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2.-Inaguració
per la Conca

Nova Deixellaria

Font: www.serviconca.org
Aquest 29 de gener del 2006 es recordarà a Belltall
com el dia de la nevada més gran dels darrers 50
anys. El poble s’ ha despertat amb un gruix de neu
de mig metre .No es recorda una nevada d’aquestes
característiques des de la famosa nevada del febrer
de l’ any 1945 . Aquell any el poble va caure 1
metre de neu i els habitants van estar 40 dies sense
poder sortir del poble.
La Carretera C-14 va ser netejada de neu el dissabte
dia 28 i a les vuit del vespres estava completament
neta. La situació el matí del diumenge era totalment
diferent a la carretera hi havia mig metre de neu el
que la feia difícilment transitable fins i tot amb
cadenes. La carretera no va poder ser netejada fins
les dues de la tarda.

El president del Consell Comarcal i alcalde de
l’Espluga de Francolí, David Rovira i Minguella, el
diumenge 11 de desembre va inaugurar la
deixalleria comarcal de l’Espluga de Francolí. La
inauguració va ser a les 11 del matí i envoltada d’un
caràcter informal; tots els assistents a l’acte van
poder visitar les instal•lacions. Després de la
inauguració es va fer una jornada de portes obertes
per tal que tothom pogués veure la nova instal•lació.
Amb aquesta nova instal•lació a la comarca de la
Conca ja hi ha tres deixalleries en funcionament. La
primera va ser la que es va construir a Santa Coloma
de Queralt al 2001 i a l’octubre del 2002 es va
inaugurar la deixalleria de Montblanc.

Prosseguint el pla de donar un millor servei a la
població, el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà ha obert la deixalleria a l’Espluga de
Francolí d’abast supramunicipal. La seva àrea
d’influència són les poblacions de Vilanova de
Prades, Vallclara, Vimbodí, Senan, Blancafort i en
especial els habitants del municipi de l’Espluga, tot
i que és d’abast comarcal i la pot utilitzar
qualsevol persona de la comarca.
Aquesta nova instal•lació per gestionar els residus
ocupa una superfície de 2.000 m2 amb sis molls que
donen cabuda a tots els residus que s’hi dipositin.
L’obra, que ha suposat una inversió de 275.000
euros, ha estat finançada per l’Agència de Residus
de Catalunya i és la més gran de la comarca.
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La construcció de l’obra, que ha estat efectuada per
l’empresa Urbaser, s’ha fet sota un conveni entre
l’Ajuntament de l’Espluga i el Consell a través de
l’Agència de Residus de Catalunya.
La deixalleria és una instal•lació tancada i vigilada,
de manera que no es poden fer abocaments
incontrolats. Els usuaris que la utilitzen disposen
d’una oficina de recepció on, a més de dur un
registre dels residus que entren, s’informa d’on cal
dipositar-los. Els carrils de circulació condueixen els
vehicles cap a la plataforma o moll de descàrrega,
on poden estacionar davant el contenidor adequat i
dipositar-hi els residus. La deixalleria disposa de
diferents espais per dipositar-hi els residus:
contenidors oberts, dipòsits, espais aïllats, recintes
tancats ... per tal d’assegurar la correcta col•locació i
gestió de cadascun.
La conservació de l’espai i de l’entorn, l’atenció i
informació als usuaris i un estricte control de la
gestió mitjançant registres són els elements clau que
permeten l’òptim funcionament de les deixalleries.

A les deixalleries s’hi poden dur tots aquells residus
que no es poden dipositar als contenidors que hi ha
als carrers dels nostres pobles: voluminosos, poda,
fustes, ferralla, runa, cartró en grans quantitats,
pneumàtics, oli mineral, oli vegetal, bateries, piles i
fluorescents, electrodomèstics, aparells elèctrics,
vidre pla, matalassos i residus especials (aerosols,
pintures, dissolvents...). És molt important fer la
separació d’aquest residus a les nostres llars i durlos a les instal•lacions adients per tal d’assegurar-ne
la correcta gestió.
Amb l’obertura d’aquesta nova deixalleria, la Conca
de Barberà disposa de les instal•lacions suficients
per què la seva població pugui efectuar correctament
la recollida selectiva dels residus. Des de l’any
2004, amb la implantació de la recollida selectiva de
matèria orgànica a tots els municipis de la comarca,
els habitants de la Conca de Barberà poden recollir
separadament cada fracció de les seves escombraries
per què disposen d’un model de recollida complet
que permet fer selecció de tots els residus que
generem a les llars.

Des del Consell Comarcal es creu que és molt
important poder assegurar un bon servei de recollida
de residus municipals i disposar de les instal•lacions
necessàries per tal de facilitar a la població el fet de
gestionar correctament els seus residus. És per això
que des del Servei de Medi Ambient es continua
treballant per millorar els serveis i per sensibilitzar
cada cop més els diferents sectors de la població de
la importància i dels avantatges de fer recollida
selectiva, amb la posada en marxa de nous serveis i
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà és
l’ens encarregat de la correcta gestió de les
instal•lacions de residus municipals de la comarca.
Fins ara, la Conca disposa d’un Centre de
Tractament de Residus Municipals, on hi ha ubicat
el dipòsit controlat i la planta de compostatge, les
deixalleries de Montblanc i Sta.Coloma de Queralt i
els servei de deixalleria mòbil i caixa de
voluminosos que fan un recorregut itinerant per
gairebé tots els municipis. A partir d’ara els
ciutadans de la comarca també poden fer ús de la
nova deixalleria comarcal de l’Espluga de Francolí,
ubicada al camí del Molí d’en Guasch. Una nova
deixalleria que disposa de totes les facilitats per tal
que els veïns puguin separar correctament tots
aquells residus que hi duguin.

