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Tot ha estat possible
gràcies a la GENT de
Belltall
Per

parlar dels membres de la Junta ,
25 persones amb les quals he
treballat i sense les quals no

Pep Lloses Cal Ferreret

Quan el Setembre de l’ any 2003
em van dir que hauria de se el
President de l’Associació de
veïns , estava convençut que
seria un fet transitori , degut a
unes circumstàncies puntals.
Doncs no... estava equivocat 13
anys després encara continuo...
de moment. En aquest XXV
anys d Història de l’ Associació
he tingut la sort de poder viure
en primera persona
els
esdeveniments i els canvis que el
nostre poble experimentava.
Repassaré aquest període en el
qual he estat President fen una
pinzellada
dels
moment
,
esdeveniment i les persones amb
qui
m`ha tocat conviure i
treballar. En primer lloc voldria

hagués
estat
possible
que
continues en el càrrec i sense les
quals els canvis i millores que s’
han produït al nostre poble no
haguessin
estat
possible.
Especialment vull recordar el
Jordi de ca l’ Anton que va estar
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treballant a l’ Associació i per
Belltall fins el darrer dia ( en pau
descansi) .
En segon lloc els
socis i sòcies de l ‘ Associació que
sempre han estat presents per
col·laborar i participar en tots els
actes , esdeveniments i feines que
se’ les ha encomanat .Tampoc vull
oblidar-me de que els canvis més
importants en les infraestructures
no haguessin estat possible sense
la ferma decisió de l’ alcalde
Ramon Aloy ( en pau descansi) en
el cas del casal Municipal, Plaça
de Les capelles, i d’ Albert Bagué
en el cas de les millores del
Passeig de l’ Om, la canalització
de l’ aigua i també dels regidors
de Belltall que van donar-hi suport
.Referent als parcs eòlics ( Tallat i
les Forques) vam fer un esforç per
informar puntualment i assegurar
de fer reunions periòdiques i
públiques per tal que el consistori
ens expliques el desenvolupament.

Respecte a les activitats que
durant aquest 13 anys hem fet l’
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Associació cal recordar les moltes
Festes acompanyades d’ àpats que
es van anar fent i consolidant a la
sala ( Carnestoltes, Cap d’ any,
Sant Joan, castanyada, La Mona (
quan la pluja no ens permetia anar
al camp)), i que ens permetia
reunir-nos grans i petits en un
entorn esplèndid,.... i més que ho
va ser als hiverns quan vam
adquirir la calefacció. També els
tornejos de tenis taula ,futbolí,
botifarra o escacs que fèiem per
Setmana Santa o a l’estiu. La sala
va augmentar el seu prestigi el dia
que van connectar el projector a
la televisió i vam poder veure els
partits de futbol en la pantalla
gegant de fusta feta per l’ amic
Martí de Cal Parranxet .I ja
sortint de la sala també l’ impuls i
suport a al Biblioteca on vam
poder
gaudir
d’excel·lents
ponències durant aquest anys ,
destacant la que ens va fer l’
escriptor Joan Minguet amb
motiu de l’ aniversari de la
biblioteca. Les excursions que
vam iniciar com la de les cabanes
de Volta i que ja porta 13 edicions
o la del pelegrinatge anual a
Rocallaura que els Banyetes i el
Miquel Angel de Cal Prim
s’asseguren que es continuï fent
després de recuperar-la l’ any
2007. També vam entrar al món
digital amb la pagina web de
l’Associació( www.belltall.net) i
amb la BELLCAM que com algú
va dir “ es la finestreta que ens
permet veure el poble cada dia des
de qualsevol lloc “ .
També recordo les Iniciatives
populars com la votació que vam
fer per valorar quina opció ens
agradava més per la variant de
Belltall, vam posar urnes i vam
votar ( i fins avui no ha estat
impugnat per cap Tribunal).

També la recollida de signatures
per tal que l’Ajuntament s’ adherís
als Municipis per la Independència
. !!! I la Comissió de Festes
!!!!!que ha mantingut viva la Festa
Major durant tants anys i que vam
celebrar el XXV aniversari( l any
2004) amb Eva, Olga, Rosa Mª ,
Neus i després la continuïtat de la
Festa mantinguda pel Josep de
Cal Pep del Curt , Quim de Cal
Pastor i el Ramon del Secanell
juntament amb altres . Quins
vermuts a la sala
i quines
xocolatades servides la Placeta
preparades per les diferents cases
del poble .I quins correfocs
nocturns esplèndids sota la llum
de la lluna i dirigits cada any per
l’ Antonio de cal Teclet ( que en
pau descansi) .
All de Belltall sempre allí però
des de l’ Associació li vam donar
l’ impuls amb la creació de l’
Agrupació de productors d’ all i
sobretot amb l’ instauració de la
festa de L’ all de Belltall (
enguany hem celebrat la 7ena
edició). Ara tenim un all conegut,
amb
una
pagina
web
(
www.alldebelltall.cat) i on una
Agrupació presidida per la
Montse del Porxo i la seva Junta
s’assegurà de la difusió, millora i
consum del nostre producte més
famós ..” l’all” .
Bé i que podem dir del numero
100 de la revista BELLTALL, ..
Doncs que n ‘ he estat el
Coordinador durant els darrers 12
anys ( 50 números) , i que amb
l’ajuda de tota la família ( Els
Ferrerets ( Pepi, Joel , Laia i
Genís) que esmenta l’ escriptor
Joan Minguet ( Joan del Porxo
al
seu
darrer
llibre
A
CONTRATEMPS )
els hem
imprès , ensobrat i portat a correus
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puntualment per tal que tothom el
pogués rebre a casa seva i llegirho. Avui i gràcies a la web (
www.belltall.net) la podem llegir
immediatament al nostre telèfon,
tableta, o ordinador des de
qualsevol lloc del món. Quan em
vaig fer càrrec la revista era de 4
pàgines i la vam ampliar a 16
pàgines
amb l’ objectiu d’
informar de tot el que passava al
poble i també a la comarca. Agrair
les col·laboracions rebudes ,
especialment els monogràfics que
ens va preparar l’ Isidre de ca
L’Escarrer
durant
diverses
edicions. Però com tot ara toca el
canvi i després d’ aquest numero
deixaré de ser el Coordinador per
deixar pas a altres persones que
se’n facin càrrec i la continuïn
editant per poder arribar al numero
200.
En resum tot el que s’ ha fet en
aquest anys ha estat gràcies a la
gent de Belltall, a les persones
que han col·laborat , participat
amb il·lusió en totes les activitats,
a totes les persones que han estat
membre de la Junta, Gràcies a
TOTS I TOTES. Els pobles, les
Associacions són i seran el que
les persones que en formem part
vulguem que siguin. Nosaltres
hem de participar, involucrar-nos
per tal que millorin , progressin i
persisteixin. L’ Associació ho ha
assolit gràcies a TOTS I TOTES
les que en formem part.
Continuem treballant per arribar
als 50 anys de l’ Associació i al
numero 200 de la revista
BELLTALL.
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35 anys de Comissió de
Festes ( 1979- 2014)
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Periódico i ja no teníem que fer els

