GESTCAM I GAMESA no
donen cap explicació sobre la
caiguda de l’aspa.
Ara ja fa un mes ( el 23 de març del 2014) de la
caiguda de l’aspa d’ un aerogenerador sobre un
camp d’all de Belltall. L’Associació de veïns i amics
va rebre diverses consultes al respecte de les causes
d’ aquest fet. Per aquest motiu es van enviar cartes a
GESTCAM ( propietari del parc) , GAMESA (
fabricant dels molins ) i la Generalitat de Catalunya
consultant sobre aquests fets.

Ni GESTCAM ni GAMESA han respòs a l’
Associació i ni tan sols s’ han posat en contacte amb
el propietari del terreny per donar explicació ni per
definir unes mesures de precaució. La única actuació
9
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ha sigut tallar el camí d’accés a la base del molí,
però pel contrari l’accés als camps que estan més
prop de la base del molí no s’ han tallat.

un
aerogenerador.(
http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStati
stics.htm)

Per la seva part la Generalitat ( Departament d’
Industria) si que ha respòs indicant que s’ ha obert
un expedient informatiu, però fins el moment
tampoc ha aportat informació addicional.

Evidentment cal fer una investigació detallada per
saber-ne les causes arrel d’aquest trencament de
l’aspa. Però també cal definir mesures preventives (
com per exemple revisar totes les aspes, tal com van
exigir a Sant Diego) i també mesures predictives (
augmentar el manteniment preventiu, variables que
ajudin a preveure problemes en un aspa).

Buscant a la bibliografia trobem un altra a un aspa
trencada de GAMESA ( tipus G80) al parc eòlic de
Corkemore a Irlanda el 9 de Desembre del 2013. En
aquest cas la companyia va prendre mesures
preventives i va revisar tots els molins d’aquest parc.
L’any 2000 a Merindales ( Burgos una torre de
GAMESA ( TPUS G47) es va partir degut a que es
va trencar un aspa. El 2001 un altre danya a una
torre de León i al Parc de Sierra Cabrera de
València. Al 2006 una turbina es va incendiar a
Taiwan i les autoritats van exigir que els tècnics de
GAMESA es desplacessin a l ‘ illa per identificar les
causes.

L’Associació de veïns segueix esperant una resposta
de GAMESA, GESTCAMP o l’Administració, però
mentrestant els molins del Parc eòlic Les Forques
continuen en funcionament.

13.-Caminada cabanes de Volta
Per Setmana sant i ja fa XII anys es realitza la
Caminada ales cabanes de volta

El 2007 una torre va caure durant una turmenta a
Somerset county ( Pensylvania USA).El 2008 un
altra aspa es va trencar i va sortir volant a MOntepò
Stansano. Toscana Italiana).El 13 de gener del 2010
GAMESA va tenir que revisar 60 molins afectats
per una turmenta a San Diego ( USA).El 2011 un
altra aspa es va tencar a la India. Al 2012 una
turbina es va encendre a IOWA (USA). El 7 de
Gener del 2013 un parc eòlic es va tancar a
Pensylvania després de que es trenqués un aspa d’
10
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I la pluja no es va fer esperar l’endemà mateix va
ploure i es van recollir 7 litres al pluviòmetre de
l’estació
meteorològica
de
Belltall
(
www.belltall.net)

14.-Belltall pelegrina a
Rocallaura i l’ endemà plou
Els habitants de Belltall com ja va sent habitual el
darrer diumenge de Maig( aquest any dia 25) han
fet el seu particular pelegrinatge a Rocallaura per
demanar pluja pels camps . El dia era solejat i la
trentena de caminats van iniciar el viatge a peu
poden contemplar l’encara verd paisatge dels cereals
i també dels “alls de Belltall”

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 . 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.
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Berenguer era el cognom que portaven des de la
fundació a la casa l’any 1730, per Joseph Berenguer
Burgés “dit lo sec”.

15.-Temps enrere
Col.laboració Isidre Ca l’Esquerrer

Les greus conseqüènciens de la guerra givil (19361939) a Belltall
Algunes persones m’han mostrat el seu interès per
conèixer alguns fets tràgics, ocorreguts a
conseqüència de la guerra civil, i relacionats amb la
gent del poble. Es van comentar en el decurs de
l’acte del 19 d’abril passat, en la memòria dels nens
de Belltall, Antoni, Josep i Miquel, en el 75
aniversari de la seva mort. Donat que es van produir
a l’inici del segon terç del segle XX, seguidament en
parlarem, evitant fer-ne valoracions.

