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1.-Assemblea de Socis i Sòcies
El diumenge dia 28 d’ agost es va reunir la Assemblea General de L’ Associació de Veïns i Amics
de Belltall . Presideixen la taula el President ( Pep Lloses), el Secretari ( Josep Miró) , el
tresorer ( Jesus Fabregat) , la vocal Rosa Verdura.
L’ ordre del dia de l’ Assemblea es:
• Lectura i Aprovació de l’ acta de l’ Assemblea anterior. Josep Miró.
• Informació de la Presidència. Pep Lloses
• Estat de Comtes del 2004 i pressupostos del 2005. Jesus Fabregat / Rosa Verdura
• Torn obert de paraules
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.
Posteriorment el President procedeix a informar
de les activitats realitzades durant l’exercici. S’
informa que en l’ actualitat som 218 socis i també de
les diferents distribucions de tasques específiques
de cadascun dels membres de la Junta Directiva.
Les tasques queden distribuïdes d’ acord al següent
esquema:
Funció

Responsables

Responsable de Medi Ambient, Salut I Seguretat

Mº Mercè / Pep

Responsable de Infrastructures , Equipaments I Urbanisme

Anton Mª / Miquel Àngel

Responsable d’ activitats culturals ( Publicacions, Pag web)

Josep /Rosa Mª

Responsable de relacions Institucionals ( Diputació, Ajuntament,
Consell Comarcal)

Joaquim /Pep

Responsable de promoció estratègica

Jordi /Xavier

Responsable de Finances

Rosa / Jesus

Responsable de Festes

Lluís/Dani
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Les activitats realitzades durant l’ any han estat:
Medi Ambient , Salut i Seguretat
• Parcs Eòlics (Seguiment nous parcs)
– Parc Eòlic les Forques ( Aprovat el projecte constructiu)
– Parc eòlic Serra del Tallat ( Utilitat pública BOE. )
• Qualitat de l’ aigua. ( L’ Ajuntament està treballant amb l’Agència catalana de l’ aigua per
tal d’ instal·lar un nou dipòsit a Les Forques que s’ abastarà d’ aigua del pantà de Rialb.
Aquest dipòsit alimentarà als municipis de Forès i de Passanant i Belltall).
– Nitrats ( Municipi ha estat declarat àrea classificada)
• Recollida selectiva. Durant els mesos d’estiu la quantitat de residus de paper i plàstic
augmenta considerablement per això s’ ha sol·licitat al Consell Comarcal que la recollida s’
ampliï a setmanal. Cal recordar que la recollida d’ andròmines es realitza dues vegades a l’
any en que el Consell Comarcal porta els contenidors a la Bàscula, durant la resta de l’ any
no es poden deixar trastos al passeig de L’ Om . La Junta treballarà per informar amb
suficient antelació de les dates en les que els contenidors d’ andròmines vindran a Belltall.
Infrastructures , Equipaments i Urbanisme
• POUM: ( Pla ordenació Urbanística Municipal ): Està en fase de preparació , quan estigui
finalitzat es faran unes reunions informatives a tot el poble.
• Els projectes que s’ han realitzat han estat Millores àrea sota la Placeta, noves voreres,
equip de futbol de Belltall, calefacció per la Sala de Ball. ( a fer durant el 2005. Cal
esmentar que l’ Agrupació d’ Agricultors ha fet un donatiu per aquesta inversió)
•

Els projectes inclosos en el Pla estratègic de Belltall pels propers anys són:.
– Il·luminació Nova pel poble .Es realitzarà durant l’ any 2006.
– Equipaments infantils Placeta : S’ ha demanat a l’ Ajuntament que sol·liciti una
subvenció a la Diputació per tal de millorar els equipaments infantils de la Placeta.
S’espera que es pugui fer durant l’ any 2006).
– Modificació de la conducció de clavegueram fins la Teulera I instal·lació d’ una
depuradora.: Aquest projecte l’ ha de realitzar l’Agència Catalana de l’aigua. Es un
projecte que estava previst pel 2006, després es va retardar al 2007 .l’
Ajuntament està treballant per assegurar que es realitzar l’ abans possible , ja que
és una de les necessitats bàsiques del poble.
– Arranjament del Passeig de l’ OM: Fer un monument al Passeig de l’om i condicionarho com a Plaça.
– Arranjament zona al voltant del Polisportiu ( posar font, cimentar-ho)

Qualsevol suggeriment o idea respecte a nous projectes pot ser adreçada a qualsevol membre
de la Junta.
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•

C-14: Nou semàfor: El nou semàfor tenia unes
deficiències en el detector de presència dels
vehicles que es solucionaran abans del 15 de
setembre, tal i com es va comentar el Cap de
Carreteres de Tarragona.

