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President de l ‘
Associació de veïns i
Amic de Belltall

En Pep també ha estat l'impulsor
de potenciar la Revista de Belltall
tal com la coneixem actualment,
com tots sabeu ja en portem 100
números. Ell ha implicat a gran
nombre de veïns i amics, ha

Qui m'hauria dit que seria el
representant de l' associació de
Belltall, poble que tant
m'estimo!

Primer de res deixeu-me agrair a
en Pep Lloses la feina feta durant
aquests darrers 13 anys de
presidència. Aquests els ha dedicat
amb molta complicitat i esforç per
a que una Associació com la de
Belltall vetlli per millorar els
serveis, el benestar del poble i
molts altres afers sempre en bé de
la comunitat. També ha aconseguit
que el poble de Belltall tingui un
raconet al mon, en que allà on vas
tothom sap on es Belltall i el que
es fa.

indagat, ha redactat, etc. tot un
seguit de fets sols per a tenir
informat a un poble petit que te un
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gran esperit escampat per tota
Catalunya i part del mon, aquest
esperit som tots nosaltres.

També vull agrair el recolzament i
amistat que tinc de la
junta i dels socis que
m'acompanyen
en
aquesta nova etapa a
l'associació. Estic segur
que amb tots vosaltres
trobarem nous camins per
créixer i treballar junts
pel be del poble de
Belltall.

Que us puc dir de mi?
Bé, jo soc fill de Belltall,
els meus pares son de
Belltall, de Cal Pep del
Curt i fins els set anys
vaig viure al poble, una
vivència, que encara que
fos relativament curta,
sempre m'ha arrossegat a mirar
enrere per recordar aquells
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meravellosos anys d'infantesa. I no
oblidem els intensíssims estius,
calorosos, on any rere any
l'esperava per trobar els amics i
una cosa, que ara en dic llibertat.
Si, llibertat de fer el que hem
donava la gana!! Encara que els
meus pares i algun que altre veí
els portava de cap per avall!! Heu
de pensar que encara ara, amb 48
anys fets, quan em veuen veïns ja
jubilats, hem miren, somriuen i
diuen:

Des de l'Associació de Veïns i
Amics de Belltall, em presto al
servei dels veïns que viuen al
poble de Belltall i també a tots els
veïns que hi tenen la casa i hi
gaudeixen del poble i als que
estimen Belltall, us convido a tots
i totes a contribuir per millorar i
garantir que Belltall sigui un poble
viu.

- Tu ets aquell que...?? Ja nerets de
tremendo ja!!

Josep Berengué.

Quan em varen demanar des de la
junta de rellevar a en Pep, no les
tenia totes. Hem de pensar que una
associació amb 25 anys de
recorregut no deixa indiferent a
ningú. Ara veig que el meu
compromís en vers al meu poble
s'ho val. Vetllar per la gent que hi
viu o gaudeix del poble de
Belltall, es ha dir, de tota la
comunitat de persones que estimen
Belltall, és una aposta que s'ho
mereix, ja m'hi vaig implicar amb
la Comissió de Festes. Assumir
aquest relleu no ha estat una
decisió gens fàcil, però amb un
equip com el format per l'Albert
Manasanch, Joan Mª Minguet,
Miquel Àngel Sans, Pau Tous,
Laura Torrelles, Pau Minguet,
Rosa Mª Tous, Sílvia Costa, Pep
Lloses i un servidor, que som gent
emprenedora, va fer que acceptes
aquest càrrec amb gran plaer, mes
que no pas una responsabilitat.
Ben segur que des de l'Ajuntament
també ens tindran en compte, a
vosaltres us demano comprensió,
tant uns com els altres procurem
pel mateix, el benestar del
municipi de Passanant i Belltall.