BELLTALL AL SEGON TERÇ DEL SEGLE XX
Al primer terç del segle XX a Belltall s’havia tocat
sostre pel que fa al nombre de cases i habitants.
Segons les dades ja comentades en la revista el
passat trimestre, el 30 de Juny de l’any 1928 al
poble hi havia 99 cases i 452 habitants.
Les 16 famílies emigrades en aquest primer terç de
segle havien estat neutralitzades, i superades per la
creació d’unes 22 de noves; majoritàriament
formades per matrimonis surgits de fills d’altres
cases de Belltall.
El segon terç del segle XXI va iniciar-se amb els
mateixos paràmetres demogràfics ja comentats, però
amb l’inici de guerra civil començaria una
progressiva pèrdua de població.
Segons una publicació de Josep M. Prats Batet,
després de 30 mesos de conflagració, Belltall havia
perdut 48 dels seus veïns, la qual cosa significa un
10,43 % de la seva població, d’acord amb els
següents registres:
460 habitants al cens de població del 1936, i 412
habitants al cens de població del 1939.
Segons dades recollides dels arxius de la parròquia,
sabem que l’any 1958 es comptabilitzaven 74 cases
(310 veïns). Una pèrdua de 25 cases des de 1928,
que tenint en compte que en aquest període 12 noves
famílies de cabalers van ocupar (per pocs anys)
cases que havien quedat buides; és molt elevada.
Als últims anys del segon terç del segle XX és va
accelerar encara més l’emigració de la gent de
Belltall. Al destí de Barcelona i la seva àrea
d’influència, que
sempre ha estat receptora
d’aquesta emigració, si va afegir el Camp de
Tarragona, on s’havia iniciat una forta
industrialització,
Moltes de les últimes famílies emigrades han
matingut les seves cases com a segona residència, i
això afegit a l’ocupació d’altres cases per nous
veïns, ha evitat la decadència del poble.

Majoritàriament, els nascuts a la postguerra no vam
tenir cap mena informació de la guerra civil a les
nostres llars, ja que era un tema del qual
no se’n parlava. Tampoc entre els llibres publicats
pels historiadors que van escriure sobre la guerra
civil a La Conca de Barberà trobem massa
informació relativa a Belltall. Tant és així, que al
llibre “El cost humà de la Guerra Civil (1936-1939)
a la Conca de Barberà” de Josep Maria Prats Batet,
no es fa constar la mort dels tres nens per accident
derivat de la guerra, ni l’afusellament per part dels
franquistes de l’alcalde de Belltall. S’han afegit
aquestes mancances a les dades que podem veure
més endavant.
Al produir-se “El alzamiento Nacional” arreu de
Catalunya apareixen comitès antifeixistes dominats
per grups radicals que es consideraren
sobirans en el seu territori. A Belltall els que
actuaren foren els d’altres pobles propers
(especialment el de Sarral).
Ens ha arribat informació de l’actuació dels comitès
que va ocasionar la crema del contingut de l’església
parroquial i l’enderroc de la Creu del terme.És bo
recordar que es van poder salvar els llibres
parroquials gràcies a Ramon CarlesRossell (Relat de
Baix), i que la Creu del Terme va poder-se restaurar
perquè el Jaume Berenguer Amenós (Cal Gran) va
amagar-ne les peces que la formaven.
És molt conegut el fet que un comitè ja tenia en un
camió 10 persones del poble (catòlics practicans,
propietaris o relacionats amb partits dretans) per
endur-se-les, i que alguns regidors i l’alcalde, ho van
evitar.També hi va haver algunes persones
detingudes algunes hores, que després van ser
alliberades.

Situació dels cognoms de la gent de Belltall en el
segon terç del segle XX
A causa de la progressiva reducció de famílies al
poble, en aquest període de temps només hi ha una
incorporació de cognom nova:
Amenós – Josep Amenós Bonet natural de
Vallbona de les Monges, i nét de Cal Prim per part
de la seva mare, va casar-se l’any 1939 amb
Antonieta Berengué Fabregat, de Cal Sant.
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Població civil morta a causa d’accidents derivats
de la guerra
Antoni Berengué Fabregat de 10 anys en esclatar-li
una bomba el 4 d’abril de 1939
Josep Miró Benet de 11 anys en esclatar-li una
bomba el 4 d’abril de 1939
Miquel Miró Farnés de 12 anys en esclatar-li una
bomba el 4 d’abril de 1939