amb les campanyes de conscienciació ambiental,
que van des de campanyes de reforç per al foment
de la recollida de matèria orgànica i de la resta de
fraccions fent punts d’informació, xerrades i
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repartiment de paquets de bosses compostables,
tallers d’educació ambiental a tots els centres
d’ensenyament, xerrades tècniques per a les
empreses de la comarca, l’edició de material
recordatori per a la recollida selectiva fins a visites
guiades a les instal•lacions de gestió de residus.
A l’Espluga s’ha construït aquesta àmplia
instal•lació, al camí del Molí d’en Guasch, a
l’alçada del Riu Sec. La deixalleria ofereix la
possibilitat de seleccionar les deixalles, de manera
que es puguin reciclar. Al mateix temps, al costat
de la deixalleria s’està construint el futur
aparcament municipal de camions, que preveu
inaugurar-se l’any que ve.

3.-Nova Legislació sobre el Tabac
Jo prefereixo la salut, per això no fumo
•

Molta gent, creu que el tabac és
pràcticament inofensiu, però això és una
idea equivocada perquè, avui dia,
nombrosos estudis científics han demostrat
que:
El tabac és un factor important de malaltia i
de mort. El tabac s'obté a partir de la planta
Nicotiana Tabacum , en la qual s'han trobat
més de 3.000 components químics.
La inhalació del fum que es produeix en la
combustió del tabac perjudica la salut ja que
conté gran quantitat de substàncies tòxiques:
fenols, nicotina, anilines, monòxid de
carboni, acroleïna, àcid cianhídric,
nitrosamines, quitrans.
De totes aquestes les més importants, per les
conseqüències que tenen en la salut, són: el
quitrà, per tal com conté els components
capaços de produir o afavorir l'aparició de
càncer i la nicotina, responsable de la
majoria dels efectes nocius del tabac sobre

l'organisme i de la dependència física del
tabac.
Per això:
Tot fumador ha de saber que els cigarrets que fuma
contenen aquestes dues substàncies.

Quines són les conseqüències del tabac sobre la
salut?
El tabac disminueix la capacitat pulmonar i provoca,
a la llarga, malalties respiratòries importants. Els
fumadors són menys resistents a l'exercici físic, es
cansen més quan han de fer algun esforç i rendeixen
menys en els esports.
D'altra banda, el fumador crònic té una tos típica
permanent i, quan pateix alguna infecció respiratòria
(refredat, bronquitis, etc.), li és més difícil guarirse'n.
El consum de tabac augmenta dotze vegades el risc
de tenir càncer de pulmó..
El risc dels fumadors de tenir càncer de pulmó està
directament relacionat amb:
El nombre de cigarrets fumats.
L'edat d'iniciació en l'hàbit.
Les formes de fumar que augmenten l'exposició del
pulmó als contaminants del tabac, com la inhalació
habitual del fum, l'excés de pipades i l'aprofitament
màxim del cigarret.
El risc de tenir un infart de miocardi es duplica en
els fumadors.
El tabac constitueix un factor de risc cardiovascular
de primer ordre.
Altres efectes nocius:
El tabac també és un factor de risc pel que fa a
l'aparició de càncers de laringe, de boca, d'esòfag,
etc.
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Disminuir els riscs de malaltia.
Augmentar la capacitat pulmonar.
Respectar els drets dels no fumadors.
Recuperar la llibertat enfront de la dependència
tabàquica.
Per què castigar l'organisme amb el fum que
produïu?
Apunteu-vos als qui poden dir:
Jo prefereixo la salut, per això no fumo

4.-Nou Parc Eòlic les Forques II
Les úlceres gàstriques i duodenals són més freqüents
en els fumadors.
El fum del tabac disminueix la visió i els reflexos
del conductor que fuma, raó per la qual pot causar
accidents.
L'hàbit tabàquic és un factor important de risc
d'incendis, tant dins de casa com en llocs públics,
sobretot als boscos.
Per què fumem?
Es comença a fumar quasi com un joc. Després del
primer cigarret, ve el segon, el tercer i així s'arriba a
dependre del tabac.
L'addicció a la nicotina, més la forta dependència
psicològica que crea el tabac, requereixen que el
fumador que vol deixar de ser-ho hagi de fer un gran
esforç.
Recordeu que:
Deixar de fumar és molt difícil, però no pas
impossible.
Deixar de fumar val la pena.
Els exfumadors, als 10 anys de deixar de fumar,
tenen el mateix risc d'agafar qualsevol malaltia
relacionada amb el tabac que els no fumadors.
Amb l'abandó el tabac aconseguirem:

ANUNCI d'informació pública sobre
la instal·lació de producció
elèctrica en règim especial del
parc eòlic Les Forques II, al terme
municipal Passanant (Conca de
Barberà). (Pàg. 127)
_____

ANUNCI
d'informació pública sobre la instal·lació de
producció elèctrica en règim especial del parc eòlic
Les Forques II, al terme municipal Passanant (Conca
de Barberà).
La legislació aplicable a aquestes instal·lacions és,
bàsicament, la següent: Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del sector elèctric; Reial decret 436/2004,
de 12 de març, pel qual s'estableix la metodologia
per a l'actualització i sistematització del règim
jurídic i econòmic de l'activitat del procediment
d'energia elèctrica en règim especial; Reial decret
1955/2000, d'1 de desembre, sobre procediments
d'autorització de les instal·lacions de producció,
transport i distribució d'energia elèctrica; Decret
174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació
de l'energia eòlica a Catalunya; Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental; Decret 136/1999, de 18
de maig, que aprova el Reglament de la Llei 3/1998;
Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte
ambiental; Llei 6/2001, de 8 de maig, de
modificació del Real decret legislatiu 1302/1986, de
28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental.
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de transport pública que serà objecte d'una
autorització independent.
Se sotmet al tràmit d'informació pública la petició
de l'autorització administrativa, aprovació del
projecte i l'estudi d'avaluació d'impacte ambiental de
la instal·lació de generació, transformació i transport
d'energia elèctrica, originada en la instal·lació de
producció elèctrica que es detalla a continuació.
Aquesta informació pública també té efectes en el
procediment de llicència ambiental.
Peticionari: Gerr Grupo Energético XXI, SA
(GERRSA), amb domicili social a c. Conxita
Supervia, 3-5, 08028 Barcelona.
Finalitat: producció d'electricitat, aprofitant l'energia
eòlica sota el règim especial de producció elèctrica.
Característiques principals:

Ubicació del parc eòlic: terme municipal de
Passanant (Conca de Barberà.
Producció estimada bruta: 26.783 Mwh/any,
equivalent a 2.100 h/any.
Pressupost, incloent les partides d'obra civil,
aerogeneradors i
instal·lacions elèctriques és d'11.787.922,31 euros.
La descripció, especificacions i justificació dels
elements que integren el parc estan recollides en el
projecte bàsic realitzat per l'enginyer tècnic
industrial Carlos Romero March, col·legiat núm.
15.092-L i visat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics
Industrials de Lleida amb el núm. 004523 en data 9
de maig de 2005.

Potència total: 12 MW.
Aerogeneradors: 6 unitats de 2.000 kW cadascun,
formats per torres tubulars
de 67 a 78 m d'alçada i tres pales de 90 m de
diàmetre, que inclouen:
Alternador que genera a 690 V.
Transformador elevador 0'69/20 kV de 2.100 kVA.
Línies internes d'interconnexió a 20 kV, soterrades,
formades per cables d'alumini de seccions 95 i 240
mm2, segons les potencies màximes que es
preveuen transportar i longituds de 2,360 i 6,980 m
respectivament.

El projecte de generació elèctrica i estudi d'impacte
ambiental és a disposició del públic per a
coneixement general i perquè totes aquelles
persones o entitats que es considerin afectades
puguin examinar-lo a les
oficines dels Serveis Territorials del Departament de
Treball i Indústria a Tarragona, c. Pompeu Fabra, 1,
i presentar-hi, per triplicat, les al·legacions que
creguin oportunes en un termini de 20 dies a partir
de l'endemà de la publicació del present Anunci.
Tarragona, 14 de novembre de 2005
Josep M. Solanes Segura
Director dels Serveis Territorials

Subestació transformadora Les Forques, no definida
en aquest projecte ni tampoc l'evacuació a la xarxa
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5.Deixalleria Mòbil al Municipi
La deixalleria mòbil del Consell Comarcal estarà
aquest any al Municipi els següents dies.
Poble
Passanant
Belltall
Belltall
Passanant

DIES
Del 30 de Gener al 6 de Febrer
El 8 al 15 de Maig
Del 21 al 28 d’ Agost
Del 18 al 25 de Setembre

A Belltall els contenidors estaran situats a la
bàscula.

6.-Nous Estatuts de L’ Associació
de Veïns
Per tal de que els estatuts de l’ Associació
compleixin amb les noves legislacions sorgides des
de la seva redacció , hem iniciat el procés de revisió
d’ aquests.
En primer lloc els estem revisant la Junta de
L’Associació i una vegada finalitzat el redactat , s’
enviaran a tots els socis i sòcies per la seva revisió.
Els canvis que hem realitzat han estat principalment
per tal d’ assegurar que complim en tot moment amb
la legislació vigent. Per aconseguir-ho hem utilitzat
el model definit per la Generalitat de Catalunya on
hem afegit les particularitats de la nostra Associació.
A l’edició d’estiu de la revista us enviarem una
còpia per tal que tots els socis i sòcies puguin revisar
els estatuts i si s’escau siguin aprovats a la Junta
General de L’ Associació
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7.-Programa
de
Aigües residuals .

càrrec dels promotors pel que fa a la
construcció
tant
del
clavegueram
(sanejament en baixa, de competència
municipal), com dels col·lectors en alta i de
la depuradora (en la seva proporció) segons
es recull en la legislació vigent. Amb aquest
objectiu es proposa un conveni guia de
col·laboració
(annex
7).
S'estableix una definició única per al terme
sistema de sanejament en alta que suposa la
reconsideració de l'abast competencial i
inversor de les infraestructures a
desenvolupar per l'Agència (annex 4). En
aquest sentit, les urbanitzacions de més de
2.000 habitants equivalents es consideren
nuclis urbans convencionals, mentre que les
de menys de 2.000 podran acreditar les
condicions per ser objecte de finançament
fins el 31 de desembre de 2010 (Veure
Gràfics explicatius)

Sanejament

Font: Generalitat de Catalunya

El Programa de Sanejament d'Aigües Residuals
Urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de la
planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de
Sanejament de Catalunya aprovat pel Govern de la
Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té
com a objecte la definició de totes les actuacions
destinades a la reducció de la contaminació
originada per l'ús domèstic de l'aigua que permetin
l'assoliment dels objectius de qualitat de l'aigua.
El PSARU 2005 s'emmarca entre la Directiva
91/271/CEE
(http://www.gencat.net/aca/cat/legislacio/directives/
directiva_91_271.htm) sobre el tractament d'aigües
residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE
(http://www.gencat.net/aca/cat/legislacio/directives/
directiva_2000_60.pdf) per la qual s'estableix un
marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política
d'aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que
pretén aconseguir abans de l'any 2015 un bon estat
de les masses d'aigua superficials, mitjançant el
desenvolupament de mesures de protecció, millora i
regeneració d'aquestes masses.
Línies d'actuació
Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de
l'anàlisi de l'anterior programa PSARU 2002. La
diagnosi del mateix s'ha concretat en diferents línies
d'actuació.
•

