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1.-Nous Estatuts Associació de
Veïns I Amics de Belltall
La Junta de l’ Associació ha revisat els estatuts de l’
Associació de Veïns per tal d’ ajustar-los als nous
requisits de la Legislació vigent ( amb la Llei
7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423,
d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’associació (BOE núm.
73, de 26 de març) .
Aquesta proposta d’ estatuts estan a disposició de
tots els Socis i Sòcies a la pag web de l’ Associació
(www.belltall.net) i també al pannell del local de
l’ Associació.
Els estatuts es revisaran a la propera Assemblea
Extraordinària de l ‘Associació per tal que tots els
socis i sòcies decidim si els aprovem o no.

11.-Turisme rural de Qualitat
12.-Llocs de treball pels Parcs Eòlics
13.-Línea elèctrica d’ evacuació
14.-Nou projecte al “ passeig de l’ Om”
15.-Caminada a Rocallaura
16.-Notícies pàgina web
17.-Nou Permís de conduir per punts
18.-Festa Major 2006
19.-Any Jubilar
20.-Imatges del Poble

També com un punt a destacar i per tercer any
consecutiu, no augmenten els tributs locals, actitud
que també deixa amb bona posició el futur
municipal de cara a futures actuacions. A més, es
realitzarà una gran inversió municipal, en concret
l'import de les inversions ascendeix a 597.275 euros,
quasi cent milions de les antigues pessetes.
Entre les inversions previstes destaquen l'ampliació
de l'enllumenat de Belltall, la rehabilitació i millora
del passeig de l'Om i la construcció de la primera
fase d'un casal d'entitats.

3.- 4ª CAMINADA CABANES
VOLTA
Col.lobaració: Josep Joan Berenguer
El passat 15 d’Abril va tindré lloc la “IV Caminada
a les Cabanes de Volta”. Aquesta vegada sols ens
vam reunir unes 20 persones per fer l’itinerari
previst.

2.-Passanant i Belltall invertirà
quasi sis-cents mil euros durant
l'any 2006
Font: Tinet Digital.
El municipi de Passanant i Belltall ha aprovat el
pressupost per a l'exercici de 2006. Aquest
pressupost és sens dubte el més alt de la història del
municipi ja que ascendeix a 793.875 euros. Com a
trets destacables d'aquest pressupost, el no augment
dels passius financers per cinquè any consecutiu, el
que deixa amb una molt bona posició el futur
municipal de cara a emprendre actuacions
importants en el municipi.

El grup davant de la porta de l’Església
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El recorregut va ser més curt que els anteriors i van
ser sols dues les cabanes visitades.Sortint pel camí
de Forés ens vam desviar a l’esquerra fins a trobar la
fondalada de la Teulera. En un dels seus marges, es
trobaban quasi a tocar les dues cabanes previstes per
aquella jornada : la de cal Torlander i la de cal
Portaler, ambdues amb la seva característica pedra
rojenca.
Després de un descans, vam anar seguint la Teulera
creuant l’esplendid bosc de cal Ros, fins arribar el
camí de Passanant. El recorregut es va tancar
seguint el camí de Passanant, entrant a Belltall per la
plaça del Fossar.

4.-s’ha presentat la campanya
“Dóna corda al català” 2006 que
té per objectiu la joventut
Font: Nota de Premsa Generalitat
El català va amb tu" té per objectiu fomentar els usos
interpersonals i informals de la llengua catalana, i va
adreçada principalment als joves d’entre 15 i 29
anys que tenen coneixements de català. Es dirigeix
tant als que el consideren la seva llengua pròpia com
als que l’han après com a segona llengua, sigui o no
la seva llengua habitual

En aquesta franja d’edat, que ha estat escolaritzada
en català, el coneixement del català és alt: un 96 %
l’entén; un 88% el parla; un 88% el sap llegir i un 80
% el sap escriure segons dades del cens de 2001. Tot
i aquest alt grau de coneixement, la població jove no
fa servir tant el català com es podria esperar. Segons
les dades de l’Estadística d’usos Lingüístics (EUL)
2003, només el 44% dels joves de Catalunya té el
català com a llengua habitual, mentre que aquesta
llengua és l’habitual del 50’1% de la població.