Últimament he rebut informació relativa a una
persona que va ser condemnada a mort, i de la qual
poca gent era coneixedora del seu cas.
Possiblement la seva mort poc després d'acabada la
guerra, va ajudar al desconeixement dels fets:
Ton Berengué Bonet, de Cal Sant, a l'inici de la
guerra var ser apressat, jutjat i condemnat a pena de
mort.
Fou confinat al vaixell-presó Cabo Cullera, ancorat
al port de Tarragona. El 15 de gener de 1939 els
nacionals van ocupar Tarragona i el Ton Berengué
va ser alliberat, però als poc mesos va perdre el seu
fill Antoni, un dels tres nens morts per l’explosió
accidental d’un obús, el 4 d’abril de 1939.

DADES DE BELLTALL (extretes del llibre “La
repressió franquista a la Conca de Barberà
(1939-1945)” de Josep Recasens Llort
Persones processades
Afusellats
Reclosos temporals
Càrrecs públics:
Alcalde
Regidor
Afiliació política

Seguidament es mostren tres apartats que
quantifiquen algunes de les greus conseqüències que
es van patir a Belltall a causa de la guerra civil.
EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL
(1936-1939) A BELLTALL

Sentència
Cens de població el 1936:
habitants
Cens de població el 1940:
habitants
Pèrdua de població:
habitants (10,43% del total cens)
Soldats morts al front :
del total del cens)
Morts d’accidents derivats de la guerra
del total del cens)
Morts afusellats pels fraquistes:
(0,22% del total del cens)
Morts per malaltia
(0,44% del total del cens)

14
1
13
2
1
7

Cumpliment

460
Joan Andevert Amenós de Cal Andavert
pena de mort
Afusellat 19-10-1939
Anton Berenguer Queralt de Cal Ton del Peret
? 10-5-1939 a
?
(el 10-1-1943 és
com.la pena a 12 anys)
Ramon Berenguer Bonet de Cal Margarido
20
anys reclusió temporal 16-9-1939 a 08-02-1945
Isidre Berenguer Bonet de Cal Margarido30 anys de
presó
21-3-1939
a
25-03-1943
(conmutada a 15 anys reclusió menor)
Francesc Briansó Llobet de Cal Quico absolutòri
17-8-1939 a 09-10-1939
Ramon Carles Rosell de Cal Relat de Baix
reclusió perpètua 06-3-1939 a 08-02-1945 (des de
18-4-1942 presó atenuada)
Martí Felip Odern de Cal Martí
absolutòria
17-8-1939 a 09-10-1939
Josep Manasanch Cabestany (Mercé el Prim)
reclusió perpètua10-5-1939 a 21-09-1942 (des de
7-9-1941 presó atenuada)

412
-48

3 (0,65%
3 (0,65%

Total veïns de Belltall que perderen la vida
(1,96% del total del cens)
Veïns del poble morts al front
Cognoms i nom ,Edat .Lleva ,Front
Torres Berengué, Domènec, 19, 1940,Segre
Miró Farré, Josep,20, 1939, Ebre
Auví Berengué, Jaume , 28,1931,Terol

1
2

9

Anton Manasanch Corbella de Cal Trumfet
15
anys reclusió menor
24-6-1940 a 29-04-1943
(des de 11-11-1942 fent d’ordenança)
Francesc Miró Bonet de Cal Feliuet
reclusió
perpètua
06-2-1939 a
?
(des de 1611-1942 presó atenuada)
Pere Querol Ferré de Cal Pere el Pau
pena
de mort 10-5-1939 a 01-09-1946

Veí del poble mort d’enfermetat al camp de
concentració de Santoña
Josepet Sans Tous de Cal Xoll
Veí del poble mort d’enfermetat a Barcelona
estan mobilitzat
Silvestre Berenguer Amenós de Cal Gran
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Joan Sans Tous de Cal Xoll (vivint a Valls) reclusió
perpètua29-1-1939 a 11-06-1943 (conmut. a 20
anys reclusió menor)
Josep Solé Solé (P.d’Armentera/mit.Relat Dalt)
absolutòri 17-8-1939 a 09-10-1939
Pere Veraguas Muñoz
casat a Cal
Agustinoiabsolutòria 30-8-1939 a 09-10-1939

Belltall . La reunió dirigida per la Presidenta Neus
Berenguer i la vice-presidenta Montse Sanchez va
reunir una vintena de productors .