•

El camí del cementiri ha estat reparat per part de
l’ empresa que ha realitzat la nova carretera com a
contrapartida per l’ utilització de la Bàscula
gestionada per l’ Agrupació d’ Agricultors.

Activitats culturals
– Excursió anual cabanes de Volta
– Xerrada i exposició Arquitectura Rural
– Revista trimestral “ Belltall” : Hem incrementat el nombre de pàgines de la revista
per tal d’ informar de temes locals i també altres temes d’ interès pels socis.
Relacions Institucionals
– Visita del Conseller Joan Carretero, Xavier Sabaté i Joan Plana (Delegat del Govern
i Director general, respectivament) .
– Reunions Informatives de l’ Ajuntament
– Canvi de nom del Municipi “ Passanant i Belltall”. Ja s’ han fet totes les gestions des
de l’ Ajuntament , sols falta que la Generalitat ho signi.
– Col·laboració “ Agrupació d’ Agricultors”. ( Camí cementiri, Calefacció sala).
– Contactes amb Servei Territorial de Carreteres, Servei Català Trànsit i Mossos d’

Esquadra per millores en la circulació per Belltall.

•

•

•

Promoció estratègica
– Equipament futbol “Belltall”.
– ADSL al poble. Les persones que ho han demanat ja tenen ADSL a casa seva. Queda
pendent l’ instal·lació al local social , una vegada es resolguin els problemes tècnics,
– PÀGINA WEB. Seguim amb el treball de divulgació continua de les notícies del
poble. Aquest any també hi ha una nova secció de Secció “ Rutes BTT i a peu”.
Finances
– Rebuts via telemàtica . Hem realitzat els rebuts del socis via informàtica.
– Hem sol·licitat Subvencions ( Diputació: Activitats culturals i Revista)
Festes
– Durant l’ any 2004 es van organitzar i realitzar les festes de Cap d’ any i de
Castanyada.
– Hem Col·laborat amb la Nova “ Comissió de Festes” per ajudar en els tràmits de
les subvencions de la Diputació . Volem agrair a la nova Comissió la seva dedicació i
excel·lent treball que ha permès que la Festa Major del 2005 també fos un èxit
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Rosa Verdura passa a exposar l’ estat de comptes del 2004. Els Ingressos han estat de 4197,82
€ i les despeses de 2480,21 €. Això ha fet que a 31 de Desembre del 2004 tinguéssim 4026,28 €.
Les raons del augment de capital es deuen a que alguns projectes previstos pel 2004 no s’ han
realitzat i es realitzaran durant el 2005, aquest és el cas de la calefacció de la sala i l’ equipament
de futbol .El pressupost intencionat pel 2005 es de 7700€ . L’ estat de comptes del 2004 i el
pressupost del 2005 queda aprovat per l’ Assemblea.
Torn obert de paraules
Per part dels assistents es sol·licita :
! es tapi el forat de la conducció de la claveguera que hi ha a la carretera de Passanant( es
senten olors).
! es posi una paperera a la Plaça de la Creu ,
! es recordi que les persones propietàries d’ animals s’ assegurin de recollir els excrements.
! Les brosses es dipositin en els contenidors adequats .
! També que quan es tanqui l’ aigua del poble es deixi l’ aigua d’ una font oberta.
Es pregunta qui va realitzar els adhesius de Belltall. Aquest van ser realitzats per una persona
privada . L’ Associació està treballant per fer-ne de noves.
També es realitzen algunes consultes de caire individual en les que L’ Associació no te
competències. Després d’ un col·loqui es conclou que a l’Associació no li correspon resoldre
problemes individuals entre veïns o qüestions personals que corresponen a altres organismes (
Ajuntament , Generalitat, Diputació, etc).
També es consulta quan finalitza el mandat dels càrrecs de la Junta. El 2006 finalitzen el mandat
: el President ( Josep Lloses), Secretari ( Josep Miró), Vocal 1er (Rosa Mª Tous), Vocal 3er (
Rosa Verdura), Vocal 5è ( Jordi Miró) , Vocal 7è ( Dani Fernández). La resta de membres
finalitzen el seu mandat el 2009.
Sense cap altre punt es tanca la reunió a les dues de la tarda
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2.-Canvi nom del Municipi : Passanant i Belltall
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4466 - 09/09/2005)
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