Belltall(només hi havia els dos

programes a mà.

arbres davant

A la vega que fèiem tot això,
Per

Rosa Maria Tous de Cal Banyeta

En

aquets

amb els parterres amb flors.

Associació de Veïns i amics de

per Pasqua. Tots recordareu a la

He parlat d´aquets primers

Belltall, us voldria parlar de la

Sala i a cal Fuster aquelles obres

anys de la Comissió perquè son els

desapareguda Comissió de Festes,

de teatre que tants bons moments

que jo conec més i segurament els

ja que bona part d´aquets 25 anys

ens van fer passar. Tothom hi

més desconeguts per la gent jove.

hem

plegats,

col·laborava de la millor manera

mútuament moltes

(pintant decorats , cosint els vestits

col·laborant

camí

de

aspecte més càlid amb els arbres i

que faríem per la Festa Major o

el

anys

mica en mica el poble agafava un

la

fet

25

durant un temps assajàvem teatre,

de l´abadia. De

vegades. Per als que sou més joves

o escombrant).

A la Comissió de Festes al
llarg de 35 anys hi han passat
moltes persones (algunes ja no

us dic que tot va començar l´any

estan entre nosaltres però els

1979 amb les Festes de Primavera.

recordem cada dia ) i des d’

Tot un grup de gent amb diferents

aquets balcó que es la Revista

edats, vàrem decidir de fer alguna

de l’Associació en el seu Nº

cosa, perquè Belltall tingues una

100, agrair a "tots" per regalar

mica més de vida. Ens vàrem

uns anys de la vostra vida a la

proposar de fer la Comissió de

Comissió de Festes i a Belltall.

Festes. No teníem normatives ni
estatuts

nomes

molta

il·lusió,

voluntat i ganes de treballar per
Belltall.
Aquells primers anys ens ho fèiem
tot nosaltres. Recordo les tardes d
´estiu a cal Banyeta confeccionant
els programes i ramallets per el
ball de la Festa Major. Tot fet a

També durant els primers anys la

mà (segur que molts de vosaltres

Comissió

encara els guardeu) eren pura

participacions

artesania. Uns anys després vam

Nadal.

tindre

destinats a compra arbres per

la

col·laboració

del

de

Aquells

Festes
de

va

fer

loteria

per

diners

anaren
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Llarga vida a l ‘Associació
Per

Albert Bagué ex- Alcalde del Municipi

En primer lloc, vull donar-vos les

humans,

gràcies,

camaraderia,

per

demanar-me

que

comparteixi amb vosaltres l'alegria

com

il·lusió,
iniciativa,

sacrifici, alegria, etc.

del numero 100, de la revista de

L'Associació ha estat el pal de

l'Associació de veïns i amics de

paller de les relacions entre els

Belltall.

membres, i gràcies a la qual (i

Com molts ja deveu saber, el meu

als

seus

primer contacte amb el municipi,

aquests anys) heu anat tots a

va ser a través de Belltall, on vaig

una

comprar una casa, Cal Belagno

reivindicacions de tot tipus i

en

dirigents

els

durant

suggeriments,

vell, al Fossar, entre el local

associacions , i tan menudes, que

millores proposades a diverses

social, i Cal Bomber, encara que

ho facin.

institucions públiques, Generalitat,

no vaig arribar a viure-hi , vaig
tenir el primer contacte amb
l'Associació de veïns i amics de
Belltall, a través del germans

En aquells moments, hi havia
(majoritàriament)

molt

bona

relació entre els integrants de

Diputació, Ajuntament, amb el
resultat d'una millora dels serveis i
entorn de Belltall.

l'Associació , residents habituals al

A hores d'ara, l'ambient al poble,

poble i originaris del poble que

no és tan engrescador com fa uns

vivint en altres llocs, venien i

anys, però, espero confio i desitjo

Després ja vaig anar coneixent a

venen el cap de setmana a gaudir

de tot cor que entre tots se

més bona gent del poble. Des del

del nostre magnífic entorn.