FAMÍLIES DE BELLTALL AFECTADES PER
LES MOBILITZACIONS DE LA GUERRA
CIVIL (dades aprox.)

Total Mobilitzats 85 (53 famílies)
33 famílies amb 1 fill mobilitzat
El primer punt va ser la renovació dels membres de
la Junta ja que la pròpia Presidenta i tres membres
deixaven el càrrec per deixar pas a gent nova. La
Presidenta es va mostrar molt satisfeta del treball
feta durant aquest 5 anys on es s’ ha complert un
dels objectius primordials que era QUE NO ES
PERDÉS LA LLAVOR D’ALL DE BELLTALL
per falta de productors. A la reunió es va fer pales
que s’ havia assolit ja que molts dels assistents no
eren productors fa 5 anys. Un altre dels objectius
assolit va ser la promoció de l ‘all de Belltall , per
mitja d’activitats com la FESTA DE L’ ALL DE
BELLTALL, presencia ls mitjans de comunicació,
pàgina web ( www.alldebelltall.cat ).La producció
prevista per enguany és d’ uns 2400 forcs ( 50
cabeces d’all cadascun) que suposa el doble del que
es produïa al 2009 després de la davallada en la
producció.

11 famílies amb 2 fills mobilitzats
Antònia el Pau (Pere i Pep)
Bessó (Francesc i Joaquim)
Ció (Pep i Joan)
Espardenyer (Isidre i Josep)
Lluc (Josep-Maria i Ramon) i el seu oncle Enric
Manel Margarida (Ramon i Josep-Maria)
Margarido (Alfons i Isidre)
Relat de Baix (Josep i Estanislao)
Ros (Sebastià i Josep)
Trumfet (Tonet i Cisco)
8 famílies amb 3 fills mobilitzats
Caminer (Jaume, Ramon i Julià)
Cintet (Antoni, Joan i Josep)
Cinto (Josep, Pere i Rosend)
Ferrer-vell (Isidre, Salvador i Cisco)
Belagno (Ramon, Joan i Jaume)
Gran (Ramon, Jaume i Silvestre)
Miquel del Roig (Domingo, Josep i Miquel)
Teclet (Joan, Ramon i Cisco)
1 família amb amb 4 fills mobilitzats
Mitger Belagno - (Jaume, Joanet, Pepet i Ramonet)

La nova Junta la formen Montse Sánchez (
Presidenta en funcions), Míriam Berenguer, Mireia
Roset, Maribel Jordán, Pau Minguet, Marc Corbella,
Ramon Farrús, David Jordan i Pep Lloses i es
reunirà properament per definir els càrrecs.

Afectats per les tres lleves mobilitzades una vegada
acabada la guerra 15

Els presents a la reunió van aprovar que la propera
edició de la Festa de l’all ( Dissabte 2 d’ Agost) es
recuperés l’Esmorzar POPULAR amb pa torrat amb
all de Belltall i productes locals de proximitat.
Aquesta Festa l’ organitza l’ Agrupació i l’
Associació de veïns de Belltall. Enguany també
comptarà amb una xerrada per part de membres del
Departament d Agricultura de la Generalitat de
Catalunya.

16.-L’Agrupació de Productors
d’all de Belltall renova la Junta i
aprova
recuperar
Esmorzar
popular per Festa de l’all .
El Diumenge dia 8 de Juny es va reunir els
membres de l’ Agrupació de productors d’all de
14
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Casal Municipal de Belltall) amb el següent ordre
del dia.
1.-Lectura i aprovació de l ‘ acta de l’ Assemblea
anterior.
2.-Estat de comptes 2013 i pressupost per al 2014
3.-Informació de Presidència.
4.-Informe reunions amb Ajuntament
5,.Preguntes a Alcaldessa .
6.-Torn Obert de Paraules.
El President Pep LLoses

18.-VI Festa all de Belltall.
Els presents també van parlar de noves iniciatives
com la venda de cuguls d’all de Belltall ( amb
etiquetes identificatives), més presència en fires (
Sant Maties Montblanc, Fira de Sarral, Mercat de
Barberà de la Conca, Slow Food de Tarragona i
Falset, entre d’altres) . També obrir nous mercats a
botigues especialitzades en productes de proximitat,
restaurants ( tots ells a la web de l’ agrupació) i
avaluar la producció i comercialització d’alls tendres

