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1.-Festa Major de Belltall 2014.
La darrera Festa Major de la
Comissió de Festes de
Belltall.
Belltall ha celebrat aquest cap de setmana la seva
Festa Major, una festa tradicional , senzilla però
molt participativa per part de tots els Belltallencs i
Belltallenques.

. Després de l’exercici una mica de “ xocolatada”
preparada per diferents cases del poble i que tots els
participants tasten i aprofiten per fer les primeres
tertúlies de Festa Major. La nit esperava una brillant
actuació de la Bandarra Orquestra sociomusical de
Montblanc , un espectacle de música, animació i
interpretació alegre pels carrers de Belltall i amb un
ritme
trepidant que va engrescar a tots els
Belltallencs i Belltallenques ..
I la nit esperava la música de La Colónia que va
oferir un concert brillant amb una música de gran
qualitat. Els reusencs van fer gaudir a tots els
assistents de la seva música i van obtenir una càlid
aplaudiment de tot el públic

La festa s’ inicia el Divendres amb els tradicionals
jocs de cucanya,.. Un dels jocs més social és el joc
d’estirar la corda , on a banda i banda es poden
veure des dels més petits fins els més grans
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tal que els que encara saben ballar-les poguessin
passar una estona animada, mentre els més petits els
hi corrien entre les cames. I el ball va continuar aper
la nit , amb música pels més joves.

Dissabte s’iniciava amb la actuació infantil, on els
més petits podien gaudir de l’ espectacle . I després
del dinar Partit de futbol entre les nois del poble
entre pares i fills, on la tècnica i tàctica dels adults
va superar als més petits. .

Diumenge tots els petits juguen als inflables fins que
arriba el “ Vermut de festa Major”, on la sala de ball
s’omple de gom a gom per compartir l’àpat i alhora
la convers amb amics i veïns que hi són presents.
Enguany amb degustació d’ un pernils salat i cava
per tots els assistents .I ja per finalitzar la festa ens
quedava una mica de música amb la Cobla Jove de
Reus.

Seguidament començar la final del Torneig de
petanca..I després el Ball de Tarda , on l’ orquestra
de Festa major va tocar les cançons de sempre , per
2
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La festa Major de Belltall de nou ha destacat per ser
una festa tradicional, on participa tot el poble i on hi
ha activitats per tot el ventall d’edats. Una Festa que
era possibles gràcies als membres de la Comissió de
Festes de Belltall, però que enguany pleguen degut a
desacord amb l’ Ajuntament a l’ hora d’imposar la
data de la Festa major de Belltall sense demanar-elshi opinió al respecte.

La Festa va començar amb el recobrat esmorzar
popular amb pa de Guimerà , oli de les comarques
tarragonines, all de Belltall , tot ben acompanyat d
‘embotits de Solivella, olives arbequines i avellanes
de Reus. I ben regat amb vi dels Cellers Roset D.O
Conca de Barberà . Els carrers es van ampli i els
visitants de les comarques pròximes de Tarragona i
Lleida van poder conversar i alhora gaudir de
l’esmorzar.
Ara a esperar que una nova Comissió de Festes se’n
vulgui fer càrrec o que el nou Ajuntament sigui més
dialogant .Han estat 35 anys de dedicació, treball i
esforç personal de les diferents Comissions de
Festes que es veu trencat per una decisió dels
polítics de l’Ajuntament.

2.-Gran afluència de visitants i
bones vendes a la VI Feta de
l’all de Belltall
El dissabte 2 d’ Agost els carrers de Belltall es van
omplir amb més de 500 persones que van aproparse per gaudir de la VI edició de la Festa de l’all de
Belltall. Els visitants van poder adquirir productes
de proximitat com vins, melmelades, préssecs ,
formatges , licors i també joiers artesanes de l’
artista local, i com no podia ser menys alls de
Belltall que es trobaven en la parada que l’
Agrupació de productors d’all de Belltall disposava
identificats amb l’etiqueta que certifica que són
ALLS DE BELLTALL.
La festa va continuar amb les jornades tècniques del
safrà que va organitzar el Departament d’
Agricultura de la Generalitat. EL President de
l’Associació de veïns de Belltall Pep Lloses va
3
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obrir l’acte agraint als visitants la seva presencia.
Després la Presidenta de l’ Agrupació de
productors d’all Montse Sànchez ( Montse del
Porxo) va agrair el treball realitzar per l’anterior
Junta de l’Agrupació i es va mostrar molt
il·lusionada amb els nous objectius marcats i
invitant a tots els productors a formar-ne part. I
lligant amb la xerrada sobre l’ all va llegar un
contracte d’arrendament del 3.3 de 1678 relatiu al
safra que deis “…I també s’arrenda el safrà que ja
avui tenen plantat els dos cantons a mitges, i que
hauran de portar, dit safrà, com avui és pràctica de
bon pagès, i que no puguin vendre la cabeça del
“ressallant” i que els anys que elaborin dits
arrendadors han de deixar els casals plantats
conforme avui es troben ,i que pagat el delme i
primícia , es repartiran la meitat del safrà, i els dits
prometen que posen tots els “gastos”.

