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1.-El 9-N vam votar a Belltall
El 9 de Novembre vam votar a Belltall i els
belltallencs a diversos indrets de Catalunya.

A Gavà

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
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A Paris

Els resultats de la votació a Belltall van ser

A New York

I a la Conca de Barberà

Resultat per pobles
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L’ Agrupació de productors d’all de Belltall va
ser-hi present amb diversos mabres de la Junta .

A les jornades la Presidenta Montse del Porxo va
fer una presentació de l ‘ALL DE BELLTALL que
va ser seguida amb interès per part dels assistents.

2.-Fira de Sant Martí a
Montblanc .
1 de novembre i diumenge dia 2, l’Agrupació de
productors d’all de Belltall hi serà present a la 7a
Fira de Sant Martí a Montblanc.
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Edificacions en sòl rústic

L’ Ajuntament ha iniciat aquest procés que esta
definit a la web de la Generalitat
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuite
m.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid
=f324729471bad310VgnVCM2000009b0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=f324729471bad310VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD
El procés consta de diverses fases Procés de
participació ciutadana
 Comissió de seguiment es reunirà cada dos
mesos. Les associacions poden fers
suggeriments per tal de millorar la redacció
del POUM.
 El 29 de Novembre es faran dues
reunions, una a Passanant ( a les 7 de la
tarda) i l'altra a Belltall ( a les 11 del
matí) , per a presentar els treballs davant de
tots els ciutadans del municipi que vulguin
assistir-hi.
 Seguidament hi haurà 30 dies per que
tothom pugui aportar els seus suggeriments.
 Passats aquests 30 dies, el Ple de la
corporació procedirà a l'aprovació inicial del
POUM.
 Llavors hi haurà 30 dies per presentar
al·legacions.

3.-POUM DE PASSANANT I
BELLTALL( PRESENTACIÓ
DE L’ AJUNTAMENT A
BELLTALL
El Municipi és un dels de Catalunya que no té un
POUM ( Pla d’ Ordenació Urbanística
Municipal) aprovat. Per aquest motiu fa 4 anys la
Generalitat en va definir un pels municipis que no en
tenien i va donar 4 anys per tal que en fessin un. En
el programa de participació ciutadana es va
convocar a les Associacions de veïns que vam
designar uns representats per la COMISSÍO DE
SEGUIMENT ( QUE ES REUNIRÀ CADA DOS
MESOS). Per Belltall és el Josep Berengué. Ja hi
va haver una primera reunió informativa amb les
associacions.
El següent pas és la presentació publica las
ciutadans , això tindrà lloc a Belltall el
DISSABTE 29 DE NOVEMBRE A LES 11 A LA
BIBLIOTECA DEL CASAL MUNICIPAL
(www.passanantibelltall.cat)
El POUM és important per TOTS I TOTES ja que
cobreix.
 ZONES RUSTIQUES I URBANES (
ÀREES EDIFICABLES O NO)
 Infraestructures ( depuradores,
aparcaments,)
 Nous parcs eòlic,( ubicació de microparcs.
Distància del poble , soroll.
 Area de Serveis a la variant de la C-14
 Protecció de zones naturals
 Protecció del patrimoni històric.

Precedents
Els treballs actuals son la continuació i compleció de
2 treballs:
– fa 10 anys, quan es va iniciar el procés de redacció
del POUM, amb una conjuntura econòmica ben
diferent, amb perspectives de creixement dels nuclis
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bastant importants. Es va presentar aquell POUM
davant del poble, però finalment es va quedar a
mitges.
– el 2010, la Generalitat va imposar als municipis
sense POUM, unes Normes de Planejament
Urbanístic. Aquests documents estableixen unes
directrius, però només contemplen el sòl urbà, no
tracten ni del sòl urbanitzable ni del sòl rústic (o no
urbanitzable). Calia completar aquest text de la
Generalitat amb un veritable Pla Urbanístic.






vivenda nova, que ho fessin. Ara es
demanarà a l'administració.
Zona d'equipaments al voltant del camp de
futbol.
Arreglar l'antic camí, paral·lel a la
carretera, direcció Forès, i zona
urbanitzable entre aquest camí i la
carretera.
Equipaments a la zona dels magatzems,
els dipòsits i la creu de terme.

Zona d'aparcament a l'extrem del nucli, direcció
Tàrrega a mà dreta

Hi ha un altre element que ha forçat a l'activació
actual de la redacció del POUM: la variant de la
C-14 al seu pas per Belltall. L'informe previ ha
estat aprovat per la Direcció General de
Carreteres. Ara s'està redactant el projecte i,
quan estigui llest, s'hauria d'aplicar al POUM.
Per tant, per anar bé,abans que aquest procés de
la variant de la C-14 estigui llest, s'ha d'haver
aprovat el POUM.