•

Optimització d'inversions. Una observació
més àmplia dels objectius finals (annex 5)
ha de permetre assolir un servei equivalent o
superior amb un cost suportat més
assumible que permetin a l'Administració
Hidràulica de Catalunya donar compliment
efectiu a les obligacions de sanejament, on
la part destinada a l'explotació i
manteniment esdevindrà cada vegada més
substancial.
Sanejament del Creixement urbà.
L'ampliació de les plantes depuradores
obligada pels creixements urbanístics
vinculats a canvis en el règim del sòl (de no
urbanitzable a urbanitzable) hauran d'anar a

•

Ordenament d'abocaments industrials.
S'incorporen (annex 3) els objectius de
qualitat que van ser recollits al Programa de
Sanejament d'Aigües Residuals Industrials
2003
(PSARI
2003)
(http://mediambient.gencat.net/aca/ca//plani
ficacio/planificacio_aiguq/sectorial/sanejam
ent/aigues_residuals.jsp#1),
que
conjuntament amb el Reglament dels
Serveis Públics de Sanejament posen a
disposició de l'Agència les eines que
permetin de manera simultània el servei que
una part de les depuradores públiques poden
oferir als establiments industrials, i
l'ordenament del comportament del sector
industrial que faci compatible la seva
activitat amb el primer objectiu. En aquest
sentit, l'Agència ha de concentrar els
esforços
a
controlar
adequadament
l'acompliment dels abocaments industrials
als sistemes públics de sanejament en dues
direccions:
o

Polígons ja connectats: valorant la
possibilitat de desconnectar la part
industrial o la domèstica en casos
d'impossibilitat
d'assolir
els
objectius de qualitat del medi.

o

Noves connexions: amb les
premisses del PSARI 2003 i el
RSPS, desglossa el cost d'inversió,
inicialment el corresponent conveni
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2014). En els sistemes amb població
equivalent inferior a 2.000, i no previstos al
primer escenari, el tractament proposat és
més exigent que l'adequat segons els termes
de la directiva 91/271/CE. Dit d'una altra
manera, els abocaments de totes les
aglomeracions no objecte d'actuacions del
primer escenari (de sistemes de menys de
2.000 h-e) ja reben actualment un
tractament adequat.

o figura urbanística pertinent
estableix una reserva en concepte de
"càrrega bàsica" i posteriorment una
segona component associada a la
determinació
concreta
de
l'abocament de cada establiment en
particular.
•

•

Reutilització d'aigües depurades. El futur
Programa de Reutilització (PRAC) pren un
paper de complementarietat al PSARU
2005, atès que aprofitarà la tasca realitzada
amb la depuració per reduir l'impacte si
finalment no s'aboca al medi o per disminuir
la pressió sobre els recurs de més qualitat,
satisfent determinats usos amb aigua
regenerada.
Abocament de sobreeixidors. Identificació
dels efectes del sobreeiximent en episodis
de pluja intensos i inesperats per tal d'evitar
l'incompliment dels objectius de qualitat.
Des de l'Agència es promourà un futur
Programa de Prevenció d'Abocaments de
Descàrrega de Sistemes Unitaris en Temps
de Pluja (AntiDSU) i la redacció de Plans
Directors de Clavegueram (annex 6)
aportant ajuts per l'inventariat de la
xarxa.Mesures d'Intervenció

Mesures d'Intervenció
La relació d'actuacions que acompanya el present
PSARU 2005 és la mateixa, en termes generals, que
l'aprovada l'any 2002 amb algunes diferències
degudes a l'actualització dels llistats on s'han tingut
en consideració les dades obtingudes a partir de la
recent edició del document IMPRESS d'assoliment
d'objectius de qualitat de masses d'aigua i risc
d'incompliment de la Directiva 2000/60/CE, i també
a noves consideracions respecte de la capacitat de
l'Agència d'inversió en casos on no hi té la
competència (cas d'urbanitzacions tant residencials
com industrials).
Així, s'han agrupat les actuacions en:
•

Actuacions programades (ànnex 1). El
document
PSARU
2005
aprovat
provisionalment fa una reprogramació de les
obres noves i relaciona ordenadament una
llista exhaustiva i concreta d'actuacions en
sistemes existents exigibles per la Directiva
Marc de l'Aigua per a l'any 2015 agrupades
en dos escenaris (2006 a 2008, 2009 a

La resta d'actuacions sobre sistemes existents
s'ordenen de tal manera que quedin en el primer
escenari aquelles que siguin d'obligat compliment i
afectin la contaminació concreta del medi i alguns
usos prioritaris.
L'ordre implícit considerat a la relació d'actuacions i
la seva programació obeeix a:
•

Actuacions en execució.

•

Actuacions en relació a incompliments (o en
risc d'incompliment) de totes les obligacions
legals. En concret els biològics pels
sistemes de més de 2000 h-e(1) i tots els
tractaments adequats pels sistemes de
menys de 2000 h-e.

•

Prevenció de masses d'aigua a protegir.

•

Actuacions de reducció de la presència
d'amoni als rius.

•

Actuacions
amb
compromisos
finançament de Fons Europeus.

•

Actuacions correctives de sistemes en
servei.

•

Obres de millora per a la gestió dels fangs.