3.-Belltall cull aquest 2014
set tones d'all, el seu
producte estrella
FONT. WWW.lavanguardia.com
Els pagesos n'intenten millorar la producció a
través de diverses investigacions d'experts

Posteriorment el Director dels Serveis territorial
Anton Ballvé va presentar als ponents i es va iniciar
la jornada tècnica sobre el safrà. En acabar la
jornada tots els assistents van rebre un”pa d’all”
elaborat per Forns Prats de Guimerà i també a una
copa de Cava Portell de Sarral. Tot seguit es van
sortejà els magnífics lots de productes de proximitat
i es va fer entrega als afortunats guanyadors.

L'all, a Belltall, es conrea des de fa més de 200 anys
de manera totalment tradicional. Una de les
particularitats és que el municipi es troba a 800
metres d'alçada, i que la zona és totalment de secà.
Unes característiques que fan que l'all d'aquest
municipi de la Conca de Barberà sigui més petit que
els que estem acostumats a veure als supermercats,
però també té un sabor més fort i fi que es manté
durant més temps. Així ho ha explicat la presidenta
de l'Agrupació de productors d'all de Belltall,
Montse Sánchez.

La Presidenta de l’ Agrupació el President de
l’Associació fan un balanç molt positiu de la festa i
també de les vendes i promoció de l’all de Belltall i
com no d’altres excel·lents productes de proximitat
que es van poder degustar i comparar durant la
Festa.
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herbes- i escugular -arrencar un grill que impediria
que l'all creixés en condicions-, i finalment s'arrenca
a inicis d'estiu. Després s'enforca, amb sègol,
habitualment amb 25 cabeces per cama, i ja està llest
per vendre.

La presidenta també ha destacat que en els darrers
anys havia minvat molt el nombre de gent que
cultivava all a la zona, però que, entre altres, gràcies
a la creació de l'agrupació, s'ha arribat a la vintena
de productors. "Ens sabia greu que es perdés aquest
producte autòcton", ha exposat, "perquè vèiem que
la gent que l'estava conreant s'anava fent gran". Per
tot plegat es van marcar com a objectiu "que l'all no
es perdés".

VI Festa de l'all de Belltall
En la sisena edició de la Festa de l'all, l'Associació
de Veïns i Amics de Belltall i l'Agrupació de
productors d'all de Belltall han recuperat l'esmorzar
tradicional a primera hora, que l'any passat no es va
poder fer.

Sánchez també ha detallat que actualment tenen
obertes diverses línies d'investigació per tal de
millorar la producció, ja que "hi ha un tant per cent
que nosaltres no el donem per bo, per diferents
motius", i esperen que, tant des de la Generalitat
com des dels enginyers agrònoms de la Universitat
de Barcelona, els puguin orientar per solucionar
aquesta qüestió.

També s'ha organitzat una conferència, en aquesta
ocasió sobre el safrà, i a més de poder comprar el
producte més típic del municipi, els visitants també
podran adquirir altres productes tradicionals de la
comarca, com ara melmelades, formatges o licors

Més de 2.000 forcs, set tones de producció
Aquest 2014 la collita, que es fa pels volts de Sant
Joan, ha superat els 2.000 forcs, unes set tones. Cal
recordar que l'all se sembra abans de Nadal, s'hi
realitzen tasques d'entrecavar -arrencar les males
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4.-Els assistents a l’
Assemblea de l’Associació
de veïns indignats i
disgustats pel persistent
tancament de la sala de
Belltall

en què fos l’associació de veïns qui prengués la
iniciativa d’obrir i tancar la sala. L’Ajuntament
tornava a insistir en aquesta proposta: que fos
l’associació qui es responsabilitzés de l’obertura de
la sala.