solucioni i es torni a anar tots a

Miró, l'Eva, gràcies a la qual, avui
soc aquí i son germà Josep.

primer moment, em va xocar el
bon

ambient

que

hi

havia

aleshores entre la gent , a més
d'activitats

de

s'editaven

la

caire
revista

social,
de

l'Associació, de la que celebrem el
número 100, i llibres!, això últim
em va xocar molt, no hi han gaires

Les diferents festes, excursions,

una com fa uns anys.

xerrades, etc. organitzades per
l'Associació, han sigut un èxit i un
model

a

s'aconseguien

seguir
uns

per

com

magnífics

resultats amb el mínim de recursos
econòmics, però molts recursos

Llarga vida a l'Associació !!
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socials continguts i persones
que s’interrelacionen a partir
d’un element comú d’interès
que és Belltall. Aquest fet és
per a tots una normalitat, però
només uns quinze anys enrere
hauria estat inimaginable.

Revista Belltall
Per
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Josep Miró Ca l’ Ignasi

Belltall a la GEC
. Ens hem de felicitar per la xifra
assolida:
BELLTALL,
la
publicació de l’Associació, ha
arribat als 100 números. Doble
celebració: 25 anys de l’entitat i
del seu mitjà de comunicació
trimestral. No ha fallat mai (25x4
= 100). L’èxit ha estat la
persistència, des de la modèstia,
essent conscients de les nostres
possibilitats. Edició senzilla, amb
WORD, format DIN-3. Es va
començar amb quatre fulls (Un
full, plegat) i amb el pas del
temps, se n’ha anat augmentat el
contingut amb 8, 12 o les 16
pàgines actuals.
Aquest compromís de fer arribar
cada trimestre el butlletí als
nostres associats respon a una
doble necessitat. Per una banda la
comunicació amb els integrants de
l’entitat, per als veïns i els qui
van a Belltall amb freqüència,
tenen un intercanvi d’informació
personal
del que s’esdevé al
poble. L’actualitat que reben per
mitjà del butlletí ja és sovint
coneguda. Molts, però, dels
nostres associats són “amics de
Belltall” no pas “veïns”. La seva
relació amb el poble és de tipus
afectiu per vincles personals,
familiars o històrics. No hi tenen
casa.
Aquesta
comunicació
trimestral és, doncs, del tot
necessària. De fet, fa 25 anys,
l’any 1991, en el primer número
explicàvem aquesta necessitat

d’arribar més enllà, el poble tenia
61
veïns;
ara
la
meitat
aproximadament. L’Entitat, prop
de 200 sòcies i socis.
L’altra raó de la fidel presència
trimestral, i aquesta potser és
desconeguda, és de caràcter
econòmic. La Diputació de
Tarragona
subvenciona
anualment les publicacions de les
entitats d’àmbit cultural o social
com és el nostre butlletí trimestral.
(D’aquí que surti a la capçalera el
logo de la Diputació). Anualment
a Tarragona en una data de
desembre algú de la Junta ha
d’anar a recollir aquesta petita
subvenció que es lliura a les
citades publicacions.

De l’edició en paper a l’edició
digital
Actualment es pot tenir
la
publicació en paper imprès, molts
han renunciat per abaratir costos a
rebre-la per correu i la llegeixen
en el web de l’Associació en
format digital. Hi podem trobar
tots els números editats. És clar
que l’edició en paper anirà perdent
presència, avui al moment podem
trobar a internet i a les xarxes

Enguany es compleixen 50
anys de la publicació de la
Gran Enciclopèdia Catalana.
Va ser una obra divulgativa de
la llengua i cultura catalanes
amb articles de persones
prestigioses en diferents àmbits
científics. Actualment encara
molts la conservem i en vam ser
subscriptors quan va sortir.
Esperàrem amb il·lusió el volum 3
(bar-bui). Hi sortiria Belltall.
Quina frustració. Poble del
municipi de Passanant (Conca de
Barberà), situat a 772 m d’altitud,
a la serra de Forès, transició cap a
la Segarra i l’Urgell (309 h agl
[1960]) El lloc i el castell de
Belltall foren adquirits pels
hospitalers a la fi del segle XIII
(1278-1297). L’església parroquial
és dedicada a sant Pere [PBA].
Cinquanta-cinc paraules, ni una
sola imatge. N’hi havia de
qualsevol
insecte,
mineral,
objecte,.. però d’un poble de
Catalunya amb
més de vuit
segles de història, gairebé res.
Pitjor va ser anys després amb
l’Enciclopèdia Comarcal; no hi
teníem ni entrada pròpia. Això és
per constatar el gran canvi viscut.
Fins i tot hi ha qui pensa que hi
havia una categoria superior de
pobles i comarques per ser
presents a àmbits de divulgació
del nostre país. Se’ns considerava
només un llogarret d’una zona
deprimida i despoblada (Conca de
Barberà, la Segarra). I, per tant, no

BELLTALL Nº 100 | Associació de Veïns i Amics de Belltall

valia la pena dedicar-hi massa
atenció.

alfabètic. Barquegem paraules.
Diccionari de mots ...

Som amb força al món digital

•BellCam.
www.bellcam.cat.
BellCam mostra imatges en
directe de Belltall (Conca de
Barberà, Catalunya) i informa del
temps que hi fa.

