BELLTALL Nº 102

Belltall
Nº 102

HIvern 2016
COORDINADORS. PEP LLOSES / ALBERT MANASANCH
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE BELLTALL belltall@tinet.cat

Carta Conjunta
Associacions del
Municipi sobre el
POUM
Senyors,
En relació a la previsió de terrenys,
en el Pla d'ordenació urbanística
municipal (POUM), per a nova
implantació d'energia eòlica al
municipi de Passanant i Belltall, els
hi manifestem el següent:
PRIMER.- Les cinc associacions
actives del municipi de Passanant i
Belltall: Associació Amics de
Glorieta, Associació de Veïns i Amics
de Belltall, Associació de Veïns i
Amics de Passanant, Associació
Naturista Amics del Fonoll i
l’Associació Plataforma en Defensa
de la Conca de Barberà, ens declarem
favorables a les energies renovables, i
en particular a l'energia eòlica.

SEGON.- Tot i això, la implantació
massiva de centrals eòliques en un
mateix territori té un impacte
considerable, tan a nivell ambiental
com sobre les persones. Creiem que
les instal·lacions de producció
d'energia s'haurien de distribuir pel
territori i acostar-se a les zones de
major consum, per tal de guanyar en
eficiència i per repartir els perjudicis
que ocasiona la concentració d'aquest
tipus d'instal·lacions.

TERCER.- Creiem que el nostre
municipi, els municipis veïns, i en
general el conjunt de les terres
interiors del Sud de Catalunya, ja
acullen un nombre molt elevat de
centrals
eòliques.
Actualment,
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l'Anoia, les Garrigues, el Segrià i
quatre comarques de la província de
Tarragona (la Terra Alta, la Conca de
Barberà, el Baix Ebre i la Ribera
d'Ebre) concentren la majoria de les
centrals eòliques de Catalunya.
Aquestes set comarques concentren el
86% de les centrals i el 92% de la
potència instal·lada, tot i que només
representen el 6,4% de la població i el
19,7% de la superfície del conjunt de
Catalunya. La Conca de Barberà és la
segona comarca amb més centrals
eòliques, i la tercera en termes de
potència instal·lada.
QUART.- La distribució desigual de
les centrals eòliques al territori encara
apareix amb més força si analitzem
les xifres per municipi, ja que en cada
comarca, les centrals eòliques es
concentren en pocs municipis. La
potència actualment instal·lada a
Passanant i Belltall és de 31,25 MW
amb 17,5 molins, que equivalen
aproximadament al subministrament
de més de 10.000 habitatges, en un
municipi que compta només amb 150
persones censades. Entenem que el
territori proper ja està saturat, i que
qualsevol implantació addicional
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perjudicaria encara més l'atractiu de
la zona.

de Ferran fan que el valor paisatgístic
es vegi afectat».

CINQUÈ.- En data 20 de gener de
2012 Cayo Fabra i Godó, en nom de
GERR Grupo Energético XXI, SA
(GERRSA) presenta al registre del
Departament
de
Territori
i
Sostenibiltat els informes ambientals
dels Projectes de miniparcs eòlics
Passanant I i Passanant II per tal de
realitzar els tràmits d’avaluació
d’impacte ambiental. L'Ajuntament
de Passanant i Belltall no n'informa
en cap moment a la població del
municipi, però al·lega que el parc
eòlic es situa en sòl protegit d’acord
amb el planejament municipal i
també d’acord amb el Pla territorial, i
estima que cal sotmetre el projecte al
tràmit
d'avaluació
d'impacte
ambiental.

VUITÈ.- Les cinc associacions
actives del municipi de Passanant i
Belltall, presents a les diverses
reunions de la Comissió de seguiment
dels treballs de redacció del POUM,
hem manifestat en diverses ocasions
la nostra oposició a la nova
implantació d'energia eòlica al
municipi. Algunes ho hem fet constar
en els nostres Suggeriments a l'Avanç
del POUM, presentats formalment el
mes de gener de 2015, les altres ho
hem manifestat oralment repetides
vegades en les reunions de la
Comissió de seguiment dels treballs
de redacció del POUM.

SISÈ.- El Ple de la Corporació, reunit
en sessió extraordinària el dia 15 de
desembre de 2014, aprova l'acord de
publicació de l'Avanç del POUM. En
la memòria d'aquest Avanç, així com
en la resta de la documentació
publicada del nou POUM, es
preveuen diverses zones per a futura
implantació
d'energia
eòlica.
L'Ajuntament, ara, considera que es
poden instal·lar més molins. Entre
d'altres, es reserven com a «Serveis
tècnics per a energia eòlica», els
terrenys on GERRSA vol instal·lar
els miniparcs eòlics Passanant I i
Passanant II.
SETÈ.- En data 7 d'abril de 2015,
l'Oficina territorial d'acció i avaluació
ambiental de Tarragona (OTAATA)
emet el seu informe sobre el nou
POUM de Passanant i Belltall, i
afirma que cal valorar «l'impacte
acumulatiu» de l'energia eòlica a la
zona, i que cal «replantejar-se» la
reserva d'espais per a futura
implantació. L'OTAATA destaca que
els altiplans on es volen instal·lar més
molins són «punts amb un alt valor a
nivell faunístic» i que «la proximitat
amb nuclis com la Glorieta i la Pobla