Amb posterioritat, en reunió de la Junta Directiva, es
va ponderar aquesta possibilitat, però l’associació
vam arribar a l’acord de no acceptar-la. Les raons
són clares: acceptar l’encàrrec d’obrir i tancar la
sala, volia dir també acceptar explícitament la
responsabilitat legal que això impliqués. És a dir,
que si hi havia qualsevol problema o accident dins
del local en les hores en què estès obert, l’associació
de veïns en rebria les conseqüències legals. La Junta
Directiva, per mitjà del seu vicepresident, el Joan
del Porxo, en data 20 de gener, va enviar un correu
electrònic a l’alcaldia on explicava la posició de la
Junta. En aquesta mateixa carta la junta directiva
aportava algunes altres solucions per tal que la sala
pogués tornar al seu ús habitual abans de la
proclamació del decret municipal. Des d’aquell 20
de gener, l’alcaldia no ha respost en cap sentit.
En l’assemblea del passat dissabte, els veïns es
mostraren absolutament disgustats pel fet de que la
sala continués tancada ja que durant tot l’estiu els
petits i més grans no han tingut un lloc per reunir-se
com havien fet sempre. També indignació davant la
falta de resposta de l’Ajuntament a les propostes de
l’Associació que volien reobrir la sala amb el
consens de tothom. Els assistents a l’assemblea van
exposar que és l’ únic poble de la comarca on es
dóna a aquest fet, en tots els pobles de la Conca la
responsabilitat de la gestió dels locals públics es
cedeix a les diferents Associacions culturals, de
veïns o esportives sense haver d’assumir les
responsabilitats civils o penals

Font. www.Nova Conca.cat
El Dissabte 30 d’ Agost va tenir lloc l’Assemblea
anual de l’Associació de veïns i Amics de Belltall.
El President Pep Lloses va repassar els temes
pendents i va presentar les actuacions realitzades per
part de l’Associació de veïns, destacant entre altres
la col•laboració en la VI festa de l’all (el passat 2
d’agost), la Caminada a Rocallaura, la renovació i
modernització pagina web, l’anual excursió a les
Cabanes de Volta.
El vice-president Joan M. Minguet va repassar les
actuacions realitzades per part de l’ Associació per
tal que l’Ajuntament reobrís la sala municipal de
Belltall, que la corporació va tancar el Maig del
2013.

5.-Estiu amb activitat

El dia 16 de novembre de 2013 es va reunir amb
l’Ajuntament. Per part de l’ajuntament estaven
presents l’alcaldessa, Carme Amenós, i el regidor
Joan Fabregat; per part de l’associació, hi van ser el
Joan M. Minguet i el Josep Berenguer. En aquella
reunió, de to absolutament cordial, es va parlar, de
com havien anat les coses i dels malentesos que hi
va haver per les dues parts. L’Ajuntament ens va dir
que, en el moment en què van acollir-se a la
recomanació de més altes instàncies d’establir un
decret per regularitzar els locals municipals (per
evitar accidents i desgràcies com les que havien
passat en un local de Madrid), sempre havien pensat

Caminada nocturna
En una nit fresqueta com la majoria aquest estiu , els
Belltallencs van realitzar una caminada nocturna per
poder contemplar el cel , estels i “les esperades
Llàgrimes de Sant Llorenç”.
Grans i petits vam realitzar una caminada pel camí
de Forès, bosc del ros, font de baix i de nou cap a
casa.
6
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amb cotxe. Més de 50 persones vam poder gaudir d’
un bon sopar al bar del poble rodejats dels forcs d’
all de Belltall.

Caminada i sopar a Rocallaura
El dia era solejat i els caminants van sortir amb
il·lusió cap a Rocallaura .La caminada apta per totes
les edats des dels de 12 anys fins els de 70.

Aigua pels mes joves..

La caminada va poder realitzar-se amb sol i sense
pluja , ja que aquest estiu ha estat especialment
estrany en aquest aspecte.

I en arribar ens esperava un bon sopar on es vam
reunir els caminant i algun que altre que va venir
7
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6.-La “V” dels Belltallencs
La Conca de Barberà li va tocar el tram 43 a la
Plaça d’ Espanya on es van reunir un bon seguit de
veïns i veïnes.