Moltes gràcies.
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Portem 25 anys
impulsant el progrés
de Belltall
Per

Diari de Tarragona

President des de quan?
Em van nomenar president a l’ Agost
del 2003 arrel de la dimissió del
President existent i en un càrrec que
jo pensava seria transitori a l ‘espera
de que algú es presentes aviat ..però
això no ha passar i 13 anys després
segueixo en el càrrec.
- Com va sorgir la idea de formar
l'Associació?
L’ associació va néixer abans de que
jo en formés part .L’ iniciativa va
sorgir d’ un grup de persones del
poble que veien que calia un impuls
des de Belltall per millorar les
condicions de vida del poble i el
benestar dels seus habitants. Cal
recordar que en aquells temps els
carrers eren encara de terra, sol hi
havia un telèfon públic , hi havia
restriccions de aigua alguns estius.

raons per les quals es va crear
inicialment l’ Associació.
- Quines són les principals activitats
que impulsa?
L’ Associació també ha estat el
dinamitzador del poble durant tots
aquests any amb l’ organització de
diferents actes i activitats .Entre elles
destacaria, suport a la Comissió de
Festes por la festa Major, Caminada
a les Cabanes de Volta ( i van 13
edicions), Manteniment de la
Biblioteca, Conferències, Activitats
esportives a la sala del Casal
Municipal durant Setmana Santa(
tenis taula, futbolí o campionats de
botifarra i nadal, organització de
Festes ( Cap d’ any, Sant Joan,
castanyada).
També vam entrar al mon digital amb
la creació de la pàgina web (
www.belltall.net) i l’ incorporació de
dues càmeres i una estació
meteorologia que ens permet veure
des de qualsevol lloc el poble i seguir
les efectes del temps ( pluges ,
nevades i ventades). Un altre aspecte
cultural va ser en el treball realitzar

En la vessant agrícola i economia
vam impulsar la creació de l’
Agrupació de productors d’all de
Belltall ( www.alldebelltall,.cat) per
promoure el consum i sobretot per tal
que perdurés la llavor d’all de
Belltall. Destacant la Festa de L’all
de Belltall que es celebra cada any el
primer Dissabte d’ agost i que ja
arriba a la seva setena edició.
- Què significa l' Associació per a la
gent de Belltall?
Bé l’ Associació la formen la Junta
que actualment està formada per 10
persones
que
treballen
desinteressadament pel poble de
Belltall i sense les quals no es podria
haver fet res del que he exposat . I
després el socis i sòcies ( més de 250)
que visquin o no al poble volen
continuar mantenir el contacte amb
Belltall i l’ Associació és aquest nexe
d’ unió entre els que hi viuen, els qui
estiuegen i els que sense poder venir
volen continuar estant
lligats a
Belltall.

- També s'escau el
número cent de la
revista Belltall. Quina
és la finalitat de la
publicació?

- En 25 anys de vida ha
complert les expectatives per les
quals es va crear?
Jo crec que les expectatives s’ han
complert i superat amb escreix. L’
Associació treballant amb les
diferents administracions s’ ha
assegurat que es realitzaven
projectes per millorar la qualitat
de vida( Asfaltat dels carreres,
dipòsit i canalització de l’ aigua ,
Casal municipal , Passeig de l’
Om ,semàfor), però també que es
realitzaven projectes per recuperar
el patrimoni cultural del poble (
Recuperació de la Creu del
Terme, Plaça del Fossar entre
altres).Totes aquestes millores han
permès millorar substancialment la
qualitat de vida al poble que eren les
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per tal que el Municipi passes a
denominar-se Passanant i Belltall , ja
que abans es denominava sols
Passanant

Aquesta també ha estat
una gran fita, la Revista
trimestral BELLTALL
s’ ha mantingut viva 25
anys , en una època
que hem vist com la
premsa local ha anava
desapareixent.
La
finalitat de la revista és
informar a tots els socis
i sòcies del que passa al
poble i a la comarca.
Quan va néixer tenia
sols 4 pàgines i ara en té 16 i a més
ara la publiquem també a la web el
que permet llegir-la en qualsevol
moment i en qualsevol lloc. No
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obstant molts socis i sòcies encara
volen rebre la versió impresa,
sobretot el gent més gran.
- El dia 25 se celebren actes
commemoratius. En què
consistiran?
Els actes es dividiran en dues parts al
matí 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.
Addicionalment hi haurà una
exposició dedicada a la revista
Belltall amb un recopilatori dels
números més representatius i també
d’ aquests XXV anys de vida de
l’Associació

AMICS I VEÏNS QUE
ENS HAN DEIXAT
El passat 8 de Setembre ens va deixar
Mercè Manasanch Berengué de Ca l’
Amàlia a l edat de 89 anys.