Del no ser res, gairebé presents
enlloc, en poc temps, hi ha hagut
un canvi extraordinari. En el cas
nostre, a més de les noves
tecnologies, hem tingut la sort del
treball de divulgació a l’entorn de
Belltall que han portat a terme
moltes persones.
Al cercador GOOGLE, s’hi
escrius la paraula Belltall,
t’informa que aquesta paraula hi
té 337.000 resultats. Varia d’un
dia a un altre. O sigui que Belltall
hi surt escrit tres-centes trenta-set
mil vegades a internet. (FC
Barcelona hi té 72.300.000
resultats. Curiositats de la xarxa!)
Les entrades que encapçalen el
cercador són:
•Belltall | Associació de veïns i
amics de Belltall belltall.net/
A Belltall.net hi podem trobar
continguts de l’Associació: entitat,
revista, imatges, vídeos, arxius,..
•Belltall - Viquipèdia,
l'enciclopèdia lliure.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bellt
all
•Passanant i Belltall.
www.passanantibelltall.cat
Web oficial del municipi
(Passanant, Belltall, Glorieta, La
Sala de Comalats, El Fonoll i la
Pobla de Ferran)
•Belltall, temps enrere.
www.belltall.info/
1.
La gent, els costums, els
ambients i les coses del passat de
Belltall presentats per ordre

•Agrupació de productors d'All de
Belltall | L'agrupació de ...
www.alldebelltall.cat L'agrupació
de productors d'all de Belltall neix
a mitjans de l'any 2011 amb
l'objectiu d'assegurar que la
producció del nostre all no es
perdi, promocionar les seves
qualitats com all de Belltall
La revista BELLTALL ha de
seguir el seu camí. Ara al costat
del web de Belltall i de les xarxes
socials.
Al cap de 25 anys i 100 números
al
darrere,
mantindrà
el
compromís de fer arribar el
bategar de la vida de Belltall, dels
actes, celebracions, acords de
l’Assemblea anual de l’Entitat, de
les excursions, trobades, festes,
informacions de l’Ajuntament,
Amics i Veïns que ens han
deixat,...
Tota
aquesta informació està
recollida i es pot consultar. En
podem estar orgullosos. Pocs
pobles tenen una font de consulta
tan completa com la nostra en el
decurs d’aquest quart de segle.
Felicitats i per molts anys!!
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Per molts anys
Associació de Veïns!
Per

7

acte de memòria dels nens de

menys conscient. La història es fa

Belltall.

des del compromís. I aquest és el
camí que l’Associació ha escollit.

Neus Berenguer Cal Banyeta

Vint-i-cinc anys! Són anys que
han anat fent història amb ajuda,

ENDAVANT, CORATGE I

participació i complicitat.

PER MOLT S ANYS

Ajuda: L’Associació de Veïns va
obrir una porta d’ajuda a la
Comissió de Festes. Cal ressaltar i
agrair el seu suport a la logística,
als

tràmits

administratius,

a

l’organització d’actes per a la
Festa

Major,

-com

ara

la

presentació del llibre de Belltall
que va tenir tan bona acollida-,
l’habilitació del museu per poder
celebrar exposicions, la celebració
del 25è aniversari de la Comissió,

Complicitat.

Gràcies

complicitat

de

a

la

l’Associació,

l’Agrupació de Productors de l’all
de Belltall ha donat a conèixer

la col·laboració en la cavalcada

l’excel·lència del nostre preuat all.

dels Reis a fi que cada any es

Semblava una quimera i s’ha fet

pugui celebrar. Sempre ens han
donat suport i ànims.

realitat. Hem constatat com la
il·lusió i l’esforç comú donen els
millors resultats.

actes

Gràcies per aquests vint-i-cinc

organitzats per la Parròquia: els

anys, per tot el que heu fet i la

estius solidaris amb altres pobles,

manera de fer-ho, amb humilitat i

la recuperació de la Festa del

diàleg. Us esperono a continuar

Sagrat Cor, la trobada arxiprestal,

fent història, perquè la història no

el pelegrinatge a Rocallaura, el

es fa des de l’observació indolent,

centenari del Cementiri, l’emotiu

ni des de la ignorància més o

Participació

en

els
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Els Alls d’ aquesta
terra..
Per
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començar a comprar forcs d’alls

Ja

s’apropa

l’estiu,

aviat

als nostres volguts veïns.

arrancarem i enforcarem la nova
collita. I el primer dissabte d’agost

Montse del Porxo

farem la ja tradicional Festa de
l’All.

I

generacions

que

per
es

moltes
continuï

conreant, arrancant i enforcant

Buscàvem una casa en un poble
petit on nosaltres i la nostra filla
poguéssim establir-nos els estius i
els caps de setmana. Un lloc que

Presidenta

ens apropés a una vida diferent a

productors d’all de Belltall

la que teníem a la gran ciutat. Vam
veure set o vuit cases a pobles
d’aquestes contrades, però puc dir
que quan vaig veure Belltall i les
runes del que ara és casa nostra
(Cal

Porxo)

vaig

tenir

un

enamorament sobtat i no vaig
dubtar que aquest seria el nostre
poble adoptiu. La Setmana Santa

Han passat més de vint anys i en
aquell moment no sabia tot el que
ens donaria aquesta terra i aquesta

de l’any 1994, després de dos anys

gent. No sabia que la nostra

d’encerts i disgustos amb paletes

família acabaria tenint un tros de

pel mig, vam estrenar la nostra

terra on plantaríem alls de Belltall
i que col·laboraríem amb il·lusió

casa. I ja érem quatre.

amb l’Agrupació de Productors
d’All de Belltall, aquest projecte
Una de les primeres coses que

que vol reivindicar i protegir la

vam

qualitat i la continuïtat del nostre

descobrir

de

Belltall,

informats pels estimats Cisco i
Mercè de Ca l’Amàlia, va ser que
els alls que es conreaven aquí eren
especials i que s’enforcaven. Vam

producte.