7.-La Besneta del Julià de
cal caminer
Aquesta es la primera besnéta del Julia Auvi de
Cal Caminer, es diu Joana Auvi Borrell i va néixer
el dia 03 - 04 - 2014. Felicitats a totat la família

Però els Belltallencs i Belltallenques van estar per
tota la “v” entre els centenars de milers de catalans i
catalanes que demanem poder votar.
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Les classificacions finals van ser

7.-Laia Lloses Campiona d’
Espanya juvenil i 6ena a
Europa de patinatge
artístic

Laia Lloses Reus Deportiu. 329.1
Carla Escrich Caldes d’ Estrach
317.7
Julia Vallejo LLoriana
314.2
Sara Garcia Arenys de Munt
308.3
Silvia Rodríguez Parets
301.4
Miriam Pérez Gondomar
293.9

Els dies 4 i 5 de Juny s’ ha celebrat a Galícia el
Campionat d’ Espanya juvenil de Grup show. EL
Reus Deportiu va ser-hi present amb Laia Lloses
entrenada per Laura Sánchez i Xavier López .
El dissabte va tenir lloc el disc curt, Laia li va tocar
la sempre difícil papereta de ser la responsable d’
obrir el campionat al ser la primera en actuar. Va fer
un gran disc curt amb doble-Axel , piruetes taló i
combinats de triple Schalkow i un triple Metz

Gran actuació de Laia Lloses en el seu debut
al campionat d’ Europa Juvenil de Patinatge
artístic
Laia Lloses va assolir una Excel•lent sisena plaça al
campionat d’ Europa juvenil celebrat a Rence (
Eslovènia) del 19 al 23 d’ Agost, sols superada per
les italianes i eslovens. La patinadora del Reus
Deportiu entrenada per Laura Sánchez i Xavier
López debutava en un campionat d’ Europa després
d’ haver assolit la primera plaça al campionat d’
Espanya .

. Aquesta actuació li va permetre assolir una tercera
posició inicial molt igualada amb les dues primeres.
Diumenge tocava el disc llarg i de nou Laia va
brillar amb una actuació amb triples( Salchow i
Metz) , grans combinats i piruetes elegantment
executades. La seva actuació li van valer
puntuacions de fins a 8.8.
Els entrenadors del Reus Deportiu Laura López ,
Xavier López i també Rosa Mª Romero van
celebrar amb Laia Lloses l’èxit assolit.
Per primera vegada pujava al pòdium en un
campionat d’ Espanya i ho feia al lloc més alt i
merescudament amb una gran actuació.

El campionat d’ Europa es presentava molt
complicat amb les 21 millors patinadores d’ Europa
de la categoria. Les italianes i Eslovenes partien com
a clares favorites. Destacant la italiana Micol
Zangoli i les eslovenes Ana Turel i Tanita Kaia (
que degut al seu gran nivell participaran al
campionat del món de Reus en categoria júnior).

Aquesta classificació li permet classificar-se pel
Campionat d’ Europa que tindrà lloc del 18 al 23 d’
Agost a Eslovènia.

El divendres va tenir lloc el programa curt i Laia li
va tocar sortir la segona. Va iniciar la coreografia
amb decisió i va executar el complicat doble Axel
amb seguretat , continuant amb un brillant combinat
de triple schalkow. Les línees de passos i piruetes
perfectes i
un gran tripleMetz. Un gran i
completíssim disc curt que li va valer puntuacions
de 8 alts. La competició va continuar i Laia va
finalitzar el disc curt amb una brillant segona
posició .
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Ana Turel
Eslovènia
482.4
Alice Capechi Itàlia
475.1
Francesca Neri Itàlia
471.7
Tanita Kaja Eerne Eslovènia
468.9
Laia Lloses Miró
Reus Deportiu 470.6
Carla Escrich Caldes d’ Estrach
460.1
Natalie Wunder Alemanya
446.7
Isabell Wiellhof
Alemanya
424.5
Júlia Vellejo Sanglàs Lloriana
433.5
Tot l’equip reusenc format per Laia, Laura , Xavier i
també per l’entrenadora Rolis va quedar molt
satisfet de la tasca realitzada en aquest campionat d’
Europa . A l’ arribada a Reus l’equip va ser rebut
per la presidenta del Reus Deportiu Mònica Balsells
i el Director Esportiu Toni Sánchez.

El dissabte tocava fer el disc llarg i Laia va sortir la
primera del darrer grup. Va realitzar un gran disc
amb dAxel.Triple Metz , combinats , i piruetes . La
seva actuació li va valer de nou puntuacions de 8
alts. Aquesta gran actuació li va suposar una
sisena posició final ( superada pel white per la
eslovena) i tan sols a unes dècimes del tercer lloc.
Una gran actuació considerant l’altíssim nivell de
les patinadores i que era la primera actuació en un
campionat d’ Europa.