NOVÈ.- L'Ajuntament de Passanant i
Belltall i l'equip redactor insisteixen
en voler incloure en el nou POUM
diverses zones per a futura
implantació d'energia eòlica, ignorant
les recomanacions de l'OTAATA i les
demandes dels veïns vehiculades per
les
diverses
associacions
del
municipi.
Per tot el que precedeix, les cinc
associacions actives de Passanant i
Belltall, reiterem i manifestem de
manera unida i decidida el nostre
rebuig a tota nova implantació de
centrals eòliques al municipi.
Tanmateix, preguem a l'Ajuntament
de Passanant i Belltall i a l'equip
redactor del POUM que tinguin en
compte l'opinió majoritària dels veïns
del municipi, representats per les cinc
associacions signants, així com les
recomanacions de les administracions
superiors competents en matèria de
Medi ambient, i DEMANEM:
1.- Que s'eliminin del POUM totes les
zones previstes com a «Serveis
tècnics per a energia eòlica» que no
siguin les de les instal·lacions
existents;
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2.- Que s'estableixin normes més
restrictives per a futura implantació
d'energia eòlica: distància de 2 km
respecte de qualsevol nucli habitat,
declaració d'impacte ambiental més
exhaustiva, augment de les zones
naturals protegides i incompatibles
amb la instal·lació de molins i de
línies d'evacuació de l'energia, etc.;
3.- Que, en qualsevol cas, s'informi al
conjunt dels veïns sobre qualsevol
proposta de nova central eòlica, i que
es faci una consulta popular al
municipi abans de qualsevol nova
implantació d'energia eòlica.
Atentament,

Associació
Amics
de
Glorieta
Associació de Veïns i Amics
de Belltall
Associació de Veïns i Amics
de Passanant
Associació Naturista Amics
del Fonoll
Associació Plataforma en
Defensa de la Conca de
Barberà
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Jornada
tècnica
Belltall. Males herbes
i mètodes de control
de cultiu de l’ all
El dissabte 10 de desembre l’
Agrupació de productors d’all de
Belltall i el Departament
d’
Agricultura Ramaderia i pesca
(DARP) van organitzar una jornada
per divulgar coneixements respecte l
tractament d ‘ herbes en el cultiu de
l`all.

L’acte vaser presentat per Montse
Sànchez presidenta de l Agrupació
que va agrair de nou al D ARP la
seva col.laboració en fer aquest acte
a Belltall. Posteriorment va prendre la
paraula
Àngel Xifré Director
territorial d’ Agricultura que va
esperonar als productors d ‘all de
Belltall per tal que continuïn produint
i millorar la qualitat de l’ all de
Belltall.
La ponència va anar a càrrec d’
Àngel Taberner
que va fer una
exposició molt detallada dels
mecanismes de creixement i d’
eradicació de les males herbes.
Destacant com a factors claus una
bona rotació de conreus i la utilització
de conreus al·lelopatics ( és a dir els
efectes perjudicials que tenen unes
plantes respectes les altres). També
en la utilització de les noves
maquinaris que s’han desenvolupat
com la grada de pues o els dits
desherbadors.
La conferència va ser molt dinàmica
amb moltes intervencions dels més de
30 participants de Belltall i d`altres
localitats. Tothom va valorar molt
positivament aquesta iniciativa de l’
Agrupació de productors d’ all de
Belltall
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Breu resum anual
dels
continguts
publicats en els 99
números

Presentació
del
projecte
de
recuperació de l'espai de l'Antic Fossar
de Belltall (urbanització de l'espai i
col·locació de les esteles).

1993
Col.laboració: Josep Miró Torres
1991
Març. Publicació del primer número
de “Belltall”, butlletí de l’As que
s’envia de forma trimestral a tots els
associats. Suport a la presència a
l'Ajuntament de Passanant dels veïns
de Belltall, Josep M Miró Amenós i
Jordi Miró Berengué, que compartien
candidatura amb Ramon Aloy
Corbella, Francesc Sanfeliu Canela i
Anselm Loro Farran.
Col·laboració a l'edició del llibre
“Belltall” que es presenta el 18 d'agost
de 1991, dins el marc de la Festa
Major.
Organització de tallers infantils d'estiu
(Curset de sardanes per als infants).

Enllestides les obres de portada
d'aigua a Belltall. (L'aigua que ve de
Saladern i passa per Passanant, arriba
a Belltall. Estiu històric: no hi ha
restriccions d'aigua). Finalitzada la 1a
fase de rehabilitació de la Plaça de
l'Antic Fossar. (S'ha engrandit i netejat
l'espai. S'hi ha fet una part de
paviment de formigó i s'han col·locat
desguassos).
Els arquitectes Xavier Gelabert i
Gemma Goday presenten a Belltall, 20
de juny, i a Tarragona, 10 de setembre,
amb representants de l'Associació i
l'alcalde
al
Departament
d'Arquitectura i Urbanisme, el projecte
final de la Plaça de l'Antic Fossar.
Neteja de l'abocador de residus urbans
del camp de futbol.

1994

1992
6 de març. Reunió informativa que
presidí l'alcalde, Ramon Aloy, amb el
veïnat. Es donen conèixer diversos
projectes en què s'està treballant:
portada d'aigua a Belltall, recollida de
la brossa, rehabilitació de l’edifici de
les Escoles i asfaltat del camí BelltallPassanant-Vallfogona.

Retolació amb plaques de ceràmica
del carrers i places de Belltall.
Recuperació dels antics rentadors i de
la Font de Baix com a espai de lleure i
trobada. (El dissabte, 2 d'abril, més
d'un centenar de veïns van acudir al
berenar de celebració que també
comptà amb la presència de
l'Ajuntament). Es duen a terme les
obres de rehabilitació de l'edifici de les
Escoles, que servia, en condicions ben
precàries, d'espai per al consultori
mèdic, seu de l'Agrupació de Pagesos,
sala de reunions municipal, i punt de
venda del pa; als baixos, la Sala, antic
teatre i lloc de celebracions i trobades.