Agrupació

de
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d´agost a la Festa Major,
des de fer el ramillets,
gegants i caps grossos, a
pagar els drets d´autor a
Guimerà,
contractar
l´orquestra via telèfon a Cal
Roig, adequar la Sala de Cal
Fuster, netejar-la, posar
entarimats, guarnir, etc.
sense local social, ni ajudes,
ni subvencions, això si, més
tard
amb
l´ajuda
incondicional
de
l´Associació de Veïns, tot va
ser més fàcil.

Vivències de 35 anys
a la Comissió de
Festes
Per
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Eva Miró Ca l’ Ignasi

Aprofitant aquest numero 100 de
la revista de l´Associació, es un
bon moment per fer un repàs al
treball fet per molta gent del
poble a través de la Comissió de
Festes
i amb el suport de
l´Associació de Veïns.
La meva vivència al llarg
d´aquests anys a la Comissió de
Festes, només es pot resumir en
sentit positiu, de moments
inoblidables, de rialles, també de
tristeses, amics que ens han deixat,
de complicitat amb gent d´edat
diversa, casats, solters, canalla i
per damunt de tot, els llaços
d´amistat que es van crear al llarg
d´aquests anys.

Vàrem viure
junts revetlles,
Festes Majors, Reis, torronada,
pessebre vivent, campionats de
botifarra, una festa de l´escuma en
un estiu sense aigua, els habituals
Diables del Morell, un toro
mecànic que ens va deixar a tots
baldats, etc etc.

Belltall havia deixat de celebrar
Festa Major i en una trobada a
Cal Curt amb molt jovent i alguns
casats com la Betty i el Leandro,
l' any 1979 es va arrencar amb
unes Festes de Primavera, amb
una atrevida programació: ball, tir
al plat, partit de futbol amb corder
de premi, tot amb molta il·lusió i
molta gent implicada.

A emetre Loteria de Nadal per
poder plantar uns 200 arbres i
arbusts en un poble secaner que
només destacava un vell reboll a la
carretera, a aconseguir unes
magnifiques ombres al passeig de
l´Om, al camp de futbol i a la font
de baix, amb l´esforç posterior de
regar-ho tot, un poble que va
canviar la seva fesomia.

Aquella unió entre tots va fer
possible coses increïbles, des de
concursos de poesia, guions per
obres de teatre representades a la
Sala, a Cal Fuster i fins i tot,
actuar a altres pobles com
Guimerà, Rocallaura i a portar els
Reis de Belltall a pobles com
Ciutadilla i Forés.

També més d´un disgust a l´hora
d´anar a cobrar la Festa Major
casa per casa, però va durar poc, al
poc temps tothom venia a pagar a
la Biblioteca,
amb alegria i
gratitud i no ens cansàrem de
agrair la bona predisposició i
col·laboració.
Gràcies a unes mares que ens feien
la via fàcil, podíem dedicar el mes

Els temps va anar passant,
arribàrem
a tenir un
magnifica sala, amb un petit
bar, una taula de ping-pong,
un futbolí. Un lloc de
trobada, per reunir-nos, per fer un
pica-pica amb una coral o després
de la tradicional caminada a les
cabanes de volta.
Però el anys han passat i tots ens
hem anat fent grans, la majoria ja
no gaudeixen d´aquell mes de
vacances a Belltall, alguns ni
quinze dies, tampoc els nens amb
aquelles llargues vacances, això ha
repercutit a la Comissió de Festes;
pares i mares que treballen i la
disponibilitat ja no és la mateixa.
Seria bo poder recuperar aquella
voluntarietat que uneix, enriqueix
i dóna sentit de poble.
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mitjans que donaven al veu als

La Conca de Barberà
i la prensa local
Per

ciutadans i ciutadanes i que, al

que no acabin de funcionar del tot.
Ja m’enteneu.

Gabriel Serra

La setmana que escric aquestes

Per tant, i sense voler allargar-

ratlles s’ha celebrat a Montblanc

me, felicitar aquella gent que,

l’assemblea anual de l’Associació

com vosaltres, amb el seu

Catalana de la Premsa Local i

esforç desinteressat fan poble,

Comarcal. Això m’ha portat a la

fan comarca i fan país. Perquè

memòria records de quan a la

sense aquesta gent, avui no

Conca s’editaven més de mitja

tindríem ni país, ni comarca...

dotzena de revistes. N’hi havia

mateix temps, deixaven constància

tres de mensuals, un parell de

per a les properes generacions del

bimestrals, quadrimestrals i fins i

dia a dia dels pobles. Ho enyoro,

tot semestrals. Era tant potent a la

repeteixo, i molt!

ni pobles.
Que sigui per molts anys!

nostra comarca en aquells anys el
moviment de la premsa local que,
entre totes, fins i tot hi va haver un
moment que es van plantejar
editar un setmanari. També eren
els

anys

de

les

emissores

municipals de ràdio (prop de mitja
dotzena) i fins i tot d’un canal de
televisió a Montblanc.

Sobreviuen,
algunes

amb

dificultats,

excepcions

molt

significatives. I entre aquestes el
vostre butlletí informatiu. Cal
felicitar llargament els qui han fet
possible arribar a editar 100
números de la revista Belltall.
Avui el més fàcil és quedar-se a
casa i reclamar a l’administració

Enyoro aquells temps. Avui la

(jo ja pago els meus impostos!)o

globalització, la digitalització i el

deixar en mans d’empreses que

capitalisme salvatge en què vivim

ens informin del que passa als

immersos ens ha portat on estem:

nostres pobles i comarca. I és un

a la pràctica desaparició dels

gran error. Un enorme error.

mitjans de comunicació locals de

Aquest mitjans viuen (i escriuen)

tipus amateur. I amb això molts

al servei de qui els paga. I això fa

pobles han vist desaparèixer uns

Historiador i cap del Servei de
Cultura del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

BELLTALL Nº 100 | Associació de Veïns i Amics de Belltall

Una colla amb Il·lusió
va formar la Comissió
de Festes
Per

Olga Manasanch de Cal Trumfet
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comissió de festes per gaudir dels
meus néts, sapiguem també que
tots

els

altres

companys

continuarien la tasca.