8.-Acta Assemblea 2014

Les classificacions final van ser.
Patinadora
Equip
Micol Zangoli Itàlia

El dissabte dia 30 d’ Agost del 2014 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 Secretari en funcions (
Joan Minguet) , vocal ( Albert Manasanch) i la
tresorera Laura Torrelles
L’ ordre del dia de l’ Assemblea es:

Punts
492.1
10

BELLTALL
NUM 93 TARDOR 2014.

•
Lectura i Aprovació de l’ acta de l’
Assemblea anterior. Pep LLoses
•
Informació de la Presidència. Pep Lloses
•
Sala de Belltall . Joan Minguet
•
Estat de Comptes del 2013 i pressupostos
del 2014 Laura Torrelles
•
Nous càrrecs. Pep Lloses
•
Torn obert de paraules

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.
–
6ª Festa all de Belltall: Ha estat un èxit, amb
més de 400 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).
Promoció estratègica
•
NOVA WEB. Tenim una nova web més
moderna i dinàmica que gestiona el Joan del Porxo .

Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea
anterior
En primer lloc el President 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 229 socis .( hi ha
hagut dues altes i dues baixes voluntàries)
Les activitats realitzades durant l’ any han estat:
Medi Ambient , Salut i Seguretat
•
ACA ( Agència catalana de l’ aigua):
Depuradora de la Teulera. Segueix sense executar-se
•
Demanat a Ajuntament Posar un rètol de
VELOCITAT CONTROLADA PER RADAR com
el que hi ha a Pira per limitar els conductors que van
massa de pressa. No s’ ha rebut resposta de la carta
enviada a l’ Ajuntament el 13 d’octubre del 2011.

Finances
•
L’ octubre del 2014 tornarem a enviar els
rebuts ( que correspondran al 2013 i 2014) .Hem
obert un compte a CAIXA GUISSONA que no
cobra comissió per gestionar els rebuts.
•
Subvencions ( Turisme ( festa de l’all) i
Revista les hem pogut demanar ).
•
Hem rebut una inspecció per part de la
Diputació de la subvencions del 2013 de Turisme.
Vam presentar tota la documentació pertinent i està
tot correcte.
•
HISENDA IVA. Vam demanar que ens
retronessin l’ IVA com cada any . Hisenda ens va
demanar que li enviéssim totes les factures. Els hi
vam enviar . Hisenda va dir que calia que ens
identifiquéssim com “ associació”, per tal de que ens
tornessis els diners. Altres Associacions de veïns
catalanes s’ han trobat amb el mateix problema Els
hi vam enviar les actes de constitució, estatuts.
Estem a l’espera de resposta o de que ens tornin l’
IVA del 2013

Infraestructures , Equipaments i Urbanisme
•
Futur:
o
Dipòsit vell d’aigua de Belltall: Amb les
millores realitzades al poble amb els nous dipòsit
d’aigua, el vell que hi ha sota Les escoles deixarà d’
utilitzar-se. La Junta ha avaluat com es podria
recuperar aquest espai i donar-li una utilitat pel
poble.
•
TDT a Belltall no funciona. Aquest és un
tema de fa molts anys i que continua i s’ agreuja.
Molts canals no es poden veure al poble a diferents
llocs i altres es perd contínuament la comunicació
Activitats culturals. Les activitats realitzades han
estat.
–
Campionat escacs , tenis taula no s’ ha
pogut realitzar a l’estar la sala tancada.
–
XII Excursió Cabanes de Volta.Com cada
any hem realitzat l’excursió de les cabanes de volta
que ens permet veure i conèixer aquest patrimoni
11
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l’associació qui es responsabilitzés de l’obertura de
la sala.
•
Amb posterioritat, en reunió de la Junta
Directiva, es va ponderar aquesta possibilitat, però
l’associació vam arribar a l’acord de no acceptar-la.
Les raons són clares: acceptar l’encàrrec d’obrir i
tancar la sala, volia dir també acceptar explícitament
la responsabilitat legal que això impliqués. És a dir,
que si hi havia qualsevol problema o accident dins
del local en les hores en què estès obert, l’associació
de veïns en rebria les conseqüències legals. La Junta
Directiva, per mitjà del seu vicepresident, el Joan
del Porxo, en data 20 de gener, va enviar un correu
electrònic a l’alcaldia on explicava la posició de la
Junta. En aquesta mateixa carta la junta directiva
aportava algunes altres solucions per tal que la sala
pogués tornar al seu ús habitual abans de la
proclamació del decret municipal. Des d’aquell 20
de gener, l’alcaldia no ha respost en cap sentit.