•

Actuacions noves de major a menor impacte
sobre el medi.

de

L'Agència prioritzarà l'execució de nous sistemes de
sanejament sempre que existeixi el compromís
explícit de l'administració local que se'n
responsabilitzi com a Ens Gestor. En cas de
coincidència temporal de dues actuacions, una de les
quals té al darrera una administració actuant
executiva i l'altra no la té, l'Agència impulsarà amb
major celeritat la resolució de la primera.
Les actuacions derivades de l'explotació i
manteniment dels sistemes de sanejament que
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tinguin cabuda a la partida de reposició i millores
seran executades per aquesta via.
•

Sòlid.
suspensió
mg/l2

5 Fòsfor
total mg/l P
4

5 Nitrogen
total mg/l
N
[N Kjeldahl
total
(òrgan. +
NH3) + N
en (NO2)-+
N en
(NO3)-] 4

En un primer apartat, es fa referència a les
actuacions que, després d'haver estat preses en
consideració, resten com a candidates incorporar-se
al
Programa.
Es
tracta
principalment
d'urbanitzacions, que van aparèixer al PSARU 2002,
i que corresponen a sistemes de sanejament de
menys de 2.000 habitants equivalents. Per poder
ésser finançades hauran de demostrar l'execució de
les seves obligacions en el termes exposats a
l'apartat 6.4.

3. Mitjana diària no > 20mg/l a T=12º C. En
substitució d'aquests requisits podrà aplicarse una limitació de temps de funcionament
que tingui en compte les condicions
climàtiques regionals.
4. S'exceptuen les instal·lacions que no es
mostrin significatives per arribar a un 75%
de reducció de P i/o N en la zona
interessada.
5. Limitacions per a zones sensibles propenses
a l'eutrofització. En les definides per a la
utilització com a aigua potable cal no
sobrepassar els límits imposats per la
legislació.

Percentatge
Percentatge Percentatge
Concentració
de reducció
de reducció de reducció
70-90 %
40%1

DQO mg/l
125
d’O2

Gràfics il·lustratius de sanejament en alta i baixa

Tractament secundari +
Tractament
Eliminació de N i P
primari
Zones Sensibles

25

75%

125

75%

20%

15mg/l per
10.000 h-e <
70% - 80%
P > 100.000
h-e

2. En mostres sense filtrar. En pous de
fermentació, sobre mostres filtrades; però en
mostres sense filtrar, MES no > 150mg/l.

Quadre 1. Graus de tractament previstos.
Directiva 91/271/CEE

70-90 %

2mg/l per
10.000 h-e <
80%
P > 100.000
h-e
1mg/l per P
> 100.000 he

1. EDAR en alta muntanya (>1.500m).
Adaptació del tractament a la temperatura.

Cal tenir present que els programes tot i ordenar la
conducta de l'Administració han de tenir un grau de
flexibilitat suficient per permetre'ls adaptar-se a les
necessitats i exigències de l'interès públic. Per
aquest motiu, l'article 25 del Text refós en Matèria
d'Aigües de Catalunya, preveu un procediment per a
la no execució d'obres i actuacions previstes a la
planificació hidrològica i per a la incorporació
d'obres i actuacions no contemplades. En aquest
sentit, caldrà establir un protocol per executar
actualitzacions sistemàtiques de la programació.

DBO5 mg/l
25
d’O2

90% - 70% 50%

10mg/l per P
> 100.000 he3

El segon apartat de l'annex 2 llista les actuacions
que no són objecte del finançament de l'Agència per
no suposar millores al medi, per tractar-se
d'activitats econòmiques d'interès particular i en
algun cas per ser alternatives a una actuació ja
programada.

Concentració

90% - 70% 35 -60

>o<10.000
h-e

Actuacions no programades (annex 2).
Respecte del PSARU 2002, el PSARU 2005
opta per no considerar determinades
actuacions que anaven destinades a resoldre
el
sanejament
de
determinades
urbanitzacions i activitats econòmiques
concretes així com d'altres derivades d'una
insuficient intervenció administrativa.

Paràmetre Tractament Secundari

35-60

.

Com a complement a la informació continguda a la
memòria i a l'annex 4 del PSARU 2005 sobre les
consideracions de sanejament en alta i baixa,
s'adjunten exemples il·lustratius dels criteris
d'elegibilitat:
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Ja estem a l’ any 2005 i després de posar-nos en
contacte amb L’ Ajuntament de Passanant i Belltall

1 Sistemes - 1 Nucli

ens han indicat que el projecte no es realitzarà
durant aquest any i que L’ACA en el PSARU ( Pla
de sanejament d’aigües residuals de Catalunya)
preveu realitzar-ho cap l’ any 2009-2011. Les
nostre preocupacions són:
•

1.-La bassa de la “ Teulera” esta situada a
les proximitats del poble ( a uns 200 metres)

2 Sistemes - 1 Nucli:

en un lloc de fàcil accés per als nens i nenes
del poble, el que suposa un perill per a ells.
•

2.-La bassa de la “Teulera” està ubicada en
les proximitats del poble i es solen sentir
olors fecals.