1995
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Col·locació d’una barana al perímetre
interior del Passeig de l’Om. Primer
pas d’un projecte que vol ser més
ambiciós en el futur: remodelació i
urbanització del Passeig. Iniciativa
per a l’establiment d’un nou registre
numèric general de les finques urbanes
de Belltall que l’Ajuntament decideix
aplicar atesa la problemàtica de
diverses numeracions discordants que
hi havia fins l’actualitat. A iniciativa
de l’Associació, l’Ajuntament presenta
el Projecte de Restauració de la Creu
de Terme i el seu entorn al
Departament de Cultura de la
Generalitat.

1996

Fruit del compromís establert amb l’
Ajuntament, s’estableix la trobada
veïnal anual amb l’equip municipal
per tal de donar informació de la tasca
duta a terme en el municipi i
especialment a Belltall. En la trobada
del 3 de nov, s’assegura que el proper
any
Belltall
disposarà
d’un
poliesportiu que s’ubicarà en una part
del camp de futbol. No es poden
concretar compromisos per als
projectes que demana l’As com són la
Creu de Terme, plaça de l’Antic
Fossar o la depuració de les aigües
residuals. L’Assemblea aprova la
compra d’un segon parallamps per tal
que hi hagi la cobertura de tot el nucli
urbà. El 14 de juliol una forta tempesta
provocà que un llamp caigués sobre el
poble i va causar desperfectes en molts
electrodomèstics del veïnat.

1997
Es constitueix el Museu Local de
Belltall als baixos de l’Abadia (Ctra
Alta, 9) que estarà integrat pel fons
històric de Belltall. Aquest fons inclou
documents, figures, mobles i altres
elements històrics i culturals vinculats
al poble de Belltall. L’Assoc hi fa una
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primera inversió de 250.000 pts.
L’Assemblea anual acorda acceptar la
proposta de crear una biblioteca local
amb servei de préstec. L’As. presenta
la proposta d’acceptació de donacions
a
partir
del
nou
sistema
d’esponsorització i de donacions
econòmiques o bé per la via de llegats
amb avantatges fiscals per als donants.

1998

Es restaura la Creu de Terme.
Conferència
d’Andreu
Mayayo,
historiador i alcalde d Montblanc, que
dissertà sobre el present i futur dels
nostres pobles. Reunió veïnal anual
amb l’Ajuntament. S’informa de la
substitució de les canonades d’aigua
de Passanant a Belltall. S’ha retardat la
construcció de Poliesportiu. Hi ha el
compromís que el proper anys estarà
enllestit.
S’inicien
les
obres
d’acondicionament de la planta baixa i
el 2n pis del Casal. La manca d’estació
depuradora és una qüestió que no pot
esperar més temps. Inauguració de la
biblioteca. Un corpus de més de 600
libres catalogats són a disposició del
veïnat.
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Acollint-se a la Festa de l’Arbre
promoguda pel Consell Comarcal,
L’As. fa una plantada d’arbres al camp
de futbol, al costat de la pista
poliesportiva. S’enllesteixen les obres
a l’espai de l’Antic Fossar. Belltall
compta amb una nova plaça. Es
culminen 9 anys de treball. Belltall és
present a internet. L’espai web de
l’As ha estat dissenyat pel soci Xavier
Berengué, el qual també s’ocupa del
seu manteniment i actualització.

S’organitzen activitats programades a
l’estiu (del 8 de juliol fins al 30
d’agost) per als infants. Enllestides les
obres al Casal. Divulgació del
patrimoni arquitectònic: Es difon a la
revista Belltall l’inventari de les
cabanes de volta per part del soci
Josep Joan Berenguer. L’As. ha
adquirit cadires per al Casal,
prestatgeries per a la Biblioteca, equip
de so i s’han restaurat materials per a
la seva exposició al Museu.

2001

2003

Divulgació
del
patrimoni
arquitectònic: les cabanes de volta del
terme. A l’Assemblea anual es reitera
la preocupació per l’augment del
trànsit per la carretera i la necessitat de
reclamar
uns
semàfors.
Desè
aniversari de l’As.
Exposició
“enforcar alls”. Celebració del
centenari de la Font del Portal amb la
seva restauració i de l’habilitació de
l’espai dels antics rentadors de la Font
de Baix. Concert del cor Parroquial

Relleu
a
la
presidència
de
l’Associació: Josep Lloses substitueix
Joaquim Torres, que ha presidit
l’entitat des de la seva constitució
l’any 1990. S’organitza la primera
caminada popular a les cabanes de
volta. El Consell Comarcal lliura el
premi
Dovella
a
l’As
en
reconeixement a la seva tasca a favor
de la conservació i recuperació del
patrimoni històric, arquitectònic i
cultural. L’As es fa ressò de l’interès
d’empreses energètiques per instal·lar
aerogeneradors a la Serra de Belltall.
S’organitza un servei de bar al Casal
gestionat pels mateixos usuaris.

1999
2004
L’As vol tirar endavant una campanya
de sensibilització per a la preservació
dels arbres monumentals i singulars
del terme. Reunió
veïnal amb
l’Ajuntament. S’informa de les raons
de l’augment del rebut de l’aigua.
Inauguració el 3 de juny de la
restauració de la Creu de Terme i la
rehabilitació del seu entorn. La pista
poliesportiva ja és una realitat.

2000
2002

L’As es fa ressò de l’oposició de
diversos col·lectius, Ajuntaments i
Consell Comarcal de la Conca a la
concentració de parc eòlics en una
àrea reduïda de la comarca. Es
programen
activitats
d’estiu.
Presentació pública del web de Belltall
a càrrec de Xavier Berenguer, després
de quatre anys de ser present a
internet..
Reunió
veïnal
amb
l’Ajuntament per tractar com a tema
principal del projecte Parc Eòlic de la
Serra del Tallat del Parc Eòlic, també
s’expliquen les millores a la C-14 en el
tram Solivella Belltall amb la
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incorporació de dos semàfors a
Belltall. Canvi de nom del municipi.
A instancia de l’As i amb la
justificació
històrica
(aportació
documental) l’Ajuntament aprova el
canvi i inicia els tràmits per al seu
reconeixement:
a
partir
d’ara
s’anomenarà Passanant i Belltall

des de la Biblioteca i està a disposició
de tothom.