* RESOLUCIÓ GAP/2508/2005, de 22 d'agost, per la qual es dóna
conformitat al canvi de nom del municipi de Passanant, que passa a
denominar-se Passanant i Belltall. (Pàg. 27661)
RESOLUCIÓ
GAP/2508/2005, de 22 d'agost, per la qual es dóna conformitat al canvi de
nom del municipi de Passanant, que passa a denominar-se Passanant i Belltall.
El dia 23 de desembre de 2004, el Ple de l'Ajuntament de Passanant va acordar
iniciar un expedient de canvi de nom del municipi de Passanant pel de Passanant i
Belltall. Aquest canvi de denominació té per objecte una millor identificació dels
dos nuclis principals de població que integren el municipi (Passanant i Belltall).
L'acord va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva publicació al DOGC,
al BOP de Tarragona i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant un període de 30
dies, sense que es presentés cap al·legació dins aquest tràmit.
En sessió de 28 d'abril de 2005, el Ple de l'Ajuntament de Passanant va aprovar,
amb el quòrum legal establert, el canvi de denominació del municipi, que passa a
denominar-se Passanant i Belltall.
En data 30 de juny de 2005, l'Institut d'Estudis
favorable a la denominació acordada per l'Ajuntament.

Catalans

va

emetre

informe

D'acord amb el que disposen els articles 30 a 32 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 57 a 59 i 64 del Decret
140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i
població dels ens locals de Catalunya,
Resolc:
.1
Donar conformitat al canvi de nom del municipi de Passanant, que passa a
denominar-se Passanant i Belltall.
.2 Incorporar aquesta modificació al Registre d'entitats locals de Catalunya del
Departament de Governació i Administracions Públiques.
.3
Posar aquest canvi de nom en coneixement de l'Administració de l'Estat, als
efectes del que preveu l'article 32.2 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Barcelona, 22 d'agost de 2005
Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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Font: Diari de Tarragona : 13 de Setembre

En igualtat de condicions El poble de Passanant passa a denominar-se Passanant i Belltall.
Adopta

així

GemmaCasalé

el

nom

de

la

pedania

més

important

i

coneguda

vora

la

carretera

C-14

El poble de Passanant tenia fins ara cinc pedanies, la majoria d'elles pràcticament deshabitades tret de Bellall,
on es concentra el mateix nombre de població que al nucli central. Partint d'aquesta igualtat, ja fa dues
legislatures
que
a
l'Ajuntament
de
Passanant
es
va
plantejar
la
necessitat
de canviar el nom del poble per afegir-hi també el de Belltall. L'autorització finalment ha arribat després que
el Diari Oficial de la Generalitat ho hagi publicat i, per tant, deixi els dos nuclis urbans en igualtat de
condicions gràcies a la denominació de Passanant i Belltall.

Escut Municipal

«La rivalitat entre nuclis de població aquí no existeix. Tothom té els mateixos
serveis i les inversions municipals s'executen en funció de les necessitats
concretes que té cada nucli», apuntava Joan Pons, secretari de l'Ajuntament de
Passanant i Belltall. De fet, el mateix Pons explicava que per al municipi el canvi
de denominació no ha sigut pas cap mena de trasbals, «és més, creiem que la
gent potser ens coneix més pel nom de Belltall, perquè el nucli es troba situat al
peu de la C-14, punt de trobada de tots els conductors que van o vénen
d'Andorra».

De fet, aquesta igualtat de condicions, que ara ja es veu reflectida en el nom del
poble, és també pràcticament efectiva pel que fa als equipaments que té cadascun
dels dos nuclis (Passanant i Belltall), amb un centenar de veïns cadascun. Així ho
explica el secretari de l'Ajuntament. Indica que cada nucli compta amb
equipaments com la pista esportiva o el casal veïnal, en el cas de Belltall, i la sala
de veïns a Passanant. A més a més, en el cas dels serveis administratius que
ofereix l'Ajuntament, si bé l'edifici de la Casa de la Vila es troba físicament emplaçat al poble de Passanant on
s'ofereix servei dos dies a la setmana, a Belltall el secretari també s'hi desplaça un parell de dies i s'ofereix un
servei a la carta, ja que el ciutadà només cal que truqui per telèfon a l'Ajuntament per demanar l'expedició de
qualsevol document o bé la tramitació d'expedients, i «després els dies de secretaria ja fixats em desplaço
fins a la casa del veí per a servir-li la seva sol·licitud ».
Si bé la publicació al Diari Oficial de la Generalitat es va fer efectiva el passat divendres, ahir l'Associació de
Veïns de Belltall –que té pàgina web pròpia– ja es donà a conèixer la notícia, que per a ells representa també
un reconeixement de l'aportació i la identitat pròpia que tenen. A l'Ajuntament també hi són representats
amb dos regidors. Els nuclis de la Sala i Glorieta també tenen regidor, mentre que l'alcalde i el secretari són
de Passanant.
>La