4.-El belltallenc Santiago
Tarragó Lafau, pintor
d’esglésies entre el 1942 i el
1948

Pel nucli de Belltall hi ha aquestes propostes
 Amb la construcció de la variant, es
contempla la creació de dues rotondes, una a
cada punta del nucli.. En el moment en que
es construeix una variant, la Direcció
General de carreteres cedeix als
ajuntaments les vies antigues. En general,
abans de cedir-les les asfalta de nou i les
deixa “com noves”, i es transformen, de
fet, en vies urbanes. L'ajuntament vol
demanar, en aquest cas, la construcció de les
dues rotondes. En el projecte inicial (fa 10
anys), es volia demanar als promotors de

Col.laboració Marc Dalmau
1. Introducció
Santiago Tarragó Lafau va ésser pintor de murals a
les esglésies de Belltall (Conca de Barberà),
Rocallaura (Urgell), Rocafort de Queralt (Conca de
Barberà), Renau (Tarragonès) i Vallirana (Baix
Llobregat) entre el 1942 i el 1948, durant la
Postguerra de la Guerra Civil Espanyola. Al segle
XX sorgeixen a Europa les avantguardes artístiques
que res tenen que veure amb els estils del passat.
5
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L’art és l’expressió de les vivències interiors de
l’artista. Apareix el cubisme, el fauvisme,
l’expressionisme, l’art abstracte, el dadaisme i el
surrealisme. El poder franquista va frenar el
desenvolupament de l’avantguarda artística i
intel·lectual del país. Es va censurar tot allò que no
responia a certa oficialitat de formes i temes. El país
vivia aïllat, tancat sobre si mateix. Molts artistes
amb inquietuds van abandonar-lo. Els principals
destins van ser França i Amèrica del Sud.

que va provar al Port de Tarragona i que sembla
guanyà una regata entre Tarragona i Mallorca.
Mentrestant van venir els seus fills: la Montsant, en
Jordi, la Montserrat i la Núria.
Entre el 1948 i el 1965 emigraren a la República de
Xile. Tenien una tenda on venien queviures. Allí va
néixer la seva darrera filla, la Neus. Al 1965 tota la
família va tornar cap a Catalunya a causa de la
nostàlgia que sentia el pare i a la misèria que hi
havia al país. El primer que veieren al tornar a
Barcelona va ésser el Cementiri de Montjuïc, fet que
els va provocar una important tristesa. Se’n varen
anar a viure a Reus i més tard al Mas Nadal a Arbolí
on en Lafau pintava i recollia rovellons. Passava
temporades a un hotel de Salou on amb un barret de
mexicà pintava als estiuejants. L’any 1981 va editar
la “Nadala Brugent”, una revista en català dedicada
a la canalla i al 1982 va publicar una revista titulada
“Alforja enllà dels anys 1916-1928”.

2. Biografia
Lafau va néixer a Belltall un 20 d’agost de 1907 i va
morir a Reus el 15 de març de 1982 als 74 anys
d’edat. Era fill de Jaume Tarragó Vilà i Elvira Lafau
Julian. El pare era pagès i propietari de l’hostal de
Cal Salat mentre que la mare era mestra d’escola. El
do de gents de pare i el caràcter itinerant de la
professió de la mare devien marcar el caràcter de
Lafau. Tenia una forta imaginació que li permetia
pintar sobre la tela les escenes que imaginava. Es va
casar al 1939 amb Odette de Renau, la família de la
qual feia poc havia tornat de Perpinyà. Ella tenia 16
anys mentre que ell en tenia 32. Va col·laborar en la
Revista d’Alforja “Puigcerver”. Durant la guerra va
desertar ja que era pacifista.

En morir al 1982, en Ventura Balañà li dedicà el
següent poema: Al bon mestre i millor amic/ Ens ha
marxat de la terra/ Al bon temps la primavera/ El
seu mestre l’ha cridat/ Per tenir-lo al seu costat/ La
seva tasca feixuga/ Per ell s’havia acabat/ En ha
deixat bona herència/ De llavors bancals sembrats/
Que els seus fruits germinaran/ Un bell repòs l’hi
volem/ Des del cim de la muntanya/ De l’Arbolí
enamorat/ Rodejant la seva tomba/ De roselles, flors
boscanes/ Farigoles i romanís/ I la flaire dels seus
pins/ Descansa en pau bon amic/ Millor pare i bon
marit/ Que els que restem al darrera/ Procurarem
conservar/ La pau i la terra que tant havies/ Estimat.
3. Correspondència
Es conserva correspondència entre la seva esposa
Odette de Renau i la germana d’en Lafau, la Maria
Tarragó Lafau de Vallirana, dels dies 9 de maig i 21
de juny de l’any 1938. En aquestes cartes la
preocupació principal era la carència d’alimentació.
“Em preguntes si per aquí tenim gaire menjar... No,
aquí no donen a les tendes res. Si mengem, es ben bé
perquè ens costa un gran sacrifici trobar-lo... i en
tenim tant poc que passem mig de miracle. Suposo
que a vosaltres no us faltarà quan menys el pa, que
és lo més important”. En la carta del mateix any “El
papa i la mama estan bé, encara que molt més prims
que abans, car el menjar és escassíssim, i molt
enfeinats car la mama amb l’escola i el papa
ajudant-la i amb l’hort que hem fet del pati de
l’escola, en tenen més que de sobres (de feina, per
ells dos). De queviures, com ja et dic, justíssims. Ens
anem fent a tot. Aviat sabrem passar sense menjar