2006

IV caminada a les Cabanes de Volta.
S’ han revisat i modificat els Estatuts
de l’As. per tal que compleixin amb la
nova legislació. La banda ampla ja es
pot fer servir a l'edifici municipal: el
sistema WIFI funciona perfectament

es pot accedir per mitja del web de
Belltall . Caramelles per Setmana
Santa, activitats d’estiu.

2008

2005

Roca del Diable. L’As aconsegueix
que se’n conservi una part on hi ha
en relleu un dibuix amb l’any de
construcció de la carretera. S’instal.la
a la desviació de la C-14 amb la
carretera de Rocallaura La Roca del
Diable s’havia de destruir per fer les
obres d’ampliació de la C-14. El
conseller
de
Governació
i
Administracions Públiques, Joan
Carretero va visitar el poble, aturantse en espais com el Fossar i del Casal.
S’instal·len dos semàfors ala carretera.
Anualment es celebren als baixos del
casal les festes de Tots Sants, Sant
Joan i Cap d’any. III caminada a les
Cabanes de Volta. Exposició “Mostra
de l’arquitectura rural a la Conca de
Barberà”
acompanyada
d’una
conferència amb el mateix títol, a
càrrec de Manel Martínez i Garcia.
Activitat organitzada pel Consell
Comarcal de la Conca de Barberà i va
comptar amb la presència del seu
Conseller de Cultura, Valentí Gual.
El Departament de Governació aprova
el canvi de nom del municipi de
Passanant, que passa a denominar-se
Passanant i Belltall.
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2007

Reunió Informativa de l’ Ajuntament.
Els tema que més interessa el veïnat
és la instal·lació dels parcs eòlics al
municipi. les Forques , Tallat, les
Forques II. També s’anuncia
la
Reforma del Passeig de l’ Om:
Aquesta obra té un cost de 120000 € i
està subvencionada per l’empresa
GERRSA. Aquesta projecte va ser
sol·licitat per l’ As.
Suposarà arreglar el Passeig de l’
Om, posar contenidors soterrats i
cimentar el camí al camp de futbol.
V caminada a les cabanes de volta.
Variant de la C-14. L’alcalde i el
president de l’ Associació es van
reunir amb el Cap de carreteres de
Tarragona per tal de saber els
projectes de la C-14 i de la zona. La
C-14 és una carretera de la Xarxa
bàsica de la Generalitat i com a tal
tindrà una variant a Belltall.
Actualment no hi ha cap projecte al
respecte. Difusió activitats culturals.
Exposició “ Una mirada al passat.
Belltall i la seva gent”. Les
fotografies es poden veure al vestíbul
del Casal Municipal i també s’hi pot

Inauguració del parc eòlic Serra del
Tallat. Més de cinc-centes persones
participen a l'acte d'inauguració del
Parc Eòlic amb la presència del
Conseller d'Economia i Finances, Sr.
Antoni Castells i del Conseller de
Medi ambient i Habitatge, Francesc
Baltasar. Actes commemoratius del
Centenari del cementiri de Belltall”
amb la publicació d’un quadern de la
història del cementiri nou. VI
caminada a les cabanes de volta.
Caminada fins Rocallaura per tal de
realitzar el pelegrinatge anual. Nou
enllumenat públic de Belltall.
Exposició de peces de porcellana del
ceramista belltallenc Jaume Julià.
Festa del Sagrat Cor a Belltall amb
Concert a l’ Església a Càrrec de la
“Coral Espluguina Desè aniversari
biblioteca. Conferència a càrrec de
soci Joan M. Minguet amb el títol
“Dels llibres a les imatges”

2009

Nova Mirada al passat: Comediants.
Al nostre WEB es pot veure un recull
d’imatges de les obres teatrals fetes
per afeccionats de Belltall en el
transcurs dels anys 60, 70 i 80.
Votació: Variant de Belltall. L’
Ajuntament de Belltall ha rebut
l’estudi d’impacte ambiental de la
variant de Belltall. La Junta de l’
Associació i els regidors de Belltall
han decidit realitzar una votació el dia
5 de Juliol de 9:00 a 14:00 a la
Biblioteca de Belltall. Empat tècnic a
Belltall en la votació popular per triar
la millor opció de la variant de la C14. VII caminada a les cabanes de
volta. 1a Festa de l’all de Belltall. La
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celebració va començar amb la
conferència l’ “All com a planta
curativa”. Unes 130 persones van
omplir la biblioteca. Activitats estiu:
caminada popular a Forès, Exposició
de pintura a l’ oli de l’artista local
Àngels Begueria. Nou enllumenat al
Campanar i nova Font al Passeig de l’
Om. Nova estació meteorològica.
BELLCAM. La nova estació ha estat
possible gràcies a la col·laboració de
l’ As. i l’Agrupació d’ agricultors de
Belltall. Festa del sagrat Cor. Concert
a càrrec de l’ Orfeó Reusenc.

60.del s. XX. El conseller de
Governació, Jordi Ausàs, visita el
municipi
per
fer
diverses
inauguracions, entre les quals el
Passeig de l'Om de Belltall.