Festes
•
Col•laboració “ Comissió de Festes”.
Assegurança Resp. Civil. Els membres de la
Comissió de Festes paguen la meitat de
l’assegurança
Temes pendents amb l’ Ajuntament
•
TELEFONIA mòbil . Quan n' hi haurà al
poble. Resposta del SINDIC . No hi ha data
•
Vorera al camí de Forès: Es va dir que
s’arreglaria la vorera del camí e Forès fins a cal
Roig i no s’ ha realitzat.
Sala de Belltall
El vice-president Joan M. Minguet va repassar les
actuacions realitzades per part de l’ Associació per
tal que l’Ajuntament reobrís la sala municipal de
Belltall, que la corporació va tancar el Maig del
2013.

Canvi de càrrecs de la Junta
Cal renovar els càrrecs de Secretari per deixar-ho
després de 24 anys el Josep Miró i també el de vocal
5è per defunció del Jordi da Ca l’ Anton.El
President i la Junta agraeix la dedicació i treball
realitzat per ambdós durant tots aquests anys
Les persones que s’ han presentat als càrrecs
vacants han estat:
•
Secretari ( Albert Manasanch )
•
Vocal 4rt ( vacant )
•
Vocal 5è ( vacant )
•
Es demanen voluntaris que vulguin ser membres de
la Junta com a vocals 4rt i 5è.

•
El dia 16 de novembre de 2013 es va reunir
amb l’Ajuntament. Per part de l’ajuntament estaven
presents l’alcaldessa, Carme Amenós, i el regidor
Joan Fabregat; per part de l’associació, hi van ser el
Joan M. Minguet i el Josep Berenguer. En aquella
reunió, de to absolutament cordial, es va parlar, de
com havien anat les coses i dels malentesos que hi
va haver per les dues parts. L’Ajuntament ens va dir
que, en el moment en què van acollir-se a la
recomanació de més altes instàncies d’establir un
decret per regularitzar els locals municipals (per
evitar accidents i desgràcies com les que havien
passat en un local de Madrid), sempre havien pensat
en què fos l’associació de veïns qui prengués la
iniciativa d’obrir i tancar la sala. L’Ajuntament
tornava a insistir en aquesta proposta: que fos

Els nous càrrecs son aprovats pels assistents a l’
Assemblea.
Estat de Comptes 2013 i Pressupost 2014
Laura Torrelles passa a exposar l’ estat de comptes
del 2013. Els Ingressos han estat de 4088.78 i les
despeses de 6326.28 €. El Saldo inicial era de
2632.74€.Això ha fet que a 31 de Desembre del
2013 tinguéssim 1295.23 .El pressupost intencionat
pel 2014 és de 3000 € . L’ estat de comptes del
2013 i el pressupost del 2014 queda aprovat per l’
Assemblea.
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La tresorera també informa que ha revisat totes les
factures dels darrers 5 anys sense trobar cap
irregularitat.
Torn obert de paraules
Els assistents a l’ Assemblea fan els
comentaris.

següents

Els veïns es mostraren absolutament disgustats pel
fet de que la sala continués tancada ja que durant tot
l’estiu els petits i més grans no han tingut un lloc per
reunir-se com havien fet sempre. També indignació
davant la falta de resposta de l’Ajuntament a les
propostes de l’Associació que volien reobrir la sala
amb el consens de tothom. Els assistents a
l’assemblea van exposar que és l’ únic poble de la
comarca on es dóna a aquest fet, en tots els pobles
de la Conca la responsabilitat de la gestió dels
locals públics es cedeix a les diferents Associacions
culturals,
de veïns o esportives sense haver
d’assumir les responsabilitats civils o penals.

Estat dels carrers. Hi ha carrers en mal estat cal
que es realitzin millores de pavimentació
Restaurar el"patrimoni"de Belltall :la creu de
terme i les estel.les del fossar. La restauració es va
fer l’ any 2000 i aquest any 2014 tocava restaurarho de nou. Demanar a l’ Ajuntament que ho realitzi
tal com es va acordar l’ any 2000.