Es va refugiar als boscos de Renau mentre la guàrdia
d’assalt intentava capturar-lo. A Renau va construir
una balandra, una embarcació senzilla amb una vela,
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gens. Ara, que temo ens passi com el burro del
conte, que quan ja hi estava acostumat es va morir”.
Les cartes també aporten més informació sobre el
clima bèl·lic del moment i la por als bombardejos.
“L’Anita ve cada dia a Vallirana, perquè a
Barcelona per un que tingui els nervis un xic
malalts, és un horror amb això dels bombardejos i
t’adverteixo que aviat els hi tindrà tothom de
malalts”. També parla de les llebes, de
mobilitzacions i d’evacuacions. “En Joan el tinc a
Barcelona, treballant a una oficina, i naturalment
mobilitzat per la guerra”. “La única que hauria
pogut sol·licitar la plaça de Renau era l’Elena, car
precisament li convenia trobar plaça ja que com
evacuada de Lleida, cobrava però amb la condició
que busqués poble”. També parlen dels soldats que
es troben al front. “Però és a totes les cases. Es
veuen uns quadros més tristos que fan trencar el
cor. Últimament s’han mort molts joves de Vallirana
al front...”. Sembla que els viatges d’una població a
una altre eren difícils de realitzar a causa de la
guerra. “Ja ho crec que t’agradaria venir. A mi
també per canviar impressions però que hi farem?
Un dia o altre s’acabarà aquesta terrible guerra si
Deu vol”.

tu escrius més sovint al Santiago digues-li que el
recordem molt que l’enyorem encara més, i que es
guardi de les bales, que encara que de moment
estigui més segur, sempre n’hi ha de perdudes”.
Sembla que per garantir la seguretat del pintor, van
dir a la germana que es trobava al front de Madrid.
“Suposo que continua encara al front de Madrid oi?
Si es que ha canviat l’adreça, ja m’ho comunicaràs,
car ell a nosaltres no ens escriu gaire. Es veu que et
deu escriure més a tu, encara que en l’última lletra
em deia que era a aquest front”.
Es conserva una postal de la Moreneta on, en data
del 29 de maig de 1948, Odette escriu als seus pares
de Renau per comunicar-los de la seva partida cap a
Xile. “Vos escric des de aquestes muntanyes tant
nostres de Montserrat. Que nostre estimada i
formosa Moreneta vos beneixi a tots. Dins dos o tres
dies sortirem amb el vapor de Barcelona. No sabem
data exacte. Vostre filla que vos estima”.
El 21 de novembre de 1951 Odette escriu als seus
pares i germà des de San Clemente a Xile. El motiu
principal és transmetre la seva situació i demanar
alguns productes. “Estimats pares i germà. Ja fa
algun temps que varem rebre les revistes, llavors de
tomacons i fotografia i no cal explicar l’alegria que
ens va fer”. “Envieu-me en una carta llavor de
farigola que aquí no en tenim, dieu-nos també si el
garrofer es planta en pinyol o bé en plançons”.
En una altra carta del 13 de febrer de 1957 “Envieume llavor de clavells i la recepta dels turrons. Els
nens diuen que els envieu més TBO i segells,
guarda’ns els de Xile també”.

La germana d’en Santiago demana a Odette que
cuidi al seu germà de la següent manera “T’agrairé
moltíssim Odette que vetllis molt pel qui totes dues
estimem. Fins ara, jo no tenia tantes obligacions i
podia de tant en tant fer algun viatge i cuidar-lo
encara que només fos uns dies. Però ara, entre que
el meu marit també es al front, i tinc molta feina, ja
és més difícil. Em consola però el saber que tu
vetllaràs per ell”.
En una altra carta veiem com Maria agraeix a Odette
la seva ajuda “Ja ho crec Odette que t’agraim
moltíssim els cuidados que tens en tot. Es digne de
recordar tota una vida el sacrifici que estàs fent.
Sens dubte, que al final de la guerra Deu et
premiarà i podràs ser la més feliç com et mereixes”.
I donà records a en Santiago “Com que segurament

En una altra carta del 25 de maig de 1963 Odette es
preocupa de no rebre carta de Catalunya. “He anat
esperant i esperant, i cap carta vostra no arriba,
novament per quarta o quinta vegada torno a
7
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escriure a veure quin resultat dona... Nosaltres
estem tots bé gràcies a Déu. Treballant molt doncs
avui dia per viure s’ha de trescar força”. També són
nombrosos els contactes de gent propera a la família.
“Va venir a veure’ns junt amb el seu marit i una
neta la senyora Salomé, o sigui la que la meva mare
va anar a veure a Vilabella. Vaig estar molt
contenta, vam berenar i vam conversar com a tres
hores”.

la recòndita ermita de Renau (Tarragona) i el mural
de l’altar major de Vallirana (Barcelona).
Si pugem a través de les escales que hi ha a un
costat i l’altre de l’altar de l’església de Rocallaura,
accedim a l’absis del temple. Al centre hi ha la
imatge del segle XIV de la Verge del Tallat. A una
banda i l’altre de la imatge es troben les quatre obres
de Lafau que fan referència al cicle de la Verge del
Tallat.

Finalment el 23 de novembre de 1965 Odette va
donar la notícia de la seva tornada cap a casa.
“Sentim molt deixar Xile, doncs tenim bones
amistats, el país molt hermós i fèrtil, i el pensament
de la gent més ampli, llibertat de religions, de
pensaments, etc. Però la situació econòmica està
molt mal, ningú compra, hem tingut que vendrà tot a
meitat de preu i encara gràcies”.

En data del 25 de maig de 1942, Lafau va signar
amb la Junta de Reconstrucció del temple de Belltall
un document per dur a terme en el termini de divuit
mesos, el projecte i realització de tots els altars i
capelles. El preu estipulat era de set mil pessetes.
En aquest temple va pintar un total de 12 murals,
incloent el mural de l’altar major. Hi trobem el de
Sant Roc, el de Sant Joan, el de la mare de Déu del
Roser, el del Sagrat Cor, el de la Mare de Déu de
Montserrat, l’altar de Sant Pere, el de la
Immaculada, el de la Sagrada Família, el de Sant
Isidre i el de la Trinitat. També trobem dos teles que
fan referència al Lliurament de les claus a Sant Pere
i la Consagració del pa per Jesús.
Lafau també va pintar a Rocafort de Queralt unes
pintures. Van ser pintades a Renau, d’on van ser
traslladades fins a Rocafort de Queralt. Les trobem a
un costat de la porta d’entrada. Es tracta d’un gran
mural de dos metres d’altura aproximadament, que
fa referència al baptisme de Jesús per part de Sant
Joan Baptista. Han estat restaurades recentment.