2010

Projecte creació de la Societat
Cooperativa Alls de Belltall. A la
reunió van assistir-hi una 30 de
persones interessades de Belltall i
Forès. Més de 400 persones visiten la
II Festa de l’all de Belltall. Trobada
una estela de l’antic Fossar Els
operaris municipals, que estan duen a
terme les obres de renovació de la
xarxa d’aigua del poble, fan la
descoberta
d’aquest
monument
funerari de pedra, en obrir una rasa
prop del la baixada, cap al camí de
Passanant.
el
Secretari
de
Telecomunicacions inaugura la torre
de comunicacions del municipi. VII
Caminada Collbató a Montserrat per
part d’un grup d'una vintena
d'amigues i amics de Belltall.
Assemblea anual: el veïnat mostra el
seu malestar per la manca de
cobertura Telefonia mòbil i per la
deficient
sintonia dels Canals
digitals. Hi ha l’antena, però la
telefonia no s’ ha instal·lat encara. No
se saben les raons. Depuradora de la
Teulera. Després de molts anys de
reclamar la seva instal.lació, l’ACA
(Agència Catalana de l’Aigua) no té
prevista portar-la a terme en un futur
immediat. L'Associació s'adreça al
Síndic de Greuges per denunciar la
falta de cobertura de telefonia mòbil
al poble. Exposició fotogràfica de
Joan Miró Farnés Belltall, anys 50-
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Diumenge 24 d’bril la sala del Casal
Municipal es va omplir de gom a gom
per celebrar els 100 anys de la
Ramona Amenós Berengué ( Ramona
de Ca l‘ Anton). L‘acte va estar
organitzat conjuntament per l‘
Associació de veïns i amics de
Belltall , l‘Ajuntament de Passanant i
Belltall i la família de la Ramona.
Creació de L‘AGRUPACIO DE
PRODUCTORS
D’ALL
DE
BELLTALL, aquesta entitat engloba
a un nombre de productors de Belltall
que tenen com objectiu ―d’assegurar
que la producció d’all de Belltall no
es perd, i promocionar les qualitats de
l’all de Belltall.

2012

2011
El Diari Oficial de la Generalitat
publica l’anunci d’informació pública
dels estudis informatiu i d’impacte
ambiental de la variant de la C-14 a
Belltall (Passanant i Belltall). La
futura carretera, de 3 quilòmetres
longitud, permetrà evitar el trànsit de
pas per l’interior del nucli urbà i, així,
millorar la mobilitat i la seguretat
viària en aquest àmbit.
L’ Associació de veïns i Amics de
Belltall fa anys que demana a l’
Agència Catalana de l’ Aigua (ACA)
que es faci la depuradora de la
Teulera perquè la bassa de recollida
té pèrdues.Els resultats de les
eleccions municipals van donar per
primera vegad més regidors de
Belltall que la resta de pobles. Així el
més votat va ser Joaquim Torres
(ERC) , després Mireia Roset ( FIC)
en tercera posició Carme Amenos
(CIU) i en quarta Josep Tous ( FIC).

Cent mil visites a la web, arbre
genealògic i diccionari propi a la
web. La web de Belltall celebra les
100.000
visites
amb
l’arbre
genealògic de tot el poble. Una fita
considerables després de 10 anys de
vida. El projecte de pàgina web
iniciat per Xavier Berenguer i
suportat per L’As ha estat un èxit pel
poble i pels seus amics i veïns. La
web va fer un salt qualitatiu quan s’hi
va afegir una càmera en línia i
l’estació meteorològica. A més,
també
s’ hi pot trobar l’arbre
geneaològic de tot el poble (preparat
pe Santiago Berenguer Torres de cal
Roig). Tothom pot consultar-ho i
saber qui eren els besavis i més enllà.
Permet alhora veure els parentius de
totes les cases, quin any van ser
fundades, d’ on venien.. en resum ;
un recull de part de la història de
Belltall , únic i exclusiu. I per últim
hi podem trobar un diccionari on
poder consultar paraules, expressions
i dites que s’ utilitzaven o utilitzen a
Belltall i de ben segur a d’altres
indrets de la Conca de Barbera o
comarques properes.
El dissabte 4 d’agost Belltall va
celebrar la Festa de l‟all de Belltall.
Els carrers es van omplir amb més de
700 assistents, el que suposa un
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record d‟assistents. Els belltallencs i
belltallenques
voluntaris
van
assegurar que tothom pogués
esmorzar i gaudir de la jornada.
Caminada nocturna. El dissabte dia
11 d‟agost, a 2/4 d‟11 de la nit, un
grup de més de 40 persones va sortir
del cementiri vell en direcció cap a la
font de baix, cap al camí de Forès i
arribada a l‟església de Belltall. Nens
i nenes, i també les persones grans,
van estar pendents del cel per si veien
estels fugaços, les llàgrimes de sant
Llorenç, però la veritat és que no hi
va haver sort. El diumenge dia 9 de
Setembre del 2012 es va reunir la
Assemblea General de L’Associació
de Veïns i Amics Belltall en la seva
convocatòria anual.

2013
Aquest 23 de febrer de nou hem
tingut una nevada a Belltall que va
deixar uns 12 cm de neu. El 8 de
desembre més d’una seixantena de
persones de Passanant, La Sala de
Comalats, Glorieta i La Pobla de
Ferran es van trobar per tal de
constituir una Associació de Veïns i
Amics de Passanant. El ple de
Passanant i Belltall celebrat el 26 de
febrer
rebutja
integrar-se
a