També va intervindre la Presidenta de l’Associació
de veïns de Passanant que va exposar que ells han de
llogar i pagar les fiances cada vegada que fan una
activitat a Passanant i l’ únic local que els hi deixen
és el que hi al costa de la pista poliesportiva.
El president també va recordar que es va invitar a l’
alcaldessa i a tots els regidors a l’ Assemblea i que
sols ha vingut la regidora Mireia Roset.
Arbres davant del FORUM. Demanar a l’
Ajuntament que es tornin a plantar arbres en aquella
zona. Josep Berengué (jardiner) explica que es
podien haver salvat els arbres i sols tallar les arrels ,
és una pràctica habitual dels professionals de la
jardineria.
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li reclama la bestreta que li va lliurar el 2005 de
3.000,00 euros.

Les subvencions pel finançament del planejament
bàsic municipal determinen que el termini per
justificar-les ha de ser com a màxim de dos anys des
de la data de notificació de l'adjudicació dels
treballs. Transcorregut aquest termini sense
justificació, el crèdit serà donat de baixa. Malgrat
l'Ajuntament de Passanant i Belltall va sol·licitar
una pròrroga el 2011, que es va concedir, la
Diputació assenyala que "davant la manca de
justificació per part de l'ens beneficiari, la unitat
gestora ha seguit el procediment requerint al
beneficiari esmentat en data 10 de març de 2014 i
concedint un termini improrrogable de 15 dies per
presentar la justificació o bé formular al·legacions al
respecte, sense resposta per part de l'ens local
esmentat".

El Router i la connexió d’ internet al casal municipal
és molt lenta i es bloqueja molt sovint. El metge no
pot IMPRIMIR RECEPTES pels veïns. Demanar
al’ Ajuntament que millori el servei d’ internet al
casal municipal.
TDT. Segueix sense funcionar després d’una
inversió milionària en una antena nova que no esta
donant les prestacions per les que va ser definida.

Per aquest motiu, deu anys després de la concessió
de la subvenció, la Junta de Govern de la Diputació
acorda "declarar la pèrdua del dret al cobrament per
manca de justificació de la subvenció pel
finançament del planejament bàsic municipal,
convocatòria 2004, de l'Ajuntament de Passanant i
Belltall per import de 6.000,00 euros i la subvenció
complementària per import de 7.633,72 euros".
També acorda iniciar el procediment de
reintegrament de la bestreta de 3.000,00 euros.

9-La Diputació retira
subvenció a l ‘Ajuntament
de Passanant i Belltall
Font:elportalnou.blogspot.com.es
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha
acordat retirar dues subvencions que va atorgar a
l'Ajuntament de Passanant i Belltall els anys 2004 i
2005. En concret, la Diputació deixa sense efecte la
subvenció que va atorgar el 2004 pel finançament
del planejament bàsic municipal, per import de
6.000 euros, i una complementària pel mateix motiu,
l'any 2005, per un import de 7.633,72 euros. A més,

10.-Nova web. Grup al
Facebook ( Gent de Belltall)
L ‘Associació de veïns ha actualitzat i modernitzat
la pàgina web ( belltall.net ). Esperem que us
agradi, que la visiteu i ens aporteu idees i
suggeriments per tal que sigui viva, dinàmica i útil
14
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12.-Rebuts i números de
comptes IBAN

Addicionalment s’ ha creat un grup al facebook
“gent de belltall” on es van actualitzat les notícies
de Belltall i altres que poden interesar-nos .

Aquest Octubre iniciàrem de nou el cobrament dels
rebuts corresponents al 2013 i 2014. Tal com vam
indicar a la Junta hem hagut de buscar una caixa que
no ens cobri les comissions elevades que ens
cobraven fins ara.
Degut a la nova llei bancària necessitem el IBAN
dels comptes. El codi IBAN es similar al que us
adjunto.

ES94 2013 3021 68 0210333099
Amb aquesta revista us enviem de nou un fulletó
que cal que ens ompliu amb el codi IBAN i també
ens digueu el nom dels socis i sòcies que cal
cobrar en aquest compte. Ens ho podeu enviar per
correu normal o escanejat a belltall@tinet.cat.
Envieu-nos-ho tan aviat com pugueu i així podrem
iniciar el cobrament dels rebuts.

13.-Un nou estiu....al carrer
La Sala continua tancada però els Belltallencs i
Belltallenques han hagut de posar imaginació per tal
de tenir un punt de trobada que de nou han estat les
entrades de les cases.