Hola belltallencs em dirigeixo
a vosaltres, ara que la revista de
la associació de veïns celebra la
número 100., per explicar vos
una miqueta el trajecte que vaig
seguir en els 25 anys que vaig
col·labora a la comissió de
festes. Van començar una colla
amb molta il·lusió i també
joventut, fent teatre, preparant
les festes, plantant arbres i

I fins aquí ha estat tot el meu

plantes,

resum.

recollint

escombraries,

però repeteixo amb moltes ganes i
ocupant moltes hores de les
nostres vacances, amb criatures
petites pel mig i sempre agraint
als nostres pares la gran ajuda per
atendre els nets.
Els primers anys hi havia una
persona molt important a la meva
vida, que ens va deixar, i jo vaig
comprovar que tenia que continuar
també la seva tasca ja que ell
gaudia moltíssim. I que puc dir jo
més, de lo que no hagin dit les
meves amigues. Passat aquest
temps i veient que els anys no
passen en va, vaig deixar la
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Les cabanes de Volta
de Belltall
Per

tècnica els nostres avis l’havien

Josep-Joan Berenguer Cal Gran

La primera vegada que em vaig
adonar de la existència de
cabanes de volta a Belltall va ser
cap el 1993 i de manera ben
casual. Mirant des de un turonet
prop de la llera de La Sirolla,
vaig veure quelcom que semblava
un túnel, però traçat amb una
harmonia, proporcionalitat i
precisió que em va deixar copsat.
Quan m’hi vaig acostar, vaig
veure que, de prop, la construcció
era encara més esvelta i ben
acabada del que hom podia intuir
des de lluny.
No n’hi havia per menys. Era
davant de la cabana de cal Jaume
el Roseret, probablement la
cabana més ben conservada del
terme i la construïda seguint de la
manera més fidel la tècnica dels
arcs de volta, tal com l’ensenyen
els llibres d’arquitectura. Ple
d’entusiasme pel que acabava de
veure, vaig preguntar que era allò i
si era un exemplar únic. El meu
cosí, l’Anton Maria Berenguer, em
va posar al corrent. Es tractava de
una cabana de volta i al terme de
Belltall n’hi havia unes quantes.
Vaig pensar que valia la pena
donar a conèixer aquest tipus de
construcció perquè el fer-la
demanava uns coneixements i una
tècnica bastant més elaborada que
anar posant simplement una pedra
a sobre de un altra. I aquesta

coneguda i posada en pràctica!
L’Associació de Veïns es va fer
ressò de seguida de la proposta i
en el número de la revista del
hivern de 2001 va sortir el primer
article dedicat a les cabanes.
També es va editar un pòster que
es va penjar a la biblioteca. En
aquell moment sols s’havien
catalogat unes 7 cabanes, en
quedaven encara unes quantes per
anar sortint a la llum.
Però potser l’activitat que més ha
propiciat el coneixement de les
cabanes han estats les ja clàssiques
‘caminades’ que es porten a terme
habitualment la vigília del dia de
Pasqua. Es celebren des de el
2003.
El
2012,
l’Ajuntament
de
Passanant i Belltall va demanar a
l’Anton Maria i a mi mateix fer un
inventari complert i exhaustiu de
totes les cabanes que es poguessin
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trobar al terme de Belltall. El
treball es va portar a terme entre
l’octubre del 2012 i el juny del
any següent. Es van catalogar 25
cabanes que podríem definir com
de volta, tot i que alguna vegada
els mestres d’obra no assoleixen
el nivell d’excel·lència que tan
admirem a la cabana del Jaume el
Roseret.
El catàleg descriu i il·lustra
cadascuna de les cabanes: indret,
coordenades
geogràfiques
donades per un dispositiu GPS,
mides interiors, planta, orientació,
tipus
d’entorn,
estat
de
conservació, alçada sobre el
nivell del mar, propietari, a més de
dades i anècdotes diverses. Quan
es disposa de prou material
fotogràfic, es mostra l’estat de una
mateixa cabana amb 10-12 anys
de diferencia. Malauradament, el
deteriorament es fa sovint visible.
Pel que fa al any de construcció,
aquesta es una dada que rara
vegada es pot precisar. Sols 3 de
les 25 cabanes porten indicat l’any
en el que es van aixecar. La que
porta la data més antiga es del
1866. En termes generals, els hi
podem donar una antiguitat entre
150 i 200 anys, com a molt.
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Dietari de Belltall
Per