•

3.-.-La bassa va estar feta i dissenyada per
una

capacitat

fins

el

2005.

capacitat se sobrepassarà i

Aquesta

existeix la

possibilitat que la bassa pateixi fuites que
contaminin tota la llera del riu de la

SITUACIÓ ACTUAL A BELLTALL

Teulera i els camps adjacents. Això

Les aigües residuals del nostre poble tenen dues

suposarà problemes de contaminació del

sortides una cap el vessant Oest ( zona corresponent

subsòl ( que d’ acord al RD-9/2005 de

a un riu sec anomenat Sirolla) i unes altres cap un

SUELOS CONTAMINADOS

altre el vessant Est ( zona anomenada Teulera) . Les

que el TITULAR , L’ANEX I especifica l’

aigües residuals de la vessant de la Teulera

activitat 90,1 Recogida y tratamiento de

es

voldria dir

controlen en una Bassa “ temporal” situada en les

aguas

proximitats del poble. Aquesta bassa “ temporal”

descontaminar totes les terres afectades).

es va dissenyar i condicionar provisionalment per

Però a la vegada això suposaria que no es

part de l’ Ajuntament tenint en compte els projectes

podrien utilitzar les clavegueres del poble

de L’ ACA que preveien pel 2005 instal·lar a

durant un període de temps fins que es

Belltall els col·lectors i les corresponents EDAR (

solucionés el problema.

estacions depuradores d’ aigües residuals).

residuales,

hauria

de
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A Belltall li correspon el model d’ un nucli i dos
sistemes ( Sirolla i Teulera)
Aquestes preocupacions les hem comunicat per
escrit a l’Ajuntament i també a l’ Agència
Catalana de l’aigua (ACA) per tal d’ intentar que
la Depuradora de la Teulera es pugui executar abans
del període 2009-2011 degut a la problemàtica de la
bassa.
Pel que es refereix a la depuradora de la Sirrolla
entenem que podem esperar la seva execució en el
període 2009-2011.

8.-IV Caminada popular a les
cabanes de Volta
El dissabte 15 d’ Abril es realitzarà la IV
Caminada popular les Cabanes de Volta del
terme de Belltall . Es sortirà a les 10 del
matí des de la Plaça de l’ Església.

pintura i mobiliari al consultori mèdic del
poble
Febrer
• L'Ajuntament ha posat rec a tots els jardins
de Belltall que no en tenien. Posteriorment es
començaran les obres de millora de la
Placeta: canvi de mobiliari infantil i millores
en
el
sòl.
• Diumenge 29 de Gener: Belltall s'ha
despertat amb la nevada més gran dels
darrers 50 anys. Els més vells del poble no
recorden una nevada d'aquesta intensitat. A
les 8 del matí hi havia mig metre de neu als
carrers i per la carretera no hi circulava cap
vehicle (vegeu-ne aquestes fotografies).
Fins i tot, l'home del temps de TV3 a mig
dia n'ha parlat.
• L'Associació de Veïns sol·licita explicacions a
La
Vanguardia
ja
que
en
la col·lecció anomenada Catalunya Poble a
Poble (volum 2), on hi apareixen tots els
pobles, viles i ciutats de Catalunya, no hi
apareix Belltall (s'han rebut aquestes
explicacions).
• Els contenidors per residus seran al
municipi
els
següents
dies:
Belltall : Del 8 al 15 de Maig i del 21 al 28
d'Agost
Passanant : Del 30 de Gener al 6 de Febrer i
del
18
al
25
de
Setembre.
• La unitat mòbil d'inspecció tècnica de
vehicles (I.T.V.) visita el municipi el 2 de
Febrer de 11:00 a 13:00 h.
Gener 2006

9.-Notícies Pag web
Març 2006
El dissabte 15 d'Abril es realitzarà la IV
Caminada popular a les Cabanes de Volta
del terme de Belltall. Es sortirà a les 10 del
matí des de la Plaça de l'Església.
• L' Ajuntament ha realitzat millores de

• Ha sortit la informació pública sobre la
instal·lació del parc eòlic Les Forques II, a
prop dels pobles de Passanant i La Sala.
• Telefónica ha enviat a l'Ajuntament els
llistins de telèfons (Pàgines Blanques). Les
persones que tinguin telèfon a Belltall poden
passar a recollir-los a la Biblioteca o a
l'Ajuntament.
• A partir de l'1 de gener s'aplica la nova llei
del tabac que prohibeix fumar en certs
espais. Pel que fa als locals de Belltall, no es
pot fumar a la Biblioteca, a la consulta del
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metge, al despatx d'Associacions i tampoc a
la Sala de Ball
• Els Reis Mags d'Orient passen per Belltall
el dissabte 7 al vespre
DESEMBRE-2005
• Telefónica ha enviat a l 'Ajuntament els
llistins de telèfons (Pàgines Blanques). Les
persones que teniu telèfon a Belltall podeu
passar a recollir-los a la Biblioteca o a
l'Ajuntament.
• A partir del proper 1 de gener de 2006
s'aplicarà la nova llei del tabac que prohibeix
fumar en certs espais. Pel que fa als locals de
Belltall, no es podrà fumar a la Biblioteca, a
la
consulta
del
metge,
al
despatx
d'Associacions i tampoc a la Sala de Ball.
.
L’Agrupació d’ agricultors ha arreglat els
camins del terme de Belltall, entre d’altres el
camí d’accés al camp de futbol.
El proper 31 de Desembre es celebrarà el la
festa de "Cap d’any ". Si hi esteu
interessats, apunteu-vos abans del Dimecres
dia 28 a la llista que hi ha a la Sala de Ball, o
bé envieu un correu a bustia@belltall.net.
Els Reis Mags d’ Orient ens han informat que
aquest any passaran per Belltall el Dissabte
7 de Gener del 2006 cap a les set de la
tarda.

10.-Acciona energia i l'Ajuntament de
Passanant i Belltall estableixen un
conveni de col·laboració
Font:Ajuntament de Passanant I Belltall
L'Alcalde de l'Ajuntament de Passanant i
Belltall, arriba a un important acord de
col·laboració amb l'empresa Acciona Energia,
promotora del parc eòlic Serra del Tallat, que
afecta el terme municipal
L'Alcalde de l'ajuntament, junt amb d'altres
membres del Consistori, i altres Alcaldes i
membres de consistoris de Vallbona de les
Monges, Tarrès i l'EMD de Rocallaura, s'han
traslladat a la Comunitat de Navarra, una de
les comunitats pioneres i més desenvolupades
amb
energies renovables.