VOLUNTARIS
PER
TREBALLAR A LA
REVISTA BELLTALL
La
revista
CENTENARAI
BELLTALL necesita persones que
vulguin col·laborar en la seva edició
per tal de poder continuar en la tasca
de comunicació que ha fet durant
aquest 25 anys. Qualsevol persona
interessada pot posar-se en contacte
amb L’ Albert Manasanch de Cal
Llorenç o enviar un correu a
Belltall@tinet.cat
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El president del
Consell Comarcal de
la Conca inaugura els
actes del XXV
aniversari Associació
de Veïns i Amics de
Belltall
El
President
del
Consell
comarcal de la Conca de
Barberà
Josep
Pijoan
va
presidir aquest dissabte 25 de
Juny els actes que van tenir lloc
a Belltall amb motiu del XXV
aniversari de l’ Associació de
Veïns i Amics de Belltall i del
número 100 de la revista
BELLTALL.

Josep Pijoan en l’ obertura de
l’acte va agrair la invitació a
l’acte i la importància de les
associacions
en
el
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desenvolupament dels nostres
pobles. També va indicar que des
del Consell Comarcal se està
treballant per tal que molt aviat
es pugui disposar de serveis
importants pels pobles de la
Conca com l’ aigua del Canal
Segarra Garrigues i també la
millora de les telecomunicacions
( telefonia mòbil).

poble i que van publicar articles
a la revista BELLTALL. Després
vam donar pas a la ponent del dia
la professora de la UAB, Maria
Garganté, que va pronuncià la
conferència
“Identitat
i
territori: la Segarra històrica”.
Un excel·lent visió d’ una
comarca
amb
unes
característiques pròpies , amb

Posteriorment
el
President
de
l’Associació
de
veïns i Amics de
Belltall Pep Lloses
va
agrair
l’
assistència
del
president , regidor
Ramon Ninot ,ex
alcalde
Albert
Bagué
membres
de les Associacions
de
veïns
de
Passanant i La
glorieta, membres
de les Juntes de l’ Associació
i tot el públic. En el seu discurs
va fer un repàs d’aquest 25 anys
per mitjà de les
col·laboracions
de
persones
cabdals
del

gran quantitat de castells i
monuments emblemàtics . Maria
també va emfatitzar
les
característiques
d’ aquest
territori , poc conegut però amb
una bellesa visual i
cultural
elevada . Posteriorment tots els
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assistents van poder gaudir
de l’exposició “ 100 anys de la
revista BELLTALL” i’ un
merescut refrigeri.

Per la tarda els membres de
la Coral infantil Alberichor de
Reus dirigits per Montse
Bages van oferir-nos un
recital de música a l’ Església.
Els joves cantants van oferir
un espectacle musical de gran
qualitat,
amb
unes
coreografies
molt
ben
treballades i amb unes veus
magistrals. Les mes de 150 persones
que omplien l’Església van ovacionar
l’actuació.
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Laia Lloses 5ena al
Campionat d’
Espanya de patinatge
artístic
Els dies 15 i 16 de juliol s'ha
celebrat a Santa Brigida a Gran
Canaria el campionat d'Espanya
junior de patinatge artístic on hi va
competir el Reus Deportiu amb les
patinadores Laia Lloses i Gemma
Bargallo.
En la prova de disc curt la
belltallenca Laia Lloses va obtenir
la tercera posicio i la seva
companya Gemma la 24a. Pel que
fa a la prova de disc llarg la
patinadora de Belltall va realitzar
una gran actuació en un campionat
molt igualat i de gran nivell que li
va suposar quedar en 5a posició.
Lai entrenades per Rosa Romero
del Reus Deportiu ha realitzat una
bona temporada en una categoria
de gran nivell tècnic, , obtenint la
tercera plaça al territorial, la sisena
al campionat de Catalunya i
aquesta cinquena al campionat d’
Espanya.
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Pep Lloses deixà la
presidència de l ‘
Associació de veïns i
Amics de Belltall
després de 13 anys.
Josep Berengué nou
President
El Dissabte 27 d’ Agost va tenir
lloc l’ Assemblea anual de l ‘
Associació de veïns i Amics de
Belltall. En aquesta sessió Pep
Lloses que ha exercit el càrrec
durant els darrers 13 anys va
anunciar que deixava el càrrec de
President, tot i així seguirà
treballant com a membre de la
Junta com a vocal. El nou
president serà Josep Berengué
que ja era membre de la Junta i
també va ser membre de la
Comissió de Festes de Belltall fins
que es va dissoldre ara fa dos
anys.
Pel que fa als temes tractats a l’
Assemblea els assistents van
destacar les següents inquietuds i
necessitats pel poble