som tots aquells que no hem
nascut a Belltall o que no hi tenim

Joan M.Minguet de Cal Porxo

Fa unes setmanes que he
publicat
un
llibre,
“A
contratemps”, que recull un
dietari irregular que escrivia
entre 1992 i 2010. Belltall hi té
una presència molt notable.
Aquí he volgut recollir unes
poques de les moltes entrades
on surt el nostre poble i que
demostren l’estimació que la
nostra família sent per aquest
tros de Catalunya.
6 d’agost de 2005. Vaig jo sol
a passejar per la carretera de
Passanant fins a la Teulera,
llocs molt intensos, brutals, jo
sol allà immers en el paisatge. He
baixat per llocs que segur que fa
molt que ningú no ha trepitjat,
passos de senglars, una pell de
serp immensa que devia fer poc
que havia mudat, m’he esgarrinxat
per no sé quants llocs... El més
apassionant del cas és que allà
baix està ple de marges, d’espones
de pedra, és increïble pensar que
fa molts i molts anys la gent va
arrabassar aquelles esquifides
llenques de terra, hi van treure les
pedres, però de seguida devien
veure que allà poca cosa podien
conrear de manera aprofitable,
rendible o sostenible. I van deixar
que el terreny tornés a recuperar la
seva llibertat. Haver vingut a
Belltall és el millor que haurem fet
mai, i no per conèixer el cas del
Marimon, sinó per arrelar de nou
en un indret, encara que sempre
serem de fora. Forasters, per ells,

família, encara que els que no són
forans no vinguin mai i tinguin la
casa derruïda. Cap problema. O
sí? Que sí, haver arrelat a les terres
de Belltall ha estat magnífic,
involucrar-se amb aquest paisatge
de secà, humil, on tot és d’una
escala petita, no com a les grans
ciutats o com al mateix Cornellà,
tot va més lent, fins i tot les postes
de sol pel cantó de Rocallaura van
més a poc a poc i, sobretot, es
contemplen més serenament i més
nítidament que a les urbs.
Involucrar-se amb la gent, també.
27 de desembre de 2005. A
Belltall, tots quatre, dinem a Cal
Feliuet, molt fred... Pel camí, de
La Panadella fins a quasi Belltall,
mai vist: tot el paisatge gebrat, les
branques dels arbres i els arbustos
i el terra com arrebossat de blanc.
Impressionant, el contrast, un
paisatge desconegut.

13

7 d’abril de 2007. Belltall.
Excursió de cabanes de volta, fins
a l’alzina grossa i les dues
cabanes del bosc de Can Ros,
pugem
pels
pals
de
l'electricitat, quin cansament!, i
la puta bronquièctasi, que no
em deixa respirar. A banda
d’això, el Ton de Cal Roig
sempre ens porta per camins
esplèndids, coneix el territori,
sap els noms de cada contrada.
És sempre una lliçó anar amb
ell i escoltar-lo.
30
d’agost
de
2008.
Conferència a Belltall, "Llegir:
dels llibres a les imatges". La
sala molt plena, sembla que ha
agradat tot i que jo no respirava
massa bé. M’ho van proposar
l’Anna de Cal Gran i el Pep per
celebrar
l’aniversari
de
la
biblioteca. Havien pensat en el
Ramoneda, però no els ha respost
(lògic!, algunes patums no es
mouen si no és per motius més
rellevants que els que un poblet
com Belltall pugui oferir), no
m’importa ser plat de segona o de
tercera, mai no se m’han caigut els
botons de la camisa. He projectat
una postal de Belltall que vaig
trobar fa poc en un brocanter, a
Tàrrega, escrita per alguns que
s’estaven al Feliuet els anys
seixanta. El Ramon Ferreret em
diu que els recorda, que eren una
parella. Com la conferència que
vaig fer sobre Dalí, aquesta també
me la pagaran amb un forc d’alls.
Fabulós!
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Vistiplau ambiental al
projecte de variant de
la C-14 a Belltall
La Ponència Ambiental ha emès
l’informe d’impacte ambiental de
la nova carretera de tres
quilòmetres de longitud

biodegradables per revegetar els
talussos que tinguin un elevat risc
d’erosió per pluges torrencials.
Degut al relleu de la zona i a les
característiques exigides de la
carretera, aquesta obra requereix
un important moviment de terres.

El projecte proposa un traçat
allunyat del nucli urbà de Belltall,
la qual cosa permetrà reduir el
soroll i l’impacte visual de la
infraestructura, i no interferirà en
un futur creixement del municipi.
La variant no afectarà cap espai
inclòs al Pla d’espais d’interès
natural (PEIN) ni a la Xarxa
Natura 2000; zones humides
inventariades; boscos d’utilitat
pública; ni àrees d’interès
faunístic,
local,
comarcal,
urbanístic o cultural.
Revegetació de talussos
Tot i això, es determina que
s’incorporin una sèrie de mesures
preventives i correctores perquè
l’actuació compleixi totes les
garanties ambientals. Aquestes
són:
Caldrà valorar la instal·lació de
mantes i malles orgàniques

(cunetes, baixants i canalitzacions,
entre altres), es posarà vegetació
per
camuflar
elements
paisatgísticament impactants i els
marges de pedra seca afectats per
les obres s’hauran de restituir per
estructures de la mateixa tipologia.
Per mantenir l’ambient atmosfèric
en el millor estat possible mentre
es faci l’actuació, es proposen
diverses mesures, com compactar
totes les superfícies i els vials, i
mantenir-los en bon estat; limitar
la velocitat màxima de circulació
dels vehicles i la maquinària per
l’interior del recinte de l’obra
pública a 20 quilòmetres per hora;
i ruixar amb aigua, amb la
periodicitat
necessària,
per
minimitzar la formació de
possibles núvols de pols.