l‟Associació de Municipis per la
Independència. Les abstencions dels
representants municipals de CiU i
l’absència del regidor d‟ERC han
impedit que la moció tirés endavant.
El 97% dels municipis de la Conca
formen part de l’AMI. Activitats de
setmana santa: Campionat de Tenis
Taula , futbolí i Escacs i la XI
Caminada a les cabanes de volta.
Aquest any aprofitant l’any Salvador
Espriu,
Dolors
Berenguer
va
seleccionar un seguit de versos del
mestre Espriu per ser llegits en els
entorns de les cabanes de Volta i
també durant el recorregut. El
divendres 29 de Març es van reunir a
Belltall , les associacions de veïns de
Belltall , Passanant i La Glorieta
encapçalades pels seus Presidents,
l’objectiu de la reunió era, en primer
lloc conèixer-se i després buscar
punts de treball i problemàtiques
conjuntes. Belltall pelegrina a
Rocallaura. Veïns de Belltall com ja
va sent habitual el darrer diumenge de
maig han fet el seu particular
pelegrinatge
a
Rocallaura
.
L’Ajuntament fa pagar 1600 euros de
fiança per l’ús d’equipaments
municipals
L’Ajuntament
de
Passanant i Belltall va aprovar el
novembre passat una “Ordenança
fiscal de nova imposició per la
utilització d’equipaments municipals
i altres elements mobles” on
s‟estableix el pagament d‟un lloguer
per a l‟ús dels locals i béns mobles
municipals per part d‟usuaris
particulars i el pagament de fiances
per part de les entitats. En el cas de la
fiança per la Festa del 12 de maig la
xifra ha estat de 1.600€. D’aquests
1.600€, 1.000 corresponen a les
carpes i 600 a les taules i les cadires.
Una xifra que l’Associació considera
completament desproporcionada i un
impediment a la seva tasca de
dinamització de la vida social i
cultural del municipi. El dissabte 3
d’agost va tenir lloc a Belltall la V
Festa de l‟ALL DE BELLTALL. La
Festa que ja ha arribat a la seva 5ena
edició , està organitzada per l
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Agrupació de Productors d‟ all de
Belltall i l‟ Associació de veïns i
Amics de Belltall. Disgut i malestar
general al poble pel fet que ja no es
pot accedir a la SALA- Casal
Municipal. l´Ajuntament ha canviat el
pany i les claus a través d‟un decret
que,
prèviament,
no
s’havia
consensuat amb els veïns de Belltall.
Història dels Parcs Eòlics a Passanant
i Belltall. Més d'una cinquantena de
persones a la xerrada sobre l'impacte
econòmic i paisatgístic de l'energia
eòlica amb en Sergi Saladié, geògraf i
professor de la URV, en Joan Roca
del Fòrum l'Espitllera i el Pep Lloses,
de l'AVV de Belltall.

2014
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. 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. 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. 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,
es va demanar la trobada i el dia 16
de novembre de 2013 es va celebrar.
No s’accepta la proposta municipal
que impliqui que l'As
es
responsabilitzi civilment i penalment
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d'obrir el local i carregar amb allò que
pogués passar allà dins. 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. Cau la un tros
d’aspa d’ un aerogenerador a una
parada d’all de Belltall, sense causar
desgràcies
personal.
Carta
d’agraïment de les famílies de Cal
Sant, Cal Sebastià i Ca la Ció per
l’acte en memòria de l’Antoni, el
Josep i en Miquel en el 75è aniversari
de la seva mort. En nom de les
nostres famílies volem manifestar en
aquest escrit el nostre agraïment a
Josep Miró de Ca l’Ignasi, a l’Isidre
Bonet de Ca l’Esquerrer, a
l’Ajuntament de Belltall i a
l’Associació de Veïns i Amics de
Belltall per la seva implicació i
dedicació en l’organització de l’acte
que va tenir lloc el passat dia 19
d’abril al Casal Municipal de Belltall
i posteriorment al cementiri del nostre
poble. Acte que es feia en memòria
de l’Antoni de Cal San, el Josep de
Cal Sebastià i en Miquel de Ca la
Ció, els tres nens de Belltall que van
morir, ara fa 75 anys, quan els hi va
esclatar una bomba mentre jugaven.
XII Caminada ales cabanes de volta.
la Comissió de Festes deixa
d’organitzar la Festa Major i vol fer
palès l’agraíment a la gent de Belltall
que sempre els ha acompanyat,
convidant-los a celebrar junts aquest
35è aniversari de manera gratuïta per
a tothom. La Junta directiva recorda
Jordi Miró Amenós. El Jordi 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
el seu compromís amb el poble. Pel
dret a decidir. El 9 de novembre vam
votar a Belltall i a diversos indrets de
Catalunya. En un acte exemplar de
democràcia tothom va poder realitzar

la seva votació en els diferents locals
ubicats arreu de Catalunya i als
diferents països d’arreu del món. Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Passanant i Belltall
(Presentació pública al Casal
municipal.