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.
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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



POUM
encara
en
preparació. Hem presentat
al·legacions a algunes
propostes de l Ajuntament
( futurs parcs eòlic a una
distància de 1000 metres
de qualsevol nucli de
població, incloure les
depuradores al pla, espai
on ubicar una antena per
millorar la cobertura de
telèfon i TV al poble,
ampliació vorera de la
carretera quan es faci la
variant de Belltall.
 Continua mal
del ferm de
carrers
del
(especialment el
Major) , cal
la
reparació

millora en l’àrea.


Pas de vianants Demanar
a carreteres que posi més
passos de vianants a la
carretera ja que sols n hi ha
un.



estat
molts
poble
carrer
seva

Gestió del cementiri ha
passat a l’ Ajuntament.
Cal que aportin el telèfon
de contacte en cas de
defuncions.

Parallamps. Demanar a l`
Ajuntament que es faci càrrec de
les
despeses
de
manteniment
del
parallamps que paga l’
Associació.
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VIII Festa de l’ all de
Belltall, Molt bona
afluència de públic i
de vendes.
El dissabte 6 d’ agost va tenir lloc al
VIII Festa de l’ all de Belltall al poble
de Belltall a la Conca de Barberà (
www.belltall.net ) El poble es va
omplir de persones que volien ser
partícips de l’ esdeveniments arribats
en cotxe, motos i fins i tot amb
bicicleta

les tines per fer vi de pedra situades a
les pròpies parades del tros de la vall
del Flequer ) .Cal esmentar que fins i
tot ja han aconseguit recuperar
algunes de les vinyes i tornar a
produir vi en una tina pel mètode
tradicional . Una gran presentació que
de nou ens demostra el gran
patrimoni que tenim a Catalunya (
www.bagesterradevins.cat ).

De bon matí les parades amb
productes de proximitat de productors
de la zona es van muntar i així teníem
all de Belltall, Préssec de secà de
Sarral, mel de La Sala de Comalats,
melmelades de Bellpuig, formatge de
l’ Albiol, cervesa artesana de
Bellpuig, torrons d’ Agramunt, oli de
Vallbona.

L’esmorzar popular va omplir el
carrer de baix e persones que van
poder menjar pa torrat amb all de
Belltall, oli de Vallbona, i embotits
de Solivella i Tàrrega, ton ben regat
amb vi blanc i negre cedit pels
Cellers Roset de Montblanc.
Posteriorment va tenir lloc la “ Les
Tines enmig la Vinya . una necessitat
del segle XIX , un bé cultural i
artístic del Segle XXI “a càrrec de
Jordi Perich Singla i Pere Fabres Forn
a la biblioteca del casal municipal de
Belltall. Una excel.lent presentació d’
un patrimoni ( tresor amagat que en
diuen ells) encara no molt conegut de

Després e la conferència es va
obsequiar als assistents amb us tat de
Cava rosat · Portell· de la
Cooperativa de Sarral i es va fer el
tradicional sorteig dels lots . La
presidenta
de l’ Agrupació de
productors d’ all de Belltall(
www.alldebelltall.cat)
,Montse
Sánchez va valorar molt positivament
la festa per la gran assistència de
públic ( 800 persones) i també per les
vendes d’ all de Belltall i també dels
diferents productes de proximitat.
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L’ Ogre de Rocallaura
HA TORNAT!!!
El Divendres dia 13 d’ Agost l’ Ogre
de Rocallaura va torna al poble. La
mitologia Catalana i els més vells de
poble havien tramés de generació en
generació l ‘ historia de l’ Ogre de
Rocallaura i el vell Dalmau:

L’ogre de Rocallaura entra a la cova
de cal Siscard, on s’havia aixoplugat
el vell Dalmau amb el seu ramat. Per
fer-lo content, el pastor el convida a
dinar, mata un xai i li rosteix, però
mentre li prepara, sent a l’ogre que
diu:
–Ara un moltó em menjaré,
i després al Dalmau em cruspiré.
En Dalmau aprofita un moment de
distracció del gegant per clavar-li un
ferro roent a l’ull i, per escapar-se,
es posa la pell de l’animal sacrificat
pel damunt i surt de quatre grapes
com si fos un xai.
Els actes van començar amb un
berenar servit pels amics del
Restaurant Rocallauracafe . Després
es va recitar l’ historia de l’ ogre per
part d’ una dels avies que la va “
viure” sota l’ atenta mirada dels
joves.

Després una excursió pel camí del
Tallat fins a trobar la cabana de Cal
Siscard , amb una bonica caminada
..fins a torbar la cabana i també al
VELL DALMAU.. que va ratificar l’
historia…i va ensenyar als petits com
fer espantar a l’ ogre si apareixia.. i
així va ser que l’ Ogre va venir i
gràcies als crits dels més petits
entonant la cançó que el vell Dalmau
els hi va explicar van poder espantar
l’ ogre.
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BELLTALL Nº 101

POUM BELLTALL .acta
Assistents:
- M. Carme Amenós i Fabregat
(Alcaldessa en funcions de Presidenta de la Comissió)
- Ramon Munté i Adell (Equip de redacció)
- Àngel Ràfols (Equip de redacció)
- Àngels Fabregat i Mur (Assessora tècnica de la
Comissió)
- Guillem Figueras i Moreu (Representant AVV de
Passanant)
- Emili Vives i Villanueva (Representant A. Plataforma
defensa de la Conca de Barberà, i de l’Associació Amics
del Fonoll)
- Josep Berengué i Miró (Representant AVV de Belltall)
- Joan Marimon i Amenós (Representant AVV de
Glorieta)
- Joan Pons i Marimon (Secretari i assessor jurídic de la
Comissió)
Per ordre de Presidència s’inicia la sessió a les 17.05 hores.
M. Carme Amenós i Fabregat, excusa la presència per
motius personals de Joan Fabregat, President de la
Comissió, i obre la sessió, agraint els presents la seva
assistència. També informa que l’Assessora Tècnica de la
Comissió arribarà una mica més tard per problemes amb el
vehicle.
Seguidament demana al secretari de la Comissió la lectura
de l’acta de la sessió anterior.
El secretari llegeix l’acta del passat dia 1 de març de 2016.
El Sr. Guillem Figueras, vol que consti a l’acta unes
correccions a les actes anteriors, i que són:
Es va comprometre a que es publicarien les actes de la
Comissió de Seguiment a la web municipal en la sessió del
22 de desembre de 2015 i no consta a l’acta, tot i que es va
respondre en la sessió del 1 de març que no es podien
publicar.
El mes de març es va quedar que calia rectificar Cal
Masalles com un equipament, no consta a l’acta. També vol
esmenar que en cap cas, en Guillem Figueras va dir que a
Glorieta amb la projecció actual es beneficies a un
particular, i vol que quedi reflexat en aquesta acta.
Tanmateix, es demana que falten les actes anteriors al 1 de
març, i aquestes són entregades pel secretari als assistents.
A continuació l’Alcaldessa dona la paraula als tècnics
perquè expliquin les novetats i els avenços que s’han anat
fent durant aquests mesos.
Els tècnics informen que continuen treballant amb els
dibuixos, però que els treballs es troben bàsicament aturats