Generalitat aprova el nom de Passanant i Belltall Font: Diari el Punt

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el canvi de nom del municipi de Passanant, que a partir d'ara s'anomenarà
Passanant i Belltall, coincidint amb dos pobles que engloba, que estan a cinc quilòmetres de distància. L'aprovació del
govern arriba després que el ple aprovés a l'abril i per unanimitat rebatejar així el municipi

3.-Nova Autovia Montblanc-Lleida i Millores a la
C-14 ( Belltall-Tàrrega)
!

El govern espanyol inclou al pla estratègic d’infrastructures la conversió en autovia de l'N240 de Montblanc a Lleida

El pla estratègic d’infrastructures i transports (PEIT) de l'Estat que, abans-d'ahir, presentava el president del govern
espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, preveu convertir l'actual carretera
N-240 entre Montblanc i Lleida en una autovia en l'horitzó del 2020. Aquesta és una de les infrastructures principals no
prevista fins ara al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre inclosa en el pla estratègic. Aquest desdoblament de la
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carretera entre Montblanc i Lleida suposarà la continuació del tram d'autovia que s'ha d'executar properament entre
Tarragona, Valls i Montblanc i del qual ja es troba en tràmit d'obres el tram entre la ciutat de Tarragona i el municipi
del Morell. La inclusió de l'N-240 com a autovia al PEIT està previst que s'aprovi al Consell de Ministres de dissabte.
Ahir, el diputat d'ERC al Parlament de Catalunya, Miquel Àngel Estradé, avançava que exigirà a la Generalitat que
prevegi també l'autovia entre Montblanc i Lleida al pla de carreteres de Catalunya ja que «mai abans s'havia previst
aquesta possibilitat de manera real». Estradé, de les Borges Blanques, i el diputat montblanquí al Congrés, Josep
Andreu (ERC), es mostraven satisfets per la previsió oficial del Ministeri de Foment tenint en compte «el gran volum de
trànsit» que suporta diàriament la carretera i les nombroses incidències que pateix, segons ells. El pla preveu les ja
previstes autovia mediterrània o corredor ferroviari mediterrani mixt de passatgers i mercaderies.