4. Obra
A Rocallaura (Lleida) va pintar dos murals i dos
quadres. La seva obra més important és troba a
l’església de Sant Pere de Belltall (Tarragona) amb
dotze grans murals. També va pintar una tela a
Rocafort de Queralt (Tarragona), un mural d’altar a
8
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La seva vida i la seva obra es troben íntimament
relacionades, deixant una profunda impremta en les
persones i llocs que va conèixer. Era una persona
popular, propera i feta a si mateixa. El seu art no és
per la ciutat sinó per abastir de pintures als pobles
on va viure l’artista. No va tenir una carrera
reconeguda però el seu llegat és molt important.

En l’amagada ermita de Renau al Tarragonès hi ha
part de la seva obra. Com sabem, la seva dona
Odette era d’aquesta població. Les pintures de l’altar
major comparteixen protagonisme amb les pintures
realitzades per Jujol, deixeble de Gaudí. Es tracta de
la decoració pictòrica de l’altar major. Va pintar
quatre àngels (dos amb cabells negres i dos amb
cabells daurats). Els àngels amb cabells negres
sostenen torxes encenses mentre que els àngels de
cabells daurats sostenen una casa sobre un núbol,
que segurament simbolitza l’ermita. Es tracta de la
representació del trasllat de la casa de Natzaret a
Lloret.

A aquest pintor se li podria dedicar l’estrofa
d’aquella cançó de l’Antonio Machín coneguda com
Angelitos negros: Pintor nacido en mi tierra / con el
pincel extranjero / pintor que sigues el rumbo / de
tantos pintores viejos.

Familiars seus recorden que abans de marxar de
Xile, Lafau va viure un temps a Vallirana on tenia
familiars. Allà va rebre al 1948 l’encàrrec del rector
de pintar un mural de l’església. L’any 1992 es va
reformar l’altar major; es van treure les trones i es
van substituir les pintures pel retaule de ceràmica
actual. Les antigues pintures de Lafau estaven
dedicades a Sant Mateu, patró de la parròquia.

5.-EL RECICLAMÒBIL HA
INICIAT EL SERVEI A
MONTBLANC I SANTA
COLOMA DE QUERALT

5. Curiositats
L’Arcadio de Cala Rosa de Belltall ens va comentar
que quan ell era un infant en Lafau va realitzar les
pintures i, segons ell, era un home terrible (en el bon
sentit de la paraula). Comenta que la faldilla de
Maria Magdalena del mural del Sagrat Cor era de
dos colors; el motiu era perquè Lafau li va pintar
una faldilla vermella que li arribava fins als genolls i
el capellà ho va considerar poc decorós i, amb groc,
Lafau va haver d’allargar fins als turmells. En l’altar
de l’Immaculada ens va comentar que la cara del
dimoni, Lafau la va fer a partir de la cara d’un home
del poble. I que per fer el Jesús infant que apareix en
el mateix altar, va prendre com a model a una nena.
L’Isidre Bonet de Belltall diu que Jaume Auví
Berenguer de 95 anys recorda que la model jove
agenollada i amb el braç esquerra estès de l’Altar
Major de Belltall, correspon a Odette.
L’Eugeni Sendra de Rocafort de Queralt ens va
comentar que, segons l’avi, el quadre d’aquesta
població havia originat certa polèmica en aquell
temps, a causa de la túnica curta de Jesús, que feia
que mostrés massa els atributs masculins.
A Renau la gent diu que les cares dels àngels tenen
moltes similituds amb Odette i les filles.
A Vallirana va fer posar a la seva filla gran, la
Montsant, per pintar a la Verge Maria.

Aquest divendres estarà ubicat a l’Espluga de
Francolí, coincidint amb el mercat setmanal
En la darrera setmana el Reciclamòbil ja ha donat
servei a Montblanc i Sta. Coloma de Queralt el qual
ha tingut una bona acollida entre els ciutadans. S’ha
informat dels residus que s’hi poden dipositar:
fluorescents, làmpades, bombetes, piles, aerosols,
petits residus electrònics, residus d’informàtica,
radiografies, cosmètics, pintures, vernissos i
dissolvents.

6. Conclusions
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Aquest divendres s’ubicarà a l’Espluga de Francolí,
concretament al carrer Travessera de Poblet (davant
les cartelleres de cinema) i hi haurà una educadora
ambiental que anirà informant als ciutadans sobre el
seu ús i la tipologia dels residus que s’hi poden
dipositar. L’horari serà de les 9h a les 14h.

Un cop configurada la marca turística calia
estructurar una oferta integral que sintonitzés amb
les expectatives del visitant potencial. Calia ordenar
les infraestructures, els recursos, els atractius i els
serveis en funció de la demanda i incorporar-los a
una marca que oferís una imatge atractiva i de
qualitat; que permetés la identificació de l’oferta en
els diferents mercats on es volia comercialitzar, i
que generés les interaccions necessàries perquè el
turista optés per visitar aquesta destinació i no una
altra. Aquest ha estat el repte de La Ruta del Cister
des de la seva creació com a marca i destinació. Un
repte que s’ha afrontat amb il·lusió tot i els moments
de dificultats financeres o estructurals, i que s’ha
vist traduït en la consolidació d’aquesta marca
turística.