Estableix
unes
mesures
correctores
i
condicions
addicionals per garantir un mínim
impacte
La Ponència Ambiental ha emès
l’informe d’impacte ambiental
sobre el projecte bàsic per a la
construcció de la variant de
Belltall (Conca de Barberà) a la C14, una carretera de tres
quilòmetres de longitud que
evitarà el pas de vehicles per
l’interior del municipi.
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Per això, se n’haurà de determinar
la gestió i destinació final. Els
abocadors
definitius
es
localitzaran
en
zones
ambientalment degradades i, en el
cas que quedin trams de carretera
en desús que no calgui mantenir,
es valorarà la possibilitat de ferlos servir com a dipòsits controlats
de terres que després es
restauraran.
Durant la construcció s’utilitzaran
els camins existents, sempre que
sigui
possible,
evitant-ne
l’obertura de nous. Quan s’hagin
acabat les obres s’haurà de
garantir l’estat original dels
camins i restaurar els accessos
provisionals que s’hagin obert
estenent terra vegetal, i procedint a
la sembra i plantació si fos
necessari.
El nou vial haurà d’estar integrat
al paisatge. Per això, s’adequaran
les formes i els colors dels
elements de la construcció

S’haurà d’elaborar un estudi
detallat sobre el potencial impacte
de les emissions acústiques que
s’incorporarà
al
projecte
constructiu.
Caldrà prendre les mesures
necessàries per evitar abocaments
de qualsevol tipus a la llera, i
restituir la morfologia i la
vegetació original de la llera i de
les riberes dels torrents afectats
amb espècies autòctones.
Pel que fa a la vegetació, en les
tasques de restauració s’hauran de
prioritzar les espècies autòctones
que necessitin menys aigua per a
la seva supervivència i que siguin
menys inflamables, i no fer servir
en cap cas espècies de caràcter
invasor
!
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TAXA PER LA
UTILITZACIÓ DE
D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS i
ALTRES ELEMENTS
MOBLES.
ANUNCI
Publicades al BOP número 54 del
passat 18 de març de 2016, al tauler
d’anuncis i a l’e-tauler, la modifi
cació de la ordenança fi scal OR/M14, durant el termini de trenta dies
en què han estat exposades al públic,
s’han presentat al·legacions i
reclamacions.
L’Ajuntament en sessió plenària
realitzada el 22 d’abril de 2016, va
adoptar amb caràcter defi nitiu
l’acord que estranscriu tot seguit:
“Primer.- Estimar parcialment les
al·legacions presentades, en base a
l’informe perceptiu i els seus
fonaments emès pel secretari
interventor, per:
- Sra. Natàlia Aribau Galícia i Sra.
Assumpció Pedrosa de la Torre, en
representació de l’associació de
veïns iamics de Passanant, registre
entrada número 223
De tal manera que, per tal de gravar
econòmicament en la menor manera
possible a les entitats sense ànims de
lucre del municipi, i que així es
puguin continuar desenvolupant
activitats, i a la vegada aconseguir
una major disponibilitat dels locals,
es proposa modifi car que en el
lloguer d’una Sala, dins el preu per

dia de lloguer, aquesta Sala estarà
dotada de dues taules i dotze
cadires, i en caràcter privat de
quatre taules i vint-i-quatre
cadires.
Segon.- Aprovar defi nitivament la
modifi cació de l’Ordenança fi scal
reguladora
per
la
utilització
d’equipaments
municipals i altres elements mobles
(OR/M-14).
Tercer.- Notifi car aquest acord a
tots els que han presentat
al·legacions amb el corresponent
peu de recursos.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació
defi nitiva i el text íntegre de la
modifi cació dels articles i
disposicions de l’ordenança fi scal
reguladora
per
la
utilització
d’equipaments municipals i altres
elements mobles (OR/M-14) al
Butlletí Ofi cial de la Província,
moment en que entraran en vigor.Si
es vol impugnar la present resolució,
que posa fi a la via administrativa,
procedeix
interposar
recurs
contenciósadministratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el terminide dos
mesos, a comptar des del dia
següent de la seva publicació.
Per unanimitat dels membres del
Ple de la Corporació, s’aprova la
proposta feta per l’Alcaldia.”
Tal com disposa l’art. 17.4 de la Llei
d’hisendes locals, es publiquen les
ordenances aprovades.
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En contra dels acords d’aprovació
defi nitiva poden els interessats
presentar
recurs
contenciós
administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en
el termini dels 2 mesos següents a la
publicació d’aquest Edicte,tal com
diu l’art. 19.1 de la Llei d’hisendes
locals
TEXT DE LES
MODIFICADES

ORDENANCES

Es modifi quen els següents articles i
disposicions:ORDENANÇA FISCAL
NÚMERO OR/M-14
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS i
ALTRES ELEMENTS MOBLES.

BELLTALL Nº 100

El Dissabte 25 de Juny JORNADA PER CELEBRAR ELS XXV ANY DE
L’ASSOCIACIÓ I EL NUMERO 100 DE LA REVISTA BELLTALL.
Amb motiu dels primers 25 anys d’història de la nostra entitat (i del número 100 de la revista) hem organitzat una jornada
d’activitats. Serà el 25 de juny de 2016.
A les 11:00 farem l’acte inaugural i després la professora de la UAB, Maria Garganté, pronunciarà la conferència “Identitat
i territori: la Segarra històrica” a la qual seguirà un petit piscolabis.
A la tarda, a les 18:00, hi haurà un recital de la coral infantil Alberichor, de Reus, on hi participa un nen molt vinculat a
Belltall.

El Dissabte 6 d’ Agost tindrà lloc a Belltall la 8ena 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 de l’ all de Belltall
3.-Exposició referent a l’all de Belltall

Dissabte 27 d’Agost 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 27 Agost a les 19:00 al domicili social ( 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 2015 i pressupost per al 2016
3.-Informació de Presidència.
4.-Nous membres Junta
5.-Torn Obert de Paraules.
El President Pep Lloses
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