perquè falten els estudis d’inundabilitat i mobilitat
generada, que encara no han estat entregats per part de la
Diputació.
Feta aquesta presentació, la Presidenta obre un torn de
paraula amb precs i preguntes.
- En Emili Vives diu que a sobre el Fonoll s’ha instal·lat
una antena de medició de parcs eòlics. Al seu parer sembla
ser que les ampliacions ja són coll avall. Com potser que
s’hagi instal·lat aquesta antena sense dir res els veïns.El
secretari li respon que aquesta antena de medició ja estava
dins el pla especial i el projecte constructiu del parc eòlic,
per la qual cosa tenia tots els permisos urbanístics,
ambientals i municipals.
- En Guillem Figueras pregunta si l’antena consta dins les
normes de planejament vigents.Ramon Munté respon que a
les normes de planejament actuals no s’ha treballat la
rústica, tant sols la urbana. Com tots sabeu és en el POUM
que redacta l’ajuntament actualment on s’aprovaran i
treballaran les claus amb rústica. En Guillem Figueras diu
que l’ajuntament esta tramitant nous projectes
d’instal·lació de molins des del 2012 i que això s’ha
amagat a la Comissió. Presenta un document, que segons
ell ho demostra .L’alcaldessa diu que des d’aquest
ajuntament no es tramita cap parc eòlic. Segons llegeix a
l’escrit presentat, l’ajuntament va informar, en cap cas
tramitar. El secretari explica que amb la nova normativa
l’ajuntament no tramita rés. L’ajuntament pot rebre una
sol·licitud de llicència, que si conté totes les autoritzacions
exigides en la tramitació favorables, aquest, l’ajuntament
tant sols dóna llicència. Per tant si una empresa compleix
tots els requisits a veure qui es el valent que no dóna la
llicència que esta regulada per llei.
- En Guillem Figueras diu que l’ajuntament de Senan no va
estar d’acord i no té cap molí al seu terme.
El secretari li respon que això va ser amb els procediments
normatius anteriors, en que els ajuntaments feien tota la
tramitació de l’expedient. Avui això no és així.
- En Guillem Figueras diu que les zones marcades com a
reserva de parcs eòlics, coincideixen amb les marcades al
POUM.
En Ramon Munté diu que possiblement, ja que per marcar
aquestes zones ens hem basat amb les regulacions que
marca les normatives a aquest respecte, i per tant no queden
gaires espais al terme municipal per possibles ampliacions.
A més si s’aprova aquesta proposta del POUM, només hi
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haurà aquestes espais reservats, cap més, s’han reduït i
condicionat.
- En Guillem Figueras demana que es faci una regulació
més estricta per aquestes instal·lacions, per exemple a dos
quilòmetres de distància.
En Àngel Ràfols li explica que la normativa redactada en la
proposta del POUM és molt estricta, com per exemple la
obligatorietat de soterrar les línies elèctriques i per camins
municipals que hauran d’ampliar i mantenir.
En Ramon Munté llegeix als presents els condicionants que
s’han redactat com a normativa del POUM per a la
construcció de parcs eòlics i les quals es troben dins
l’avanç. Havent vist tots aquests condicionants, caldrà
veure si una instal·lació d’aquest tipus és viable
econòmicament, evidentment sempre i quan no ens la facin
refer administracions superiors.
- En Guillem Figueras pregunta si ja hi ha la redacció del
catàleg?.
En Àngel Ràfols li respon que no esta acabat, esta en fase
de redacció i treball, a l’aprovació inicial hi haurà el
catàleg.
- En Guillem Figueres pregunta quina catalogació tindran
els elements del catàleg? BCILS?
En Ramon Munté li respon que n’hi ha que ja en tenen, els
altres caldrà estudiar-ho per cada cas. El cas de BCIL s’ha