Desprès d'anys de tramitar expedients de
sol·licituds per la instal·lació de parcs eòlics,
sembla ser que en un breu termini de temps
s'inciaran les obres de construcció del parc
eòlic
Serra
del
Tallat.
Així doncs, i abans de que això succeeixi, es
va programar aquesta visita, per tal tenir més
informació sobre la producció d'energies
alternatives
L'Alcalde de l'ajuntament, junt amb d'altres
membres del Consistori, i altres Alcaldes i
membres de consistoris de Vallbona de les
Monges, Tarrès i l'EMD de Rocallaura, s'han
traslladat a la Comunitat de Navarra, una de
les comunitats pioneres i més desenvolupades
amb
energies renovables.
Desprès d'anys de tramitar expedients de
sol·licituds per la instal·lació de parcs eòlics,
sembla ser que en un breu termini de temps
s'inciaran les obres de construcció del parc
eòlic
Serra
del
Tallat.
Així doncs, i abans de que això succeeixi, es
va programar aquesta visita, per tal tenir més
informació sobre la producció d'energies
alternatives.
La visita, ha començat amb la rebuda i una
intensa reunió de l'Alcalde amb el Director
Gerent d'Acciona Energia. En el transcurs
d'aquest reunió s'ha arribat a un importantíssim
acord de conveni de col·laboració de l'empresa
promotora amb l'Ajuntament de Passanant i
Belltall, ha on destaca la predisposició de
l'empresa amb col·laborar amb obres d'interès
municipal
i
local.
Posteriorment la comitiva s'ha traslladat a la
planta de Biomasa per combustió de palla, a
Sangüesa. Aquesta planta produeix 66MW
d'energia cada hora, i crema un total de
160.000 tones de palla a l'any. La infrastructura
és impressionant, i mostra clarament un tipus
de
producció
d'energia
renovable.
A continuació, s'han traslladat a Barasoain, on
es troba ubicada la fabrica de aerogeneradors
de la companyia Acciona Energia, i on s'ha
pogut veure el procés de fabricació de les
màquines que s'instal·laran en el nostre terme
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municipal.

fronterer amb l'Urgell i molt prop de l'Anoia i la
Segarra, entre l'eix de Tàrrega i Montblanc.
El municipi de Passanant i Belltall és part
d'aquesta comarca, com en el seu dia també
fou part de la marca hispànica, i així ho
manifesta la seva arquitectura. Al llarg de l'any
la metamorfosis que es produeix en l'entorn
medieval d'aquest nucli, ens transporta a un
llarg viatge paisatgístic amb recorreguts pels
verds camps d'Irlanda; les vermelles postes de
sol d'Aritzona; els freds i blancs matins del nord
i les daurades tardes mediterrànies.

La visita a finalitzat al parc eòlic de Moncayuelo
i el de Vedadillo, a on Acciona Energia té
instal·lades i en ple funcionament un total de 65
molins, com el que seran instal·lats al parc
eòlic de la Serra del Tallat, de propera
construcció.
Queda clar que les energies renovables, són
un futur importantíssim pel medi ambient, i
ajudaran a un desenvolupament econòmic i
social

11.-Passanant foto, una trobada
fotogràfica.
PASSANANT FOTO és un micro certamen
fotogràfic que s'inicia i té lloc en un sol dia. Un
espai de trobada dirigit a tothom, sense
exclusió, que s'estimi la fotografia i tingui
inquietuds de coneixement, de relacionar-se i
d'intercanviar
experiències
amb
altres
fotògrafs, aprofundir en la seva afició o
professió, de veure imatges fotogràfiques que
són historia i les que possiblement ho seran.
PASSANANT FOTO neix humil, però amb una
gran vocació no tan de créixer i de fer-se gran,
sinó d'ésser útil al fotògraf com un referent de
qualitat en el mon fotogràfic del nostre país.
La Conca de Barberà té una situació
geogràfica privilegiada, situada a la confluència
de les províncies de Barcelona, Tarragona i
Lleida. Els seus horitzons són les serralades de
Prades, les de Montserrat i els Pirineus.
L'entorn que dóna acollida a PASSANANT
FOTO és un espai geogràfic poc conegut,
situat a l'extrem nord de la Conca de Barberà,

Aquest és el marc que
ha escollit Josep Bou,
fotògraf,
creador
i
coordinador
de
PASSANANT FOTO
per celebrar aquesta
primera edició, que
s'ofereix com un espai
de debat, un punt de
trobada eminentment fotogràfica i pels
fotògrafs disposats a compartir experiències,
opinions i sobretot imatges, analògiques o
digitals. L'apropament entre fotògrafs n'és
objectiu d'atenció prioritària així com fer que
aflori el diàleg sobre la fotografia.
La mostra es celebrarà el dia XXX DE Maig i
tothom que hi estigui interessat pot inscriure`s
en les pag web de l’Ajuntament ( www.
Passanant.org) clicant el logo de Passanant
foto.
Durant els dies de la mostra es realitzarà una
exposició fotogràfica al Museu de Belltall
situat al FORUM.
Organitza l'Ajuntament de Passanant i Belltall

PROGRAMA
Dissabte 13 de maig de 2006
9,00 a 9,45 Acollida participants a l’Ajuntament.
Entrega d’identificacions i -carpeta dossier-.
Presentació de PASSANANT FOTO a càrrec de
Josep Bou.
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10,00 a 11’00 Trobada amb CONCEPCIÓ
ALARCON directora de la revista La Fotografía.
Tema -La Fotografía Digital i les Revistes
Fotogràfiques-.
11,00 a 11’30

Petit refrigeri.