El Dissabte 2 d’ Agost tindrà lloc a Belltall la
6ena 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 el safrà per part de
productiors i tècnics del departament d’ Agricultura
de la Generalitat

Després de reunir-se la Junta el Dissabte 19 de
Juliol els càrrecs van ser:
Presidenta
Montse Sánchez ( Cal Porxo)
Vice Presidenta Mireia Roset ( Ca Mireia del recó)
Secretària Miriam Berenguer ( Ca la Virginia)
Tresorera Maribel Jordan (Cal Francesc i Maribel)
Vocals Pau Minguet, Marc Corbella, Ramon Farrús,
David Jordan i Pep Lloses

17.-Convocatòria
Assemblea
Ordinària de socis i sòcies.
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 30 Agost a les 19:00 al domicili social (
15
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20.-UN RECORD PEL JORDI
DE CA L'ANTON

19.-Festa Major
Col·laboració: Comissió de festes de Belltall

Junta de l’Associació de veïns i Amics de Belltall

La Comissió de Festes comunica:
En Jordi Miró, de Ca l'Anton, feia molts anys que
era membre de la junta directiva de l'associació de
veïns; s'hi va incorporar el 2003, concretament. Ara
que ens ha deixat prematurament, i que trobem a
faltar la seva presència amb més intensitat, és bo
d'assenyalar aquest compromís seu amb el poble.
Abans de ser a la junta ja havia demostrat la seva
especial devoció per Belltall. És a dir, devoció pel
poble i per la seva gent, per la seva història i pel seu
futur.

Aquest any la Festa Major la celebrarem el 15, 16 i
17 d’agost, segons ens ho va comunicar
l´Ajuntament de Passanant i Belltall, així ho van
aprovar en un Ple Municipal per no coincidir amb la
Festa Major de Passanant.
Ens hagués agradat que haguessin comptat amb la
Comissió de Festes, doncs de ben segur haguéssim
arribat a un acord, han sigut molts anys d´organitzar
la Festa Major.

En els últims temps, aquesta devoció la va demostrar
amb més força encara. El Jordi, que ja no podia
parlar, venia a les reunions provist d'una llibreta (o,
modern ell, d'una tableta) i participava activament
en els debats que hi havia en el si de les juntes.
Apuntava coses i, els qui érem al seu costat, les
llegíem. Mentre un de nosaltres llegia les seves
opinions, ell assentia, gesticulava amb els braços,
apuntava amb el dit com subratllant allò que algú
deia per boca d'ell. I sempre amb un somriure, de
vegades mig burleta, sempre de rotunda cordialitat.

Justament aquest any, la Comissió de Festes celebra
els 35 anys de la primera Festa de Primavera, hi ha
passat molta gent que hi han dedicat hores, treball i
il·lusions, des de la Sala de Cal Fuster muntant
entarimats, fent ramillets, teatre, vestuari, gegants,
pastorets, etc., a diferència dels temps actuals sense
ajudes ni subvencions, però si, sempre, amb la
participació del poble col·laborant-hi de moltes
maneres.

Quina lliçó que ens ha donat a tots! Ell es va aferrar
a la vida amb una dignitat i un coratge exemplars.
Aferrar-se a la vida per viure-la amb els altres i que
els altres la poguéssim viure amb ell, a pesar que les
seves condicions físiques haguessin fet plegar a més
d'un ja feia molt de temps. El seu somriure, la seva
intel.ligència, els seus ànims per viure ens
acompanyaran a tots els qui vam tenir la sort de
conèixe'l.

Per això, la Comissió de Festes vol agrair a la
gent de Belltall que sempre ens ha acompanyat,
convidant-los a celebrar
junts aquest 35è
aniversari de manera gratuïta per a tothom.
Tant mateix, comunicar-vos que la Comissió de
Festes de Belltall actual plega, i per tant, demana
que si hi han persones amb ganes de tirar endavant
la festa, es posin en contacte amb el Josep de Cap
Pep del Curt, que ajudarà i col·laborarà amb tot el
que calgui. Podeu posar-vos en contacte a través del
correu festamajorbelltall@gmail.com o si ho
preferiu, qualsevol altre mitjà

Des de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns
no podem més que enyorar-lo, trobar a faltar la seva
presència i el seu esperit de col.laboració. I volem
transmetre aquesta sensació a tota la seva família.
L'enyorem, però no amb pessimisme, sinó amb
aquella actitud activa i animosa que ell ens va saber
transmetre. Així entenem que l'hem de recordar.
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