L’objectiu d’aquest equipament és apropar el servei
de deixalleria a aquelles persones que no tenen
possibilitat de desplaçar-se a la deixalleria i
fomentar la recollida selectiva

6.-LA RUTA DEL CISTER
CELEBRA ELS 25 ANYS DES
DE LA SEVA CREACIÓ

La Ruta del Cister, un motor pel desenvolupament
turístic i econòmic del territori
Per conèixer els antecedents de la creació de La
Ruta del Cister cal situar-se vint i cinc anys enrere,
exactament al mes de maig de 1989. Feia dos mesos
que s’havien constituït els Consells Comarcals i un
grup de persones de les comarques de l’Alt Camp, la
Conca de Barberà i l’Urgell es van reunir amb
l’objectiu principal de definir una estratègia per
aconseguir incorporar el turisme a l’activitat
econòmica del seu territori. Estudiant la manera
com crear un producte turístic potent van veure un
enllaç comú entre les tres comarques: cada una
d’elles tenia dins el seu patrimoni cultural i artístic
un monestir cistercenc (Santes Creus, Poblet i
Vallbona de les Monges). I així va ser com al
setembre de l’any 1989 es va crear La Ruta del
Cister.

Tot i que el seu nom es basa en els tres monestirs,
que conformen un important patrimoni artístic i
cultural de cada una d’aquestes comarques, des de la
seva creació s’ha pogut explicar que La Ruta del
Cister no consisteix únicament en una línia que
uneix tres punts en el mapa, sinó que incorpora tots
aquells recursos turístics i culturals que es poden
trobar en el conjunt dels seixanta cinc municipis que
la integren. Així doncs, més enllà dels monestirs,
esdevé una proposta de descobriment d’un territori
que té unes activitats econòmiques que hi estan
estretament vinculades, uns espais naturals
singulars, un patrimoni monumental extraordinari,
unes festes, tradicions i artesania pròpies i uns
productes
turístics,
culturals,
gastronòmics
artesanals o agraris que són fruit tant de la història,
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d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.

com del paisatge, com de la forma de ser dels
habitants de les tres comarques. La Ruta ha estat
l’element conceptual unificador d’aquest conjunt
d’activitats i atractius en aquest territori, per altra
banda divers i de distintes àrees administratives.
D’aquest manera, La Ruta del Cister s’ha convertit
en un element cabdal del desenvolupament d’aquest
territori en tant que recull tots els efectes
beneficiosos del desenvolupament turístic: potencia
l’activitat econòmica, posa en valor els recursos
patrimonials i diferencia aquest territori d’altres
canalitzant l’atractiu dels recursos a través d’una
proposta diferent i distintiva.

7.-.Personal i llocs de treball
vacants a Ajuntament
Administració Local2014-00054Ajuntament
Passanant i Belltall EDICTE

de

El pressupost per a l’exercici de 2014, la plantilla
orgànica i la relació de llocs de treball s’han exposat
al públic,segons s’anuncià en el Butlletí Oficial de la
Província número 270, de data 23 de novembre de
2013, i s’han aprovat definitivament en data 20 de
desembre de 2013.
A continuació es fan públics el pressupost resumit
per capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs
de treball.
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014
.
ESTAT DE LES DESPESES ESTAT DELS
INGRESOS
CAPITOLS DENOMINACIÓ EUROS CAPITOLS
DENOMINACIÓ EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS A) OPERACIONS
CORRENTS
I Despeses de personal 163.800.-€ I Impostos
directes 154.000.-€
II Despeses béns corrents i serveis 201.000.-€ II
Impostos indirectes 5.000.-€
III Despeses financeres 7.700.-€ III Taxes i altres
ingressos 83.350.-€
IV
Transferències
corrents
38.250.-€
IV
Transferències corrents 174.850.-€
V Ingressos patrimonials 13.100.-€
B)
OPERACIONS
DE
CAPITAL
B)
OPERACIONS DE CAPITAL
VI Inversions reals 427.400.-€ VI Alineació
d’inversions reals
VII Transferències de capital VII Transferències de
capital 414.100.-€
VIII Actius fi ancers VIII Actius fi nancers
IX Passius fi nancers 8.250.-€ IX Passius fi nancers
TOTAL PRESSUPOST DE DEPESES 846.400.-€
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 846.400.-€
PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL
FUNCIONARIS
NOM I COGNOMS CATEGORIA
1 VACANT Secretari-Interventor B
PERSONAL LABORAL FIXE
NOM I COGNOMS CATEGORIA
1 JOAN PONS MARIMON Administratiu C