El grup davant de la cabana de cal Torlander
(1908).

Amb l’eslògan “El català va amb tu” es volen
potenciar els valors del català com a llengua útil,
que obre portes, que facilita les coses: des de l’èxit
professional a les relacions personals, la possibilitat
de fer amics o conèixer gent. També es pretén
vincular els joves amb la llengua catalana i
incrementar la seva percepció del català com una
llengua que serveix per a les activitats d’oci. En
aquest sentit, el secretari de Política Lingüística,
Miquel Pueyo, ha afirmat que: “és important evitar
que el català aparegui massa habitualment associat a
contextos institucionals; per contra, cal reforçar els
vincles que el relacionen amb les formes de diversió
juvenil i potenciar els seus valors com a llengua
propera, flexible, transgressora i moderna”. Pueyo
ha destacat també la voluntat del govern d’impulsar
les accions adequades per identificar les limitacions
actuals en les ofertes de lleure juvenil en català i
d’establir les vies per superar-les.
Aquesta campanya neix a partir del “Dóna corda al
català” i es planteja com una evolució de la
campanya emesa durant el 2005. El personatge de la
Queta, que va ser la imatge de la campanya es manté
ja que ha tingut molt bona acceptació per part de la
població catalana. La campanya i la Queta, han estat
presents, al llarg del 2005, en més de 150 activitats
(actes institucionals, universitaris, esportius, fires,
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diades festives, etc.) a 70 municipis de tot el territori
català.
La campanya publicitària comença el dia 21 de març
amb anuncis a televisió, ràdio, premsa escrita,
Internet, cartells per a suports exteriors, etc. que
duraran tres setmanes. A més, al llarg de l’any 2006
es preveuen un seguit d’accions adreçades
prioritàriament als joves per tal de fer arribar el
missatge de la campanya. Entre elles destaquem un
concurs de missatges que es podran enviar a través
d’SMS o correu electrònic; també es difondrà el
programa “Voluntaris per la llengua” entre els joves;
i s’organitzaran diversos actes en esdeveniments
juvenils, musicals i esportius, etc.

6.-.- Nova plantada de arbres
De nou s’ han replantat els arbres de la carretera que
estaven morts. S’ han detectat unes zones que els
arbres de la carretera es moren periòdicament. S’està
procedint a analitzar les terres per veure si es detecta
algun tipus de contaminat.
Agrairíem els veïns que si algú detecta algun tipus
d’ abocament en els arbres ho notifiqui a qualsevol
menbre de l’ Associació o a l’ Ajuntament .

5.-Millora mobiliari infantil
L’ Associació va sol·licitar al’ Ajuntament que
durant el 2005 s’inciessin els tràmits per obtenir les
subvencions per tal de canviar el mobiliari infantil
de la Placeta. Les subvencions es varen sol·licitar a a
la Diputació i durant aquest any s’ ha procedit a
canviar el mobiliari infantil. S’ ha instal·lat un nou
castell i dos joguines amb molles.

7.-Convocatòria
Assemblea
Ordinària de socis i sòcies.
Convocatòria per a la reunió Ordinària
de l’
Assemblea General de sòcies i socis que L’
Associació de veïns i Amics de Belltall celebrarà el
Diumenge 3 de Setembre a les 11:00 al domicili
social ( Casal Municipal de Belltall) amb el següent
ordre del dia.
1.-Lectura i aprovació de l ‘ acta de l’ Assemblea
anterior.
2.-Estat de comptes 2005 i pressupost per al 2006.
3.-Informació de Presidència.
4.-Elecció nous càrrecs de la Junta.
5.-Torn Obert de Paraules.

El President
Pep LLoses

Addicionalment s’ ha procedit a posar terra nova a
la Placeta . Actualment s’està procedint a posar
lloses i ciment en la secció de la Placeta que no hi ha
jocs infantils.
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8.-Convocatòria
Assemblea
Extraordinària de socis i sòcies.