11.-OFICINA DE CORREUS
DE SARRAL
Belltall pertany ara a al’ oficina de Correus de
SARRAL. Situada al Carrer Major nº 14. Qualsevol
paquet o carta certificada cal anar a buscar-la a
aquesta oficina si no som a casa.
Una avantatge ja que està molt més aprop que l’
oficina de Santa Coloma de Queralt que pertanyia
abans.

Amb imaginació i bona companyia hem pogut
seguir trobant-nos i compartir tertúlies animades
acompanyades d’ un bon aperitiu.
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utilitzat per dirigir-se directament en castellà al
poble espanyol, que no al seu govern, i en anglès als
líders mundials per explicar-los que la voluntat dels
catalans és tan simple com decidida: voler votar
sobre el seu futur polític. “We want democracy and
peace " -"Volem democràcia i pau"- ha pregat de
manera concloent el president.

14.-Procés de debat I
participació del POUM
L’any 2005 la proposta de l’arquitecte Ramon
Munté i Adell va guanyar el concurs públic
convocat per tal d’aprovar un Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM). Aquesta proposta
havia de ser el punt de partida per definir les
polítiques públiques, el planejament integral i
estratègic del territori. Es a dir delimitar i qualificar
el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. L’any 2010 el
POUM no estava encara acabat. Era l’ any que la
Generalitat havia posat de termini per tal que
estigueés fet.D’aquesta manera l’ abril del 2010 van
entrar en vigor els planejaments urbanístics
elaborats per la Genralitat a tots els pobles sense
POUM.
La Generalitat va donar de termini 4 anys per tal que
tots els municipis per tal que enllestissin el seu
POUM. Al darrer ple l’ Ajuntament va engegar el
procés d’ elaboració del POUM , i per tant, el procés
establert de participació ciutadana. Un procès que tal
i com exigeix la Llei d’ urbanisme “ s’ aplicarà en el
procès de formulació i tramitació del pla fins la seva
aprovació”.
En aquest procés
s’estableix que s’ ha d’
involucarar les Associacions de veïns , i aixi vanm
rebre carta certificada per tal que definíssim els
repressentants de la nostra Associació. Els
representants són Josep Berengué i Pep Lloses. Una
vegada rebuda l’ informació iniciarem el procés d’
informació a tots els veïns i veïnes per tal que
estiguin involucrats en el coneixament i les
decissions al respecte del POUM

L'acte s'ha celebrat amb una sobrietat pròpia d'una
gran ocasió, al saló Verge de Montserrat del Palau
de la Generalitat. Acompanyat de la presidenta del
Parlament, Núria de Gispert, l'expresident de la
cambra catalana, Joan Rigol, del Govern i dels líders
del front sobiranista llevat d'ICV-EUIA, ha estampat
la seva signatura a la que és possiblement la decisió
més important d'aquest país des de fa 75 anys. De
fet, ha tributat el Decret a les “generacions que ens
han portat fins aquí”.
Amb una aplaudiment desacomplexat, els líders
parlamentaris de CiU, ERC i CUP, els consellers i el
mateix Mas han donat la benvinguda a un text legal
més que clau en el procés sobiranista que viu
Catalunya. Mas s'ha adreçat també en castellà i en
anglès per dirigir un missatge clar sobre l'expressa
voluntat de poder votar del poble de Catalunya sobre
el seu futur polític expressada a través de
mobilitzacions i de les majories parlamentàries. Una
petició inèdita de suport internacional i d'acollida de
les demandes catalanes. "Catalunya vol parlar, vol
ser escoltada i vol votar", ha definit Mas insistint en
la rellevància del caire democràtic de la demanda
catalana.

15.-El dia 9 de Novembre
estem convocats
Font.www.delcmp.cat
El DOGC publica oficialment la "Llei 10/2014, del
26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana"
Pas sense volta enrere i clam al món i al ciutadans
espanyols. El 129è. president de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, ha signat aquest matí amb
una solemnitat gòtica el Decret de Convocatòria del
9-N al Palau de la Generalitat. Un text que, segons
el president, "suposa un abans i un després en la
llarga història de Catalunya". Un decret que Mas ha

Finalment ha interpel·lat directament al ciutadans de
Catalunya atorgant-los el protagonisme del Decret.
"El repte és a les vostres mans, ajudeu-nos", ha
conclòs Mas just abans de sortir a plaça Sant Jaume
on ha estat ovacionat pels centenars de persones que
s'hi han aplegat convocats per l'ANC i Òmnium
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