La Ruta del Cister, molt a prop; La Ruta del Cister
més enllà dels monestirs; Fes la teva Ruta del
Cister... han estat alguns dels eslògans que han
representat la marca al llarg dels anys.
Des dels Consells Comarcals de les tres comarques,
amb el suport de la Generalitat de Catalunya així
com de les Diputacions de Lleida i Tarragona, s’han
realitzat moltes actuacions en benefici de l’activitat
turística del territori. Després de l’establiment
d’aquesta marca, s’han desenvolupat un conjunt de
serveis i activitats turístiques que han tingut i
segueixen tenint un fort impacte al conjunt de les
tres comarques. Aquest impacte no ha estat
únicament turístic sinó que ha afectat al conjunt del
territori. Així doncs això demostra que més enllà
dels monestirs La Ruta representa un descobriment
d’un territori, uns espais singulars, un patrimoni
monumental extraordinari, i uns productes turístics,
culturals, gastronòmics i artesanals que són fruit tant
de la història, com del paisatge, com de la forma de
ser dels habitants de les tres comarques.
Una de les actuacions de commemoració d’aquest
aniversari és l’adaptació del logotip actual de la
marca. Aquest logotip incorpora el text de 25 anys i
al qual se li ha afegit un detall d’un capitell de
Monestir.
Com a acte central de la commemoració i tret de
sortida de diferents activitats que es realitzaran al
llarg de l’any 2015, s’organitzarà un acte el proper
dia 12 de desembre, a les 16.30h al Monestir de
Santa Maria de Poblet. Assistiran diferents membres
representants dels tres Consells Comarcals que
gestionen la marca turística, entitats i ens públics i
privats del territori, .... i totes aquelles persones que
s’han vinculat amb el projecte durant aquests 25
anys. Presidiran l’acte autoritats representants del
Departament de Cultura, i del Departament
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2 SERGI FABREGAT BENACH Agutzil-Peó de
Serveis E
3 JORDI LORO FARRAN Peó de serveis E
4 SARA FERNANDEZ VALERO Peó de
manteniment E
5 JOAN FABREGAT PUIG Paleta-Peó de serveis E
6 M. CARMEN FARRE MARIMON Auxiliar
administratiu D
7 EVA PONT ROVIRA Servei de neteja E
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
NOM I COGNOMS CATEGORIA
1 VACANT Dinamitzador social D
2 VACANT Guarderia Rural E
3 VACANT Aux. Dinamitzador social D

9.-Entrevista President
Associació de veïns i amics
de Belltall

Contra l’aprovació del pressupost, es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

www.novaconca.cat

8.--Els Reis a Belltall

1.- Com valores la tasca feta per l'Associació de
Veïns i Amics de Belltall
amb tu al capdavant i qui és i a què es dedica en
Pep Lloses?

Dissabte 3 de Gener 2013 : Reis d’ Orient
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.

Jo sóc nascut a Sarral i casat a Belltall i treballo d'
Enginyer
a una empresa multinacional. L'
Associació de Veïns té quasi 25 anys de vida i jo la
presideixo des de fa 11 anys. Durant aquest anys s'
han realitzat moltes millores treballant amb les
administracions . Cal destacar la millora del
clavegueram i xarxa d' aigua , el Passeig de l' Om, l'
instal·lació de semàfor a Belltall. També la creació i
consolidació de la Festa de l'all de Belltall i la
col·laboració amb l' Agrupació de productors d'all
de Belltall, la Comissió de Festes de la Festa Major
, l'edició trimestral de la revista Belltall, creació d'
una pàgina web. Bé la Junta ha fet i fa un grapat de
coses per millorar la qualitat de vida del poble i
també per dinamitzar l'activitat cultural i social.

Els reis distribuiran regals per tots els nens, nenes
del poble i rodalies.
2.- Com va sorgir l'idea de l'Associació i com
arribes a la presidència?
L' Associació es va formar per tal de millorar la
qualitat de vida dels habitants i amics de Belltall.
Cal dir que el Municipi de Passanant i Belltall el
formen molts pobles. Passanant, Belltall, La
Glorieta, La Sala , El Fonoll, La Pobla de Ferran i
cadascun d'ells té unes característiques i unes
12
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necessitats. L' Associació es va crear per assegurar
que Belltall adquirís totes les millores necessàries
treballant amb totes les administracions. Jo vaig
arribar a la presidència per casualitat, era membre
de la Junta i el president d'aquell moment va dimitir
i em van dir que Jo havia de ser el president , ho
vaig acceptar pensant que seria un període transitori
i curt, però des de llavors ja han passat 11 anys

explicar-ho amb l'Ajuntament. També vam fer una
"consulta popular" amb urnes al casal municipal on
els socis i sòcies van votar per decidir quina opció
preferien per la variant del Belltall. Actualment amb
l'Ajuntament tenim diferències degut al tancament
de la sala del casal municipal.
5.- D'on sorgeixen les tibantors?
Amb els alcaldes anteriors Ramon Aloy I Albert
Bagué les tibantors van sortir per posicions diferents
en aspectes com els parcs eòlics, i eren degudes a
posicionaments diferents de l' Associació I del
Municipi ( a vegades degut a les directives dels
partits politics). Amb l'alcaldessa actual les
diferències van sorgir quan es va tancar la sala del
casal municipal. La sala ha estat des de fa més de 40
anys el punt de trobada de tots els veïns: sopars,
festes de cap any, teatre, ping pong, partides de
botifarra .. Però l' Ajuntament va treure un Decret i
la va tancar. Des de llavors hem intentat que es
tornès a obrir però no n' hem sortit encara. Pot ser a
la propera legislatura ho assolirem
6.- Finalment, perquè es va dissoldre la junta i
quin futur veus a la localitat?

3.- Com veus la situació actual de Belltall i en
relació a com estava quan
es va crear l'Associació?