28 d'abril, i els articles 9, 30, 31 i concordants del
Reglament dels símbols dels ens locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de
novembre,

Convocatòria per a la reunió extraordinària de l’
Assemblea General de sòcies i socis que L’
Associació de veïns i Amics de Belltall celebrarà el
Diumenge 3 de Setembre a les 12:00 en primera
convocatòria i a les 12:30 en segona al domicili
social ( Casal Municipal de Belltall) amb el següent
ordre del dia.
.
1.-Modificació Estatuts de l’ Associació

Resolc:
.1 Donar conformitat a l'adopció de la bandera del
municipi de Passanant i Belltall, organitzada de la
manera següent:

El President
Pep LLoses

9.-Nous càrrecs per la Junta
Tal com estipulen els estatuts de l’ Associació totes
aquelles persones que vulguin presentar-se com a
membres de la Junta de l`Associació poden enviar
les seves sol·licituds a l’ Associació fins el 30 de
Juliol . Els càrrecs que es renoven són el de
president , Secretari, vocal primer, vocal tercer,
vocal cinquè i vocal setè.

10.-Bandera del Municipi
RESOLUCIÓ GAP/1092/2006, de 24 de març, per
la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera
del municipi de Passanant i Belltall. (Pàg. 18167)

Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres
de llarg, blanca, amb el segon terç vertical vermell,
carregat amb una creu de Malta blanca,d'amplària
1/5 de la llargària del drap, al centre, i amb els altres
dos terços amb una faixa abscissa vermella,d'alçària
3/20 de la del drap i llargària 1/5 de la del mateix
drap, al centre.
.2 Inscriure l'esmentada bandera al Registre dels ens
locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció de
banderes.
.3 Publicar aquesta Resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ
GAP/1092/2006, de 24 de març, per la qual es dóna
conformitat a l'adopció de la bandera del municipi
de Passanant i Belltall.
El 16 de desembre de 2005, el Ple de l'Ajuntament
de Passanant i Belltall (Conca de Barberà) va
adoptar l'acord d'aprovar la bandera municipal.
El 5 d'octubre de 2005, la Secció Històricoarqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans va
emetre dictamen favorable sobre l'expedient.
D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de

Barcelona, 24 de març de 2006

11.-Convenis per incentivar els
distintius de garantia de qualitat
ambiental entre els establiments
de turisme rural
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc
Baltasar, ha signat avui un conveni amb la
Confederació Catalana de Turisme Rural
(CONCATUR) i la Confederació del Turisme Rural
i l’Agroturisme de Catalunya (TURALCAT) per
facilitar i incentivar els sistemes de qualificació
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ambiental en el sector dels allotjaments de turisme
rural.

actuacions i n’avaluarà els resultats. Aquest conveni
tindrà vigència durant tres anys.

El conveni estableix un marc de col·laboració amb
el Departament de Medi Ambient i Habitatge per
portar a terme actuacions a fi d’impulsar el Distintiu
de qualitat ambiental entre els empresaris del
turisme rural a Catalunya i convertir-lo en un
referent dins el sector. D’aquesta manera, es donarà
a conèixer als clients de turisme rural a Catalunya, i
així s’atorgarà un valor afegit al turisme rural català
davant del mercat europeu.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Les actuacions que es portaran a terme per realitzar
l’objectiu d’aquest protocol són el disseny i
l’aplicació d’uns programes d’implantació i
promoció del Distintiu de qualitat ambiental.
Aquests programes inclouran mecanismes d’atenció
personalitzats als allotjaments, i seminaris i xerrades
informatives als allotjaments i les associacions
territorials del sector. També inclouran actuacions
de difusió a través d’Internet, l’edició i difusió de
material promocional, i campanyes de promoció en
el mercat nacional i internacional.
En virtut d’aquest conveni, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge informarà les associacions
sobre els criteris de gestió ambiental que convé
aplicar en els allotjaments de turisme rural i
participarà en les activitats de formació que les
associacions duguin a terme. També aportarà el
material i la documentació per divulgar els sistemes
de qualitat, col·laborarà en la seva difusió en l’àmbit
nacional i internacional, i estudiarà les vies de
finançament més adients per desenvolupar aquestes
actuacions.
Per la seva banda, les associacions facilitaran la
relació amb els seus membres per poder seleccionar
els diferents establiments en els quals s’aplicarà el
programa d’implantació del Distintiu.
També indicaran les fires nacionals i internacionals
en què és aconsellable participar, i coordinaran i
supervisaran el material de difusió i divulgació que
sigui necessari per assolir els objectius de promoció
i visibilitat del Distintiu.
En el termini d’un mes es crearà un grup de treball
amb representants de les dues associacions de
turisme i representants del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
Serà precisament aquest grup de treball qui
concretarà i coordinarà les diferents activitats i