de fer element per element i es una tramitació llarga, creiem
que pot fer-se en posterioritat en aquells elements que és
cregui sigui convenient la seva protecció.
- En Guillem Figueras, diu que en el fòrum debat que es va
realitzar és va dir que serà l’ajuntament qui donarà els
permisos per la construcció de magatzems, és així?
En Àngel Ràfols respon que hi haurà unes superfícies
màximes que les donarà l’ajuntament, sempre i quan
aquesta proposta sigui aprovada en el presentació del
POUM a urbanisme.
Correu electrònic: secretaria@passanantibelltall.cat
- En Guillem Figueras pregunta si es podran fer
magatzems per horta, o sigui uns per superfície de
cereal i uns per superfície d’horta.
En Ramon Munté li respon que la proposta del POUM
contempla diferents tipus de construccions en SNU,
habitatge només les masies existents, i magatzems regulats
en lloc i supeditats, justificats o vinculats a explotació
agrícola.
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- En Joan Marimon pregunta si es podrà reconstruir
una cabana o pallissa.
En Ramon Munté li respon que d’acord amb la
normativa, si existia i es recuperable si que és podrà,
repetim que sempre supeditat a la resolució d’aquestes
propostes per part d’urbanisme.
S’incorpora a la reunió Àngels Fabregat i Mur (Assessora
tècnica de la Comissió)
- En Guillem Figueras pregunta si es podran recuperar
cabanes existents encara que no figurin dins el catàleg.
Els tècnics li responen que si es pot demostrar que hi és o hi
havia estat, si.
- En Guillem Figueras diu que s’ha dit en altres reunions
que en el planejament vigent hi ha més PAU’s que en el
avanç del POUM, i que això no es cert.
En Ramon Munté respon que a l’avanç potser si, però
actualment amb les reunions que s’han fet amb els
particulars s’ha reduït de manera considerable i a
l’aprovació inicial seran bastants menys segurs. A més, els
PAU’s han de ser executables, per nosaltres no es important
el nombre, a vegades un PAU d’un únic propietari pot
realitzar-se en canvi si són tres potser no es desenvoluparà
mai. L’important és que el PAU sigui un o deu, doni
solució en aquells espais deteriorats que necessiten un
incentiu o millora urbanística per poder desenvolupar-lo i
donar les solucions necessàries que avui no hi són.
- En Josep Berengué pregunta si a Belltall també és
redueixen els PAU’s.
El tècnics li responen que és on més es redueixen, només
queden recosits urbanístics.
- En Guillem Figueras pregunta si es continuen
manteniment les cessions obligatòries que hi havia en
l’avanç.En Ramon Munté respon que en un principi si, tot i
que existeix algun cas com és el del carrer La Font i Sant
Joan de Belltall en que a petició dels particulars, i un cop
estudiades les consideracions aquest es retirarà.En Guillem
Figueras pregunta si s’ha parlat amb els afectats per les
cessions.L’Alcaldessa li respon que no, tot i no haver-hi
parlat, cas de presentar algun suggeriment a l’avanç com ha
estat aquesta mencionada de Belltall, s’ha traspassat els
tècnics perquè en fessin una valoració i traguessin les
conclusions que creguessin justes pel bé comú.
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ACTA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES Agost 2016.
El dissabte dia 27 d’ Agost del 2015 a les 19:00 es va reunir la Assemblea General de L’ Associació de Veïns i Amics
Belltall . Presideixen la taula el President (Pep Lloses), el Vice-President primer ( Joan Minguet) , Secretari( Albert
Manasanch), Vocal (Josep Berengué) i la tresorera Laura Torrelles
L’ ordre del dia de l’ Assemblea es:








Lectura i Aprovació de l’ acta de l’ Assemblea anterior. Pep Lloses
Informació de la Presidència. Pep Lloses
Quotes pendents de socis i sòcies accions a prendre. Laura Torrelles
Estat de Comtes del 2015 i pressupostos del 2016 / Laura Torrelles
Revista BELLTALL nou Coordinador i equip de Direcció. Albert Manasanch
Nous membres Junta Pep LLoses
Torn obert de paraules. Tots

Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea anterior
En primer lloc el Secretari procedeix a fer lectura de l’ acta de l’ Assemblea anterior, que es aprovada per tots els socis i
sòcies assistents.
Informació de Presidència
Posteriorment el President procedeix a informar de les activitats realitzades durant l’exercici. S’ informa que en l’ actualitat
som 224 socis .( hi ha hagut dues altes i cinc baixes voluntàries i dues defuncions ,
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.

Activitats culturals. Les activitats realitzades han estat.
–
–
–
–

XIV Excursió Cabanes de Volta.Com cada any hem realitzat l’excursió de les cabanes de volta que ens
permet veure i conèixer aquest patrimoni cultural i al vegada gràcies a l’excursió visitar i conèixer els camins
i els indrets del terme.
Pelegrinatge anual a Rocallaura :. L’ Associació col·labora pagant les despeses dels aperitius que
correspon pagar al poble de Belltall , tal i com marca la tradició.
8ª Festa all de Belltall: Ha estat un èxit, amb més de 800 assistents i per l’ any que ve es repetirà el primer
dissabte d’ Agost( Gràcies Agrupació productors all de Belltall, Agrupació d’ Agricultors i Empreses
col·laboradores).
Festa XXV anys Associació i numero 100 de la revista Belltall amb la presència del President Consell
Comarcal de la Conca de Barberà Josep Pijoan i molta participació tan en la conferència com en l acte de la
coral.

Finances






IVA trimestral i anual. Demanarem excepció de IVA
Subvencions ( Diputació: Turisme ( festa de l’all. PROPERS ANYS CAL PRESSUPOST DE 3000 i no la podrem
sol.licitar ) i Premsa ).
Rebuts del 2013 i 2014 i 2015 ( 18€). Encara ens queden 54 persones per omplir els papers.
2016 ( enviarem els rebuts al voltant de Novembre).
La web belltall.net va estar hackejada. Ja està restaurat tot. Un mes sense activitat.
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Resposta Ajuntament suggeriments Assemblea 2015 publicades a la revista i web.
POUM encara en preparació. Hem presentat al.legacions.
Encara ens faltes 54 socis que ens enviïn el formulari per poder cobrar els rebuts que correspondran al 2013 i
2014) .
Estat de Comptes 2015 i Pressupost 2016
Laura Torrelles passa a exposar l’ estat de comptes del 2015. Els Ingressos han estat de 5818.35 i les despeses de 3200.64
€. El Saldo inicial era de 1319.38€.Això ha fet que a 31 de Desembre del 2015 tinguéssim 3937.09 .El pressupost
intencionat pel 2016 és de 2000 € . L’ estat de comptes del 2015 i el pressupost del 2016 queda aprovat per l’ Assemblea.
Quotes pendents accions a prendre
Queden 54 persones que no han omplert els formularis i per tan no han pagat les quotes del 2013, 2014 i 2015. D acord als
estatuts el no pagament de les quotes es un motiu de donar de baixa. S acorda que la Junta avaluí els casos i prengui les
decisions que cregui adequades amb els impagats
Canvi de càrrecs de la Junta
S han produït els següents canvis en la Junta .
• President ( Josep Berengué Miró )
• Vicepresident primer ( Joan Mª MInguet)
• Vicepresidenta segona (Rosa Mª Tous)
• Secretari ( Albert Manasanch)
• Tresorera ( Laura Torrelles)
• Vocal primer ( Miquel Angel Sans)
• Vocal segon ( Pau Tous)
• Vocal 3er ( Pau Minguet)
• Vocal 4t ( Silvia Costa)
• Vocal 5e ) Pep Lloses)
• Vocal 6è ( vacant )
•
El President sortint Pep Lloses deixa el càrrec després de 13 anys i el nou President serà Josep Berengué. Es demanen
voluntaris que vulguin ser membres de la Junta com a vocals Els nous càrrecs son aprovats pels assistents a l’ Assemblea
Revista BELLTALL
El Coordinador Pep Lloses deixarà de ser-ho i cal un Nou equip Directiu i Coordinador. Està obert a tots els socis i sòcies
.Els interessat poden parlar amb a Albert Manasanch de cal Llorenç
Torn obert de paraules
Els assistents a l’ Assemblea fan els següents comentaris.



Pas de vianants Demanar a carreteres que posi més passos de vianants a la carretera ja que sols n hi ha un.
Continua Mal estat de molts carrers del poble (especialment, el carrer Sant Antoni i carrer Major) i la necessitat de
la seva reparació
• Gestió del cementiri ha passat a l’ Ajuntament. Demanar el telèfon de contacte en cas de defuncions.
 Parallamps. Demanar a l` Ajuntament que es faci càrrec de les despeses de manteniment del parallamps
S’acorda enviar una carta a l’ Ajuntament sol·licitant es resolguin els punts dalt esmentats
Sense cap altre punt es tanca la reunió a dos quarts de nou del vespre.

16