Font: vilaweb

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui ( 28-Juliol-2005) l’anunci mitjançant el qual
s’obre la licitació dels treballs de condicionament de la C-14 en el tram comprès entre
Tàrrega i Ciutadilla. Les obres comportaran l’eixamplament i la millora del traçat d’aquesta
via i suposaran una inversió de 16,7 MEUR. Està previst que els treballs comencin el primer
trimestre de 2006 i tinguin un termini d’execució de 18 mesos.
La carretera C-14 uneix la Costa Daurada, a Salou, amb Reus, Tàrrega i la Seu d’Urgell. D’aquesta
manera, esdevé un eix vertebrador entre els Pirineus i la costa de Tarragona.
El març passat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va concloure les obres de
condicionament d’aquesta via al seu pas pel Coll de Belltall, amb una inversió de 7,7 MEUR.
Recentment, s’han adjudicat les obres de condicionament dels trams contigus al Coll de Belltall,
per un import de 2,6 MEUR. Aquests treballs, que començaran després de l’estiu, se situen a
continuació del tram entre Tàrrega i Ciutadilla, que ha sortit avui a licitació.
Descripció dels treballs Les obres que ara es liciten abasten un tram de 13 quilòmetres, des del
límit entre les comarques de la Conca de Barberà i l’Urgell fins al sud de Tàrrega, en el punt d’inici
de la futura variant d’aquest municipi. L’actuació consistirà principalment en l’eixamplament de la
carretera, dels 7,3 metres actuals fins als 10 metres. La nova secció de la via estarà formada per
dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres d’amplada.
En les obres es poden distingir tres trams:
Un tram inicial de 6 quilòmetres, fins al nucli de Ciutadilla. En aquest tram, el traçat de la
carretera segueix la carretera actual; s’eixampla la plataforma i s’hi milloren els revolts.
Un segon tram d’1,8 quilòmetres. Es formen les connexions amb les carreteres L-324, a
Ciutadilla, LV-2341, a Nalec, L-241 a Guimerà i L-201 a Sant Martí de Maldà. Les connexions es
resolen amb moviments a dreta, sense encreuaments a nivell ni girs a esquerra, per la qual cosa
s’han previst dos passos a diferent nivell. El projecte inclou la construcció d’un nou pont sobre el
riu Corb.
Tram final, proper a Tàrrega, d’uns 5 quilòmetres. Es modificarà el pendent de la carretera per
evitar ondulacions i es construirà un enllaç a diferent nivell per resoldre l’encreuament amb la
carretera LV-2101, d’accés a Verdú. El pressupost d’aquesta actuació és de 16,7 MEUR. Està
previst que els treballs s’adjudiquin l’octubre vinent i s’iniciïn durant el primer trimestre de 2006,
amb un termini d’execució de 18 mesos.
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4.-CAMPANYA DE REFORÇ DE LA MATÈRIA
ORGÀNICA
Font: Nota de Premsa del Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, sota el missatge de la campanya que es va fer l’any passat
sobre la recollida de matèria orgànica “Escurem bé el plat!”, es realitza una campanya de reforç que es
completa en diverses sessions informatives i punts de repartiment de bosses i díptics informatius. Durant
l’any 2004 es va implantar de forma progressiva el servei de recollida de matèria orgànica a tots els
municipis de la comarca, convertint-se la Conca de Barberà en la primera comarca de Catalunya que
completava el model de recollida selectiva a tots els municipis.
Per tal de sensibilitzar a la població es fa aquesta campanya de comunicació personalitzada a cada municipi i
a cada sector de la població, la qual està previst que tingui continuïtat any rere any per tal de motivar i
informar als veïns i poder millorar els resultats de recollida selectiva de residus municipals.
Durant el mes de juny, juliol i agost s’estan realitzant dins de les sessions informatives, un repartiment de
bosses compostables a totes les llars de la comarca, per fomentar l’ús de la recollida selectiva de matèria
orgànica, que fa tot just un any es posar en marxa a la nostra comarca. Durant l’any 2005 s’està realitzant
un reforç de la campanya iniciada, per a millorar la comunicació amb els grans productors i amb tota la
població, i editant material d’informació per a l’usuari.Des del Servei de Medi Ambient amb aquesta
campanya de reforç de la recollida selectiva de matèria orgànica, volem donar a conèixer els resultats
obtinguts de les recollides i els residus produïts al municipi que es fa la sessió i els residus totals de la
comarca. Des que es va implantar el servei de recollida de matèria orgànica a la comarca, molts municipis
han augmentat la seva proporció de recuperació de tots els residus que generen.
SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES
El Consell Comarcal disposa d’un servei de deixalleries per tal de que tots els habitants de la comarca
puguin realitzar recollida selectiva dels diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un
sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.
Actualment hi ha en funcionament dues deixalleries comarcals (Montblanc i Sta.Coloma de Queralt) i els
serveis mòbils (deixalleria mòbil i caixa contenidor per a voluminosos). D’altra banda hi ha en fase de
construcció una deixalleria al municipi de l’Espluga de Francolí, que juntament amb la resta d’instal·lacions,
podran oferir un servei òptim a tots els habitants de la comarca.
DEIXALLERIA COMARCAL DE MONTBLANC
La deixalleria comarcal de Montblanc va entrar en funcionament l’octubre de 2002. Aquesta
instal·lació està ubicada a la Crta. N-240, en direcció a l’Espluga de Francolí i roman oberta de
dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h i els dissabtes de 9:00h a 14:00h.
La seva àrea d’influència està formada pels municipis de Montblanc, Vilanova de Prades, Vallclara, Vimbodí,
l’Espluga de Francolí, Sarral, Pira, Barberà de la Conca, Solivella, Blancafort, Vilaverd i Senan (mentre no
estigui oberta la deixalleria que hi ha en construcció a l’Espluga de Francolí).
Belltall. Publicació trimestral de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall
Edita: Associació de Veïns i Amics de Belltall. Coordinadors: Josep Miró/Pep Lloses
Si voleu fer arribar les vostres col.laboracions, adreceu-les a:

Revista BELLTALL. Plaça de l’Església 4. 43413 Belltall Correu electrònic: bustia@belltall.net

BELLTALL
www.belltall.net

NUM 57. TARDOR 2005.

e-mail: bustia@belltall.net PREU 0,60 € .