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un
sistema d’etiquetatge ecològic creat l’any 1994 que
pretén posar en relleu les oportunitats de reducció de
l’impacte
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un
sistema d’etiquetatge ecològic creat l’any 1994 que
pretén posar en relleu les oportunitats de reducció de
l’impacte ambiental de productes i serveis. Al
mateix temps, el Distintiu fa fàcilment identificables
al consumidor o usuari aquells productes o serveis
que han estat dissenyats, fabricats o realitzats tenint
en compte aquestes oportunitats de millora.
L’activitat turística és un dels sectors més actius i
que més contribueix al desenvolupament econòmic i
social de Catalunya. Tot i això, cal tenir present que
els serveis turístics són grans consumidors de
recursos i que un entorn no degradat constitueix un
condicionant bàsic per assolir un nivell òptim de
competitivitat.
A Catalunya, hi ha 38 establiments de turisme
rural que disposen del Distintiu de qualitat
ambiental. Aquestes cases rurals tenen el Distintiu
des de l’any 2002 i es troben situades en diferents
comarques: 11 al Ripollès, 10 a l’Anoia, 10 a l’Alta
Ribagorça, 2 al Solsonès, 2 al Berguedà, 1 al Pla de
l’Estany, 1 a la Conca de Barberà, i 1 a Osona. Els
establiments rurals encapçalen el rànquing
d’instal·lacions turístiques amb aquest distintiu. En
aquests moments a Catalunya hi ha 26 hotels, 20
instal·lacions juvenils (albergs i cases de colònies) i
17 càmpings que ja l’han obtingut.
El Distintiu atorga, d’una banda, una informació
millor i més fiable als consumidors i usuaris i,
d’altra banda, promociona el disseny, la producció,
la comercialització, l’ús i el consum de productes i
de serveis que superen determinats requeriments de
qualitat ambiental, més enllà dels establerts com a
obligatoris per la normativa vigent
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referent als municipis de l'Espluga de Francolí,
Passanant i Vallbona de les Monges.

12.-LLOCS
DE
PARC EOLICS

TREBALL

Apartir d'aquest proper dilluns dia 22 de maig,
s'obre el termini per presentar sol·licituds als llocs
de treball que es crearan arran de la posada en marxa
dels parcs eòlics que es construiran en el nostre
municipi.
D'acord amb el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i les dues empreses eòliques de la
zona, Acciona Energia i Gerrsa, els llocs de treball
que es crearan, en total 8 llocs de treball, seran
coberts per persones del municipi, sempre que
demostrin tenir els coneixements necessaris.
Per poder optar a algun d'aquests llocs de treball cal
tenir coneixements d'informàtica i d'electricitat. Cal
aportar una sol·licitud dirigida a cadascuna de les
empreses adjuntant el currículum. Es presentaran a
l'Ajuntament, que les traslladarà a les empreses.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques
ha resolt, en data 2 de maig de 2006, l'assumpte que
s'indica a continuació:
Exp.: 2006/022109/C
Pla especial d’infrastructures per a la construcció de
la línia aèria d'evacuació d'energia elèctrica doble
circuit de 220 kV SET parc eòlic les Forques-SET
les Comes, als termes municipals de l'Espluga de
Francolí, Passanant i Vallbona de les Monges
Vista la proposta de la Direcció General
d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi
exposen, he resolt:
.1
Aprovar inicialment el Pla especial
d’infrastructures per a la construcció de la línia aèria
d'evacuació d'energia elèctrica doble circuit de 220
kV SET parc eòlic les Forques-SET les Comes, que
afecta les demarcacions territorials de Lleida i
Tarragona, i els termes municipals de l'Espluga de
Francolí, Passanant i Vallbona de les Monges,
promogut i tramès per Gerrsa.
.2 Exposar l'expedient a informació pública pel
termini d'un mes, mitjançant la publicació d'aquesta
resolució al DOGC i a un dels diaris de més
circulació en l'àmbit supramunicipal, per tal que es
puguin presentarles al·legacions oportunes, d'acord
amb el que disposa l'article 83.4 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
L'expedient restarà per a consulta a l'arxiu de
planejament de la Direcció General d'Urbanisme del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona.
.3 Un cop transcorregut el termini d'informació
pública, s'obrirà un altre termini d'igual durada
corresponent al tràmit d'informació per als ens locals
compresos en l'àmbit territorial del Pla especial.