11,30 a 13,30
Trobada amb EUGENI GAY
fotògraf.Tema -Panoràmiques Digitals
13,30 a 14,00
Visita a les exposicions.
Sala d’Actes, Casa de la Vila a Passanant.
Exposició “Nus” de JOSEP M. RIBAS PROUS
Sala Antic Forn a Passanant -Espai Jove-.
Exposició - MANUEL BERNAL / JORGE
RESTREPO / MONTSE CHAVARRÍA 14,00 hores Sortida de tots junts amb autocar cap
a Belltall.Sala Museu a Belltal Exposició “Primers
premis del concurs Ibèric”.-60 anys d’exposicions
fotogràfiques-.
14,30 a 16,30 Dinar a Belltall “Cal Feliuet”.
Sortida de tots junts amb autocar cap a Passanant.
17,00 a 18,30 Trobada amb JORDI POL
fotògraf.Tema -Llibre d’autor- “BellaDona”.
18,30 a 19,00

Petit refrigeri.

19,00 a 20,30
Trobada amb JOSEP BOU
fotògraf.Tema -Projectes creatius- “De la idea a la
realització

12.-Governació prepara una llei que
unifiqui en un sol text legal els drets i
deures d’alcaldes i regidors
Font : Nota de premsa de la Generalitat
La futura llei es proposa regular l’estatut del
càrrec
electe
local
amb
totes
les
determinacions que permetin el lliure exercici
del càrrec, així com l’establiment d’una
remuneració màxima pel treball dut a terme
pels càrrecs electes dels ajuntaments.
Joan Carretero ha destacat que l’activitat
legislativa per determinar unes taules de
retribucions salarials d’alcaldes i regidors ha
estat inexistent malgrat que la llei estableix que

hi ha d’haver uns límits. Ara, la nova llei amb
què treballa el Departament preveu que un
acord del Ple de cada ajuntament determini
quines persones gaudeixen de dedicació
exclusiva o parcial i quina és la retribució que
han de percebre. Aquesta retribució no podrà
excedir uns límits màxims segons l’escala
poblacional.
Aquests indicadors no poden obviar els
municipis en els quals concorrin circumstàncies
especials, per exemple, municipis amb
població estacional, que impliquin una major
dedicació. En aquests supòsits el Departament
de Governació i Administracions Públiques,
d’acord amb la Comissió de Govern Local de
Catalunya, podrà determinar les retribucions
dels càrrecs electes atenent aquestes
circumstàncies.
A més, es preveu que en el cas de municipis
amb població inferior a 2.000 habitants que no
tinguin cap dedicació, el Govern de la
Generalitat transferirà una quantitat fixa de
recursos per compensar els càrrecs electes per
la tasca desenvolupada.
Per altra banda, es preveu que en l’exercici del
seu càrrec, els membres de les entitats locals
hauran
d’observar
les
normes
d’incompatibilitats establertes a la normativa
vigent. Això implica que els regidors i els
alcaldes que percebin una remuneració fixa
estaran subjectes durant l’exercici del seu
mandat al règim
d’incompatibilitats per als alts càrrecs.
Aquests són alguns punts exemplificadors dels
treballs que el Departament de Governació i
Administracions Públiques ha iniciat en matèria
de drets i deures dels electes locals. Entre
altres mesures s’inclouen també:
- El dret dels electes a obtenir tots els
antecedents, les dades o les informacions en
poder dels serveis de l’entitat, així com la
documentació íntegra de tots els assumptes
inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels
òrgans col•legiats.
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- El dret a formular preguntes i propostes de
resolució que han de ser incloses en l’ordre del
dia si són presentades abans de la
convocatòria.
-

Els drets laborals de permanència en el
centre de treball públic o privat durant el
període del seu mandat i la disposició
del temps indispensable per al
compliment de l’exercici del càrrec
electiu d’una entitat local.

- La garantia als grups municipals que podran
disposar d’espais per al desenvolupament de
les seves activitats, espais per a reunions, així
com la garantia de participació en els òrgans
de difusió i d’informació municipals.
Fins ara, el Departament de Governació i
Administracions Públiques ha elaborat uns
esborranys previs sobre els quals han estat
informades i consultades les dues entitats
municipalistes.
Aquests
treballs
han
desembocat en l’esborrany d’un avantprojecte
articulat que s’ha tramès de nou tant a la
Federació de Municipis de Catalunya com a
l’Associació
Catalana
de
Municipis
i
Comarques perquè en un termini prudent facin
arribar al Departament les consideracions que
creguin oportunes. A partir d’aquest moment
l’avantprojecte seguirà la tramitació habitual:
s’informarà la Comissió de Govern Local de
Catalunya i el Consell Tècnic i finalment
l’aprovarà el Govern abans no entri al
Parlament de Catalunya perquè s’iniciï la seva
tramitació parlamentària.
Joan Carretero ha conclòs que la regulació de
l’estatut de l’electe local serà “un nou pas
endavant per impulsar el municipalisme i per
reforçar
els
càrrecs
electes
de
les
administracions locals”.

13.-Foto de la Festa Major
Els components de la Comissió de festes,
tenim la intenció de fer una activitat per que i
participi tota la gent del poble. Aquesta activitat
te la finalitat de tenir un record per al futur de

tota la gent del poble. Es per això que enguany
farem una gran foto de totes les persones del
poble de Belltall. El fotògraf serà el David de
Cal Lluc. El dia i l’hora encara estan per
decidir, però no os impacienteu, dons en el full
del programa de Festes ja vindrà.
Padrins i padrines, tiets i tietes , cosins i
cosines, pares i mares, nens i nenes no hi
falteu, tots ben macos a fer-se LA FOTO DE
LA FESTA MAJOR 2006 .

14.Imatges del Poble
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