Entrades de material a la deixalleria
En aquesta taula s’indiquen les entrades de material segons l’activitat de procedència durant el segon
trimestre de l’any 2005.
Tipus de
Residus
Residus
Valoritzables
Residus
Especials
TOTAL

Procedència
%
Comerç

Particular

%

Municipal

%

Total

212

90,21%

99

83,90%

58

92,00%

369

23

9,78%

19

16,10%

5

8,00%

47

235

56,50%

118

28,40%

63

15,10%

416

(*) S’entén per petita empresa aquell comerç que disposa d’una infrastructura major a la d’un comerç convencional i amb
un nombre de 4-5 treballadors

Nombre d’usuaris de la deixalleria comarcal de Montblanc
MES
Abril
Maig
Juny
TOTAL

2004
141
113
116
370

2005
198
189
258
645

Residus revaloritzats a la deixalleria comarcal de Montblanc
TIPUS DE
RESIDU
Andròmines
Ferralla
Fustes
Residus especials
Pneumàtics
Neveres
Matalassos

QUANTITAT
23.380 kg
16.100 kg
14.500 kg
1.520 kg
7.020 kg
1.520 kg
2.500 kg

Neveres
2.28%

Matalassos
3.76%

Andromines

Pneumatics
10.55%

Ferralla
Andromines
35.14%

R.Especials
2.28%

Fustes
R.Especials
Pneumatics
Neveres

Fustes
21.79%
Ferralla
24.20%

Matalassos

DEIXALLERIA COMARCAL DE STA.COLOMA DE QUERALT
La deixalleria comarcal de Sta.Coloma de Queralt va entrar en funcionament el novembre de l’any 2000.
Actualment es troba en fase d’ampliació degut al creixement del volum d’usuaris i per la ubicació de nous
espais per poder dipositar-hi més residus.
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Aquesta es troba situada a la Crta. de Vallfogona de Riucorb i resta oberta tots el dilluns, dijous i
dissabtes de 9:30h a 13:30h
Entrades de material a la deixalleria
En aquesta taula s’indiquen les entrades de material segons l’activitat de procedència durant el segon
trimestre de l’any 2005.
Tipus de
Residus
Residus
Valoritzables
Residus
Especials
TOTAL

Procedència
%
Comerç

Particular

%

Municipal

%

Total

426

63,40%

110

84,00%

41

78,80%

577

63

36,60%

21

16,00%

11

21,20%

95

489

72,75%

131

19,50%

52

7,75%

672

(*) S’entén per petita empresa aquell comerç que disposa d’una infrastructura major a la d’un comerç convencional i amb un nombre de 45 treballadors

Nombre d’usuaris de la deixalleria comarcal de Sta.Coloma de Queralt
MES
Abril
Maig
Juny
TOTAL

2004
204
255
217
676

2005
310
249
271
830

Residus revaloritzats a la deixalleria comarcal de Sta.Coloma de Queralt
TIPUS DE
RESIDU
Andròmines
Fustes
Ferralla
Residus especials
Oli vegetal
Pneumàtics
Aparells elèctrics

QUANTITAT

Oli veg et al
1%

Pneumàt ics A .elèct r i cs
4%
7%
A nd r o mines
3 1%

14.220 kg
11.980 kg
11.420 kg
2.240 kg
250 l
2.960 kg
1.916 kg

R esid us
esp eci al s
5%

Androm ines
Fustes
Ferralla
Residus
especials
Oli vegetal
Pneum àtics
A.elèctrics