2015
XIII Caminada Cabanes de volta.
Activitat molt participativa on es
compagina el coneixement de la
nostra terra ( blat, ordi i alls de
Belltall) i el nostre patrimoni cultural
( com son les cabanes de volta) amb
la lectura de poemes dels mestres de
la literatura Catalana. L’ ALL de
BELLTALL present a les IV
Jornades de la Vall del Corb, El
Dissabte 23 de maig va tenir lloc a l’
Hotel balneari de Rocallaura , les IV
Jornades de la Vall del Corb: aliment,
territori i futur organitzades per l’
associació de la Vall del Riu Corb i el
Departament d’ Agricultura de la
Generalitat. La Vall del Corb és un
territori amb identitat pròpia que
compta amb un conjunt de productes
alimentaris de gran qualitat i amb
potencial
per
promoure
un
desenvolupament basat en els
recursos propis. VII Festa all de
Belltall. L’acte està coordinat
conjuntament per l’Associació de
veïns i l’ Agrupació de Productors
d’all de Belltall i la Agrupació de
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pagesos de Belltall. Els actes
programats són: 1.-Esmorzar popular
amb pa torrat i all de Belltall 2.Conferència per part de productors i
tècnics
del
departament
d’
Agricultura de la Generalitat 3.Exposició fotogràfica de eines d’
agricultura. -Assemblea General de
socis i sòcies El dissabte dia 29 d’
agost del 2015 a les 19:00 es va
reunir la Assemblea General de L’
Associació de Veïns i Amics Belltall.
Les activitats realitzades durant l’ any
han
estat:
Infraestructures
,
Equipaments i Urbanisme. TDT /
mòbil a Belltall no funciona. La TDT
i la cobertura de telefonia mòbil
segueix sense funcionar a Belltall i no
s’ ha realitzat cap millora en els
darrers 4 anys. Les aigües fecals:
Segueixen abocant-se a la bassa de la
Teulera on hi ha filtracions al sòl i
camps pròxims) , no s’ ha realitzat
cap millora en l’àrea. En el torn obert
de paraules, els assistents a
l’Assemblea fan els següents
comentaris.
Mal estat de molts
carrers del poble (especialment, el
carrer Sant Antoni i carrer Major) i la
necessitat de la seva reparació. Mal
estat dels camins del terme
(especialment, el que baixa a la
Sirolla i el del Collet blanc) i la
necessitat
d’arreglar-los.
L’
Agrupació d’ agricultors amb els
diners del COTO se n’ encarregava
d’arreglar-los , però no disposa de
diners . El responsable d’arreglar-los
és l’ Ajuntament a través de partides
destinades a tal propòsit o
subvencions. Sol·licitar que s’
inverteixi en arreglar els camins del
poble. demanar a l’Alcaldessa que
convoqui una reunió amb el poble per
explicar si l’Ajuntament proposa
alguna solució per a l’ús de la sala
municipal.
-Conservació
dels
monuments històrics: creu de Terme i
de la Plaça de la Creu , Esteles del
Fossar. Aquest monuments s’ havien
de restaurar el 2014, l’ Ajuntament va
demanar una subvenció , però no s’
han restaurat.
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2016
La Generalitat subvenciona la
substitució de balises nocturnes dels
parcs eòlics de la Conca. L'objectiu
de l'actuació és compatibilitzar la
necessària senyalització per garantir
la seguretat aèria amb la protecció del
medi nocturn, canviant les balises
lluminoses
actuals,
blanques
intermitents, per altres que emetin
llum vermella fixa. L'actuació
s'emmarca en el projecte de reducció
de l'impacte lumínic de les balises de
senyalització nocturna. A més deute
per habitant més despesa en Festes a
Forès i Passanant i Belltall. L
‘Agencia tributaria publica a la seva
web totes les dades de despeses i
ingressos dels Ajuntaments d’
espanya ( presupuestos.gobierto.es) .
Analitzant les dades podem veure el
que gasten els diferents Ajuntaments
en diverses partides.

Les dades dels Municipis de la Conca
ressalten que tot i tenir aquest deute
Passanant i Belltall és el 6e poble que
gasta més quantitat en Festes (superat
pels grans nuclis Santa Coloma,
Montblanc, L’ Espluga, Sarral i
Solivella) i Forés el 10é. Pel que fa a
festes a la Conca de Barberà els
municipis que gasten més són Forès
amb 508€ per habitant i Passanant i

Belltall amb 260 € per habitant. Que
en despesa total vol dir que Forès es
gasta 30000 euros i Passanant I
Belltall 45000 euros. Resulta que
Forés i Passanant i Belltall també són
els Municipis que tenim més deute
per habitant ( 1717 euros a Forés i
1307 € a Passanant) Arran de
l’assemblea general de socis que vam
fer el mes d’agost del 2015, la Junta
Directiva
va
transmetre
a
l’Ajuntament el seguit de preguntes i
reivindicacions que els belltallens i
les belltallenques van fer constar. El
proppassat 26 de gener es va rebre les
respostes que l’Ajuntament, per part
de la seva Alcaldessa. Festa XXV
anys Associació i Numero 100 de la
Revista BELLTALL. Dissabte 25 de
Juny del 2016.

.
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La Conca de Barberà
podria tenir un
sistema de recollida
d'escombraries porta
a porta abans del
2020

La Conca de Barberà és una de les
deu comarques catalanes punteres en
matèria de recollida selectiva de
residus. Així ho va manifestar Josep
M Tost, director de l’Agència de
Residus de Catalunya (i alcalde de
Riudecanyes) en la seva reunió amb
els alcaldes de la comarca el passat
dilluns al vespre al Consell Comarcal.
Segons va dir, la Conca de Barberà va
actualment cinc anys per davant en
matèria de percentatges de recollida
selectiva de residus sobre les
previsions de requeriments que té la
Unió Europea.

Tost va felicitar pel seu esforç i
constància els alcaldes i va expressar
el recolzament de l’Agència als
projectes que en aquests moments hi
ha sobre la taula a la Conca de
Barberà per millorar la recollida
selectiva i el reciclatge: la construcció
d’una planta de triatge i la
maximització del reciclatge.

Segons va assenyalar, però, la
Generalitat té la intenció de fomentar
la recollida selectiva per apropar el
país a les mitjanes europees. I per ferho s’ha de canviar el model actual.

Per
això,
es
penalitzarà
econòmicament la producció de
deixalles i es bonificarà el reciclatge.
També es donarà suport als
ajuntament per avançar en aquest
canvi de model.

I aquí és on la majoria dels alcaldes
es van mostra inicialment favorables
a implementar la recollida porta a
porta als municipis de la Conca de
Barberà pels vols del 2019. Aquest
any finalitza el contracte vigent amb
l’empresa que en aquests moments
està portant a terme la recollida i,
segons digueren, seria un bon
moment per fer el pas a la recollida
porta a porta.