La Junta no s' ha dissolt mai. Els càrrecs es van
renovant hi ha persones que portaven 25 anys i
volien descansar, altres per defunció com el nostre
benvolgut Jordi de Ca l'Anton. Llavors hi ha gent
més jova que vol dedicar el seu temps lliure a fer
activitats pel poble i han entrat a la Junta .Hi ha
algun que porta des de la fundació. Bé els pobles
petits van perdent habitants fixes , però els caps de
setmana i els estius la gent li agrada venir al poble.
Respecte al futur , és difícil predir , ara hi ha gent
nova que compra cases i s' insta-la al poble o ve al
cap de setmana. Caldria polítiques que motivessin
als més joves a poder viure als pobles amb
avantatges ( menys impostos). El futur serà el que
construeixin entre tots els que hi viuen i venen els
cap de setmana.

Ha millorat moltíssim , record fa 25 anys que no
estaven asfaltats els carrers, hi havia un sols telèfon
al poble, el Casal Municipal era vell.. L' Associació
amb col·laboració amb l'alcalde Ramon Aloy ( que
en pau descansi ) i amb l'Albert Bagué que el va
substituir van realitzar un grapat d' obres de millores
al poble, les ja esmentades i també la pista
poliesportiva, enllumenat nou, nous dipòsits d'aigua.
En resum que des del punt de vista d'
infraestructures el poble no li falta res. Totes
aquestes millores no s' haguessis assolit sense
l'existència de l' Associació de veïns.
4.- Ha estat ben compresa la tasca de l'Associació
des dels governs municipals de Passanant?

10.-Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Belltall.

Tal com he comentat el Municipi el formen 5 pobles
I nosaltres busquem les millores per Belltall. En
aquest anys ja he treballat amb tres alcaldes i hi ha
hagut moments de tot. Els alcaldes són càrrecs
polítics i treballen amb els partits i pel municipi.
Nosaltres com Associació treballem pel poble sense
cap indicació política. Recordo que quan es van
iniciar els parcs eòlics hi havia gent a favor i en
contra i vam establir reunions informatives per

Col·laboració : Josep Berenguer

El passat dissabte 29 de novembre l'Ajuntament de
Passanant i Belltall va convocar a la biblioteca al
poble de Belltall per explicar l'Avanç del POUM.
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L'arquitecte Ramon Munté i el seu equip, ens van
exposar el treball que varen dur a terme.

la bascula i l'altra al sud a l'alçada de les eres.
Aquestes serien fetes per la Direcció General de
Carreteres i cedides a l'ajuntament quan es fes la
variant.

El PUOM ens ve d'obligat compliment per la
Generalitat de Catalunya, la qual ens diu, a grans
trets, que els municipis han de donar un ordre i una
classificació del territori. Això es fa per evitar un
creixement desordenat, sobretot de les zones
urbanes.

-Energia renovable
També es planifica un futur aprofitament de fonts
d'energia renovable. Aquí entren els parcs eòlics i
una possible petita industria de biomassa. Es
plantegen la creació de dos mini-parcs, seguits dels
existents, amb un màxim de cinc molins amb una
potència total de màxim 10 MW. També la millora
dels existents que ara son de 500 KW i podrien
passar a 1.000KW.
El tema de la biomassa es per explotar. Serviria per
mantenir nets els boscos. S'aprofitaria aquest
material vegetal, per exemple, per fer pellet.

El POUM te un procés, on la seva aprovació passarà
per quatre etapes. La primera l'avanç, on s'exposarà
públicament als ciutadans (procés ja fet amb la
reunió a la biblioteca) i on posteriorment es podran
presentar suggeriments. El segon l'aprovació inicial,
aquí l'ajuntament ha d'aprovar el POUM en el Ple
Municipal i fer una exposició pública al Diari
Oficial, també es podran fer al·legacions. La tercera,
es fa l'aprovació provisional, on s'envia a Urbanisme
que decidirà si s'aprova o no. I finalment la quarta
etapa, on es farà l'aprovació definitiva, l'ajuntament
aprovarà el text refós tenint en compte totes les
modificacions aprovades.

-Activitats turístiques.
Es planteja la creació d'un turisme integrat al
territori, turisme rural, que permetria la creació de
petites industries (circuits MBT de bicicleta,
senderisme, ...) que donarien peu a nous llocs de
treball i possible rejoveniment de la població.
També la creació d'una agricultura ecològica, que es
un mercat petit però amb un poder adquisitiu alt,
creant un comerç de proximitat, cada vegada mes
apreciat i on el turista rural també vol participar.

En la reunió el sr. Munté i el seu equip ens varen fer
la presentació de l'Avanç del POUM. Aquest avanç
ens exposa uns criteris generals de com es pensa
ordenar els espais públics i privats del municipi, no
s'entra en detalls o en afectacions privades, sinó sols
en una sèrie de classificacions on s'exposa quin és el
sòl urbà, l'urbanitzable o el no urbanitzable. També
es detallen quines zones es dediquen al creixement,
a equipaments públics, a zones verdes, a la
sostenibilitat del territori, ... i quin us i ordenació
urbanística es dona al territori (creixement, recursos
naturals paisatgístics, culturals,...).
D'una manera molt resumida us en faig cinc
cèntims, anem per punts:
-Variant C-14.
La nova variant de la C-14 al pas per Belltall. Un
punt important, aquesta contempla un àrea de servei,
amb possibilitats de que es desenvolupi un petit
nucli industrial al voltant. Aquesta àrea es preveu
que estigui comunicada amb el poble amb un dels
camins existents, millorant-lo per donar mes bon
servei. La construcció depèn de carreteres i de si o
no hi han diners.