F er r all a
2 5%

F ust es
2 7%
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5..-La Diputació de Tarragona renova el seu web
Font: GABINET DE PREMSA DIPUTACIO DE TARRAGONA
http://www.diputaciodetarragona.net
El web de la Diputació de Tarragona estrena un nou disseny, més modern i actual, amb una disposició de la
informació senzilla, funcional i clara, coherent amb el que l’usuari espera, però amb una experiència de
navegació innovadora i diferent.
Els continguts estan estructurats en quatre grans àmbits, tres d’ells enfocats a mostrar què fa la Diputació
per als ciutadans de les comarques de Tarragona: “PER A TU”, “PER AL TEU MUNICIPI”, “PER A TOTES
LES COMARQUES”. L’altra secció “LA DIPUTACIÓ”, conté informació més corporativa, ensenya com està
organitzada, fent un recorregut per tota la seva estructura administrativa i pels seus òrgans de govern. A
través d’aquest nou site, la Diputació vol acostar-se al ciutadà, mostrant-se com una administració moderna,
dinàmica i activa.
La pàgina principal s’encapçala destacant un “Gran
Projecte” que s’anirà mostrant de forma aleatòria
cada vegada que s’accedeixi al web. La resta de la
plana principal s’estructura en cinc àrees, des d’on
es permet un accés ràpid a totes aquelles seccions
que puguin tenir major interès per a l’usuari: la
secció “Serveis per a tu”, conté informació sobre
l’oferta d’ocupació pública, subvencions, premis i
beques, oferta formativa, d’ensenyaments artístics,
musicals i especials...
Una altra àrea per accedir directament al directori
de municipis, i tres àrees més: Novetats, Agenda
d’Actes i Notícies.
Una millora important d’aquest web també ve
donada perquè el seu manteniment es realitza
mitjançant un gestor de continguts que permet crear, editar i distribuir els continguts del web de manera
autònoma per cada àrea o servei de la Diputació, possibilitant que el web s'actualitzi amb més rapidesa. A
més es garanteix l’accés als continguts a un major nombre de persones, avançant-se al que disposa la Llei
34/02 de Serveis a la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), que obligarà totes les webs
de les administracions públiques a ser accessibles a persones amb discapacitat i d’edat avançada.
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El nou portal de la Diputació de Tarragona www.diputaciodetarragona.net té una clara vocació de ser útil al
ciutadà de les comarques tarragonines, mostrant la informació dels serveis que ofereix, de manera àgil i
atractiva.
El Diputat i President de la Comissió de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joaquim Nin, ha manifestat
que l’objectiu del nou web de la Diputació de Tarragona és la de mostrar una administració moderna,
dinàmica i activa, mitjançant un disseny més innovador i actual. Així mateix, assenyalar que la Diputació de
Tarragona realitza una aposta molt forta en les noves tecnologies i prova d’això és la ‘Webfàcil’ pels
Ajuntaments que es va presentar fa pocs dies, el nou portal de Tinet i properament es realitzarà la
presentació de la ‘Webfàcil’ pels ciutadans, tema en què s’està treballant actualment.
Nin va subratllar que la nova pàgina de la Diputació de Tarragona és una pàgina àgil, que es renova
constantment, amb continguts vius i que tenen com a finalitat la voluntat d’informar de forma puntual tant
als ajuntaments com als ciutadans de la demarcació de Tarragona.

6..-Ruta Belltall_La Sala-El Fonoll_Forès_Belltall.
Km
0

Descripció
Sortida de la Plaça de l’Església de Belltall en direcció a la carretera sentit Solivella.

0.54

Agafem el camí de Forès indicat amb els rètols de la ruta del Cister.

1.73

Arribem al Mirador de la Conca des d’ on hi ha una esplèndida vista de tota la conca
.Lloc utilitzat pels saltadors de parapent.

4.16

Seguim pel camí amb asfalt fins que arribem al Mirador on es veu Forès al fons.
Abans de fer la baixada agafem el camí de l’esquerra que va cap el bosc.

5.33

Seguint el camí arribem a un magnífica alzina

5.71

Sortint del bosc , agafem el camí de la dreta.

6.99

Arribem a la cruïlla de camins de La Glorieta, La Sala , Forès-Belltall. Agafem el
camí a la dreta cap a la Sala de Comalats.

7.33

Arribem al poble de La Sala de Comalats.

8.07

Sortim del poble i arribem a la carretera de Forès a Passanant. Agafem direcció a
Passanant ( cap a l’esquerra, T-222)

8.25

A la dreta hi ha un rètol que ens indica el Fonoll. Agafem aquest camí amb asfalt.

9,70

Seguint el camí amb asfalt fins que trobem un desviament a la dreta que baixa fins el
poble de El Fonoll.

11.16

Baixem pel camí fins a baix de tot . A l’esquerra veiem el poble del Fonoll i a la dreta
el camí cap a Forès ( indicant amb una senyalització com a GR 171).

13.89

Seguim el camí passant pel mig de bonics boscos de pins fins que arribem a una
cruïlla. A la dreta hi ha el rètol que ens indica Forès.
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15.83

Ja som al poble de Forès. Veiem la Creu de Terme del poble. Aquí agafarem la
carretera a la dreta que va cap a Passanant. ( T-222)

16.75

Seguint la carretera veiem a l’esquerra un rètol que ens indica Belltall. Pugem pel
camí amb asfalt i a la dreta ens tornem a trobar el camí que hem agafat per anar a La
Sala . Seguim pel camí asfaltat que ens portarà a Belltall

20.64

Rètol indicatiu a la dreta cap a Belltall

21.14

Arribada de nou a la Plaça de l’ Església de Belltall.