Josep Andreu, alcalde de Montblanc,
es va oferir per fer de Montblanc el
municipi pilot d’aquest nou servei.
Altres alcaldes van destacar la
importància de preparar un bon
projecte conjunt a fi d’abaratir al
màxim als costos i evitar encarir
massa la recollida. Tost va destacar
que perquè funcioni un servei com
aquest cal fer uns bons estudis
individualitzats que analitzin les
necessitats
de
cadascun
dels
municipis on es vulgui implementar.

Per últim, altres alcaldes van
reclamar al director general que la
Generalitat actuï sobre les empreses
en relació als envasos de plàstic que
utilitzen per als seus productes i no es
carregui sempre sobre els ajuntaments
i els ciutadans.
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Val a dir que aquesta mateixa
setmana un grup d'alcaldes i
consellers comarcals van visitar una
planta de pretractament de residus de
rebuig a Clariana de Cardener
(Solsonès)
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El sector turístic de la
comarca aporta les
seves idees en un
Fòrum de debat
organitzat pel Consell

El sector turístic de la
Conca de Barberà s’ha
trobat aquest dilluns
per poder debatre i
aportar propostes de
futur entorn a la
temàtica, La Ruta del
Cister:
quina
és
l’aposta de la Conca de
Barberà?

Des del servei de turisme del
Consell Comarcal de la Conca de
Barberà es vol seguir impulsant el
debat entre els diferents membres del
sector turístic de la comarca i, per
aquest motiu, s’ha volgut impulsar
una
activitat
d’aquest
tipus.
L’objectiu principal ha estat el
d’establir un espai de debat
participatiu, on tots els membres
participants poguessin valorar les
diferents estratègies emprades, així
com també aportar propostes i idees
de millora. Aproximadament uns 25
membres del sector, tant públic com
privat, han participat de forma activa
en aquest fòrum.

L’estructura de la sessió s’ha
desenvolupat
entorn
a
una
benvinguda per part del Sr. Josep
Pijoan, President del Consell
Comarcal. Seguidament hi va hagut
una ponència entorn al passat i
present de La Ruta del Cister a càrrec
de Mireia Bonet, cap del servei de
turisme del Consell Comarcal; on
s’han repassat els diferents indicadors
d’interès des de la creació de la marca
turística a l’any 1989, i fins a
l’actualitat.

Un cop finalitzada la ponència s’ha
iniciat el debat obert, on els diferents
membres del sector, públic i privat,
han pogut aportar propostes de
millora en la gestió de la marca i en
diferents àmbits d’interès en el
desenvolupament
turístic:
sobre
recursos i infraestructures, sobre la
col·laboració entre sector públic i
sector privat, sobre la oferta de
producte; així com també de la
identitat de la marca.

Els membres participants han
coincidit entorn a la importància de
mantenir la marca turística, ja que
actua a favor del desenvolupament
turístic de la Conca de Barberà, però
amb la necessitat d’aplicació d’alguns
canvis
en
les
actuacions
desenvolupades. En els propers
mesos s’obtindran els resultats i
conclusions de tot allò que s’hagi
extret de la sessió.

Finalment, ha clausurat l’acte, el Sr.
Jordi Miró, conseller comarcal de
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turisme, qui ha informat que es
realitzaran més sessions
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Laia Lloses campiona
júnior de patinatge
artístic a la Interland
Cup a Zurich (Suïssa)
Font. Nova Conca

La patinadora del Reus Deportiu
Laia Lloses va participar durant els
dies 21 i 22 d’ Octubre a la Interland
Cup de patinatge artístic que es va
desenvolupar a Zurich ( Suïssa) i on
es va proclamar campiona en
categoria Júniors femení. La
competició
comptava
amb
participants de les federacions d’
Andorra, França, Croàcia, España ,
Eslovènia,
Alemanya,
Holanda,
Suïssa, Rússia, Dinamarca

El divendres 21 va realitzar el disc
curt on Laia va quedar classificada en
tercera posició provisional. Dissabte
la patinadora del Reus Deportiu va
realitzar un magnífic disc llarg amb
grans dobles , triples i piruetes.
Aquesta brillant actuació li va valer la
primera posició del disc llarg per
unanimitat de tots els jutges
internacionals i també la primera
plaça final.
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Els Altres patinadors del Reus
Deportiu Joan Arqués va obtenir la
segona posició en categoria juvenil
masculí i Laura Armenteros
Tercera en categoria Sènior femení.
Un gran èxit de tots els patinadors
entrenats per Rosa Romero ( Rolis)
Amb aquesta competició Laia Lloses
tanca la temporada amb un gran èxit
en aquest torneig internacional.
La classificació Final
júnior femení va ser

en categoria

Laia Lloses ( Reus Deportiu) 304,3
Maike Gengelhoff (Alemanya) 298.1
Jaqueline Schmehl ( Alemanya) 286.4
Sofia Erfurt ( Alemanya)
267.4
Lisa van Trigt ( Holanda)
264.4
Rahel Arnold ( Suïssa)
261
Margarita Lobanov ( Alemanya) 260.4
Katrine Bay ( Dinamarca)
242.7
Melanie Simoes ( Suïssa)
190
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Els Reis arribaran Dissabte 7 de Gener a les set de la tarda
De nou els Reis d’ Orient visitaran Belltall per repartir els regals entre tots els veïns i amics. A les 7 de la tarda a l’ Església
de Sant Pere de Belltall.

Els reis distribuiran regals per tots els nens i nenes del poble i rodalies.

Amics i Veïns que ens han deixat
El passat 15 d’ Octubre ens va deixar Mercè Berenguer Miró de Cal Sebastià a l’edat de 83 anys
El passat 30 d’ Octubre ens va deixar Josep Florensa Berengué de Cal Ros de l’ Azabet a l’ edat de 89 anys.
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L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE
BELLTALL US DESITJA UN BON NADAL I

FELIÇ ANY 2017…

16