-Protecció del patrimoni natural.
Al terme de Passanant i Belltall es marquen tres
obagues a protegir, obaga del Ros, obaga del Rius i
pla de la Sala. En aquestes zones no es podran posar
molins eòlics ni línies elèctriques. Si una gestió
forestal-ecològica de l'entorn. Part del terme es dins
la zona de protecció especial, i es limitada la seva
explotació o modificació.

-Noves rotondes.
Per reduir la velocitat dels vehicles en les entrades al
municipi, es proposa la construcció de dues
rotondes, una al nord, aproximadament a l'alçada de

-Protecció del patrimoni històric.
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Es vol fer un catàleg que reculli tots els edificis
singulars (esglésies, fonts, cases, rentadors,...) que
tinguin un valor històric.
També de les cabanes de volta i altres edificis rústics
del terme .
Aquests serien uns reclams turístics.

Personalment penso que l'Avanç del POUM de
Belltall està ben fet i segueix una lògica urbanística
comuna a altres municipis. Tan sols veig un punt
que hem crea conflicte, que es la distància mínima
dels molins amb el nucli urbà, jo demanaria que fos
de 1.000m en vers dels 500 que proposen, l'impacte
i el soroll es redueixen considerablement.
També hi ha el tema depuradores. Una mancança
del municipi. Hi han uns espais reservats en zona
rústica. Com que la construcció depèn de l' ACA (
Agència catalana de l’ Aigua) , no podem suggerir
res mes.
Un altre punt que pot tindre interès i no es
contempla en l'Avanç del POUM, és, en cas que es
fes la variant i les dues rotondes a les entrades al
poble, demanar una ampliació de 0'50m de les
dues voreres de la carretera, quedaria prou ampla
per donar servei a la maquinària agrícola i també
donaria una seguretat de sortida al carrer als veïns
que hi viuen, ja que en alguns punts és bastant
estreta i just passa un vianant. Aquesta mesura de
reduir l'amplada de calçada s'aplica de manera
dissuasòria en molts municipis per obligar a reduir
la velocitat de circulació al ser el pas mes estret.

-Criteris urbanístics de Belltall. Sòl urbà.
Es vol conservar el nucli antic tal com es ara, fent
unes petits millores. Al municipi hi han moltes cases
buides o deshabitades, abans de fer-ne de noves, es
vol rehabilitar les existents, que en son moltes. Les
petites actuacions són:
 Es crea una petita zona urbanitzable al nord
del poble, al costat de Cala Antònia el Pau,
per donar un acabat a l'entrada, segons
exposa el sr. Munté.
 També es potencien les zones d'equipaments
com el cementiri, el camp de futbol i la zona
del dipòsit nou d'aigua, al sud del poble.
 Al pati de Cal Anton es limita l'alçada cara
una futura nova construcció, si es volgués
edificar, així s'evita tapar la façana de
l'església.
 Una altra actuació que es preveu millorar es
la cantonada del carrer de la Font amb el
carrer de Sant Joan, correspon al pati de Cal
Pau Vell, aquí es preveu retirar la façana per
donar amplada al carrer i així millorar la
circulació i l'accessibilitat.
 També es preveu arreglar l'antic camí que va
del carrer Sant Joan al camí de Forès,
contemplant la possible urbanització de
cases i alternativa de pas a la carretera.

Tota la documentació es penjada a la web de
l'ajuntament de Passanant i Belltall i la podeu
consultar, baixar i imprimir. Per poder-vos
descarregar seguiu els passos següents:
A
la
web
de
l'ajuntament
(www.passanantibelltall.cat) aneu a la pestanya de
color granat 'POUM'. En el desplegable veureu tota
l'informació relacionada amb el POUM. Cliqueu
'Presentació de l'Avanç 29-11-2014' o 'L'AVANÇDocumentació', aquí hi es tot.

-Criteris zones rústiques. Sòl no urbanitzable.
El sòl rústic està regulat segons un marc legal, que
es el pla territorial i la llei d'urbanisme.
El que es vol és regular les edificacions existents
(magatzems, barraques, pous, basses, dipòsits,...) i
les de nova construcció per us agrícola i integrantles al territori. També de les explotacions ramaderes.
Tot segons la normativa vigent i presentant la
documentació adient segons les necessitats de
l'agricultor.
També es vol regular i ordenar els parcs eòlics. Com
ja hem comentat, regular els possibles nous parcs
eòlics de cinc molins amb un màxim de potència
total de 10MW. Marcar una distància mínima de 500
metres de qualsevol nucli urbà i el soterrament de
les línies elèctriques pels camins i aprofitar per ferlos de 5 metres d'amples i que portin el manteniment
els gestos dels parcs.

Per fer els suggeriments tenim 30 dies des de el dia
de la presentació (el dia 29-11-2014), així que heu
d'anar preferentment a la web de l'ajuntament (o
personar-vos, en horari d'oficina, a l'ajuntament) i
omplir el formulari.
Aquest formulari es troba a la mateixa pestanya de
'L'AVANÇ-Documentació', al final de la pagina, on
posa 'SUGGERIMENTS'. Al clicar damunt s'us
obrirà, s'ha de complimentar amb les dades
personals i en l'apartat 'Dades relatives al servei', en
l'apartat 'Tipus de petició' s'ha de seleccionar
'Suggeriments'.
Sobretot poseu un telèfon o correu digital per a que
us arribi l'entrada de la suggerència i futura resposta
del consistori.
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L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I AMICS DE
BELLTALL

I que us toqui la GROSSA..

US DESITJA UN
BON NADAL I
FELIÇ ANY 2015
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