PERFIL RUTA Belltall- La Sala- El Fonoll-Forès-Belltall (21 km)

850
MIRADOR FORES

800
BELLTALL
750

BELLTALL

LA SALA

700
650
600

KM
ALÇADA

EL FONOLL

550
500
450
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kilometres

10

11

12

13

14

15

16

17

KM
18

Alçada (m)

19

Col·laboració de LLuís de ca la Ció, Ramon de cal Secanell i Pep de Cal Ferreret
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7.-Notícies pàgina web.
Setembre 2005
• Durant els dies 7 i 8 van ploure a Belltall 76 litres/m2, quasi tant com en els primers 8 mesos de
l'any que es van recollir 87 litres/m2. La pluja acumulada en el que va d'any és, doncs, de 163
litres/m2.
• Resolució del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya per la qual es dóna
conformitat al canvi de nom del municipi de Passanant, que passa a denominar-se Passanant i
Belltall. Vegeu-ne aquest comentari del Diari de Tarragona.
Agost 2005
! Noves fotografies de la Festa Major 2005.
! Nova ruta recomanada: Belltall-La Sala-El Fonoll-Forès-Belltall
• Assemblea General de sòcies i socis de l'Associació: diumenge 28 d'Agost a les 12:00 al
domicili social.
• Una conseqüència inesperada de la sequera: la grandària d'algunes patates, vegeu-ne aquesta
mostra.
L'Ajuntament informa que, com a conseqüència de la sequera que pateix el
municipi, a partir del dimarts 16 d'agost es procedirà al tancament del subministre d'aigua a
domicili de les 21:00 a les 9:00 hores. Alhora, recomana fer un ús racional de l'aigua i no fer
reserves inapropiades.
programa.
Inclou
l'exposició
•
Festa
Major
de
Belltall
2005:
vegeu-ne
el
Art a Belltall, llegiu-ne la notícia.
! Al B.O.E. del 9 d'agost, apareix l'atorgament a l'empresa Corporación Energía Hidroeléctrica de
Navarra, SA. de l'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública del Parc Eòlic Serra
del Tallat
Juliol 2005
Nova ruta recomanada: de Belltall a Vallbona de les Monges
En resposta a la carta enviada per l'Associació de Veïns, la Delegació Territorial del Govern ha
comunicat al Servei Territorial de Carreteres i a l'Àrea Regional de Trànsit la problemàtica del
funcionament del semàfor a Belltall per tal que es prenguin les corresponents accions de millora.
• El pla estratègic d'infrastructures i transports de l'Estat preveu convertir l'actual carretera N-240
entre Montblanc i Lleida en una autovia en l'horitzó del 2020, llegiu-ne la notícia.
!

A la bàscula hi ha els contenidors d'andròmines i de recollida selectiva de diversos materials.

• L'empresa Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. ha demanat a l'Alcaldia una llicència municipal
per establir una indústria dedicada a la producció d'energia elèctrica mitjançant la construcció d'un
parc eòlic, situada a la Serra del Tallat, en el terme municipal de Passanant i Belltall i de Vallbona
de les Monges. L'expedient es pot consultar a la Secretaria de l'Ajuntament.
• Ha aparegut l'edició de la revista BELLTALL d'estiu.
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8.-Parc Eòlic serra del Tallat
L'empresa EHN, corporación Energia Hidroelèctrica de Navarra, SA, ha demanat a aquesta Alcaldia una
llicència municipal per establir una indústria dedicada a producció d'energia elèctrica mitjançant la
construcció d'un parc eòlic, situada a la Serra del Tallat, terme municipal de Passanant i de
Vallbona de les Monges.
D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999, es sotmet la sol·licitud i documentació que
s'acompanya a informació pública, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació d'aquest
anunci en el BOPT, per tal que es puguin presentar les reclamacions que es creguin escaients.L'expedient es
pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, Plaça Major, número 1, els dies laborables de les 9 h. a
les 14 h

9.-Festa Major-2005
Aquest any la festa Major ha estat un èxit com la resta d’ edicions. Com a novetat més important
ha estat que s’ han estrenat els nous equipaments esportius del poble que van ser utilitzat en les
diverses activitats esportives realitzades durant la Festa.

També cal destacar l’ exposició “Art a Belltall”, on es van presentar pintures amb tècniques
mixtes per part de Loli Sánchez, Santiago Adrian que va exposar pintures al Pastel de diversos
indrets del poble i els Belltallencs Lucia i Lluís (LUCO) que van presentar els seus treballs de ,
Artesania i objectes de fusta. L’ exposició es va realitzar al “ Museu de Belltall” .
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10.Registre de Pluges a Belltall.
Les pluges caigudes durant aquest any a Belltall han estat de 163 litres fins el tancament d’
aquesta edició ( 15 setembre 2005). Cal destacar que aquest mes de Setembre ha plogut quasi
tant com els primers 8 mesos de l’ any.
En el següent gràfic podeu veure les pluges mensuals des de Setembre del 2003 fins ara.
Pluges BELLTALL 2003-2005
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