13.-Línia elèctrica d’evacuació
EDICTE
de 12 de maig de 2006, sobre una resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Contra la resolució anterior, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar potestativament
recurs de reposició, de conformitat amb el que
preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
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modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.
El recurs s'entendrà desestimat si passa un mes
sense que s'hagi dictat i notificat la resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via
contenciosa administrativa.

Dues han estat les tombes descobertes, ben aprop
una de l’altra. Ambdues estan orientades en
direcció Nord-Sud.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada
també es pot interpolar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l'article 116 de la Llei esmentada i l'article
25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà
interposar si s'ha interposat recurs de reposició fins
que aquest hagi estat resolt expressament o se n'hagi
produït la desestimació presumpta perquè hagi
transcorregut el termini d'un mes, de conformitat
amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999
esmentada.

Les dues tombes descobertes, un cop
netejades de la brossa que les
amagava.

Barcelona, 12 de maig de 2006

14.-Tombes
En la línia del reportatge fotogràfic que va sortir
recentment publicat en la pàgina web de Belltall, el
passat 13 de Maig es van fer dues noves troballes
d’aquest tipus d’enterraments.
El lloc de la descoberta ha estat l’indret conegut
com La Cista, es a dir, un bosc situat a llevant del
poble, no més lluny de 10-15 minuts a peu.

El mateix nom de La Cista ja sembla tenir
connotacions necrològiques i segurament en el
mateix lloc han d’existir altres tombes.
La època en que es poden situar aquests
enterraments, resta encara indeterminada. Hi ha
opinions que les situen en la cultura megalítica (*),
però altres no els hi donen més enllà de 400-600
anys. De moment no s’hi ha trobat cap testimoni que
permeti datar-les : ni inscripcions, ni amulets, ni
símbols de caràcter religiós ...
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Però si son d’època cristiana, es ben sorprenent que
aquests enterraments es fessin aquí, lluny del fossar
o del mateix poble. Investigarem aquest tema i ens
comprometem a mantenir-vos informats.

El projecte consistirà:
•

Fer un passeig jardinat en tot el Passeig.

•

Un monument a la Marinada.

•

Un mirador de dos nivells.

•

Cimentació del camí al camp de Futbol.

•

Contenidors de residus soterrats.

Per tal de poder assolir l’ objectiu de que aquest
projecte tiri endavant van reunir-se a l’ Ajuntament ,
l’alcalde el Secretari, l’ arquitecte i els representats
de l’ Associació per tal de acabar de revisar el
projecte.
La Rosa María de cal Banyeta va fer la
descoberta.

(*) : Segons la GEC, una cista es un tipus de tomba
de forma rectangular feta amb quatre lloses dretes i
amb un altra que fa de tapa, i que recorden una
capsa. Son típiques de la cultura megalítica. Si son
d’aquesta època caldria llavors situar-les entre el
1.500 i el 2.000 aJC, tot i que les seves últimes
manifestacions es van perllongar fins el 650 aJC.

14.-NOU
PROJECTE
PASSEIG DE L’ OM

AL

L’Ajuntament i l’ Associació de veïns estan
treballant amb l’ arquitecte de Belianes Xavier
Gelabert per tal de fer millores en el Passeig de l’
Om.

15.-Recuperació La Caminada a
Rocallaura
Col·laboració : Neus Berengué
L'últim diumenge de maig vam recuperar una
tradició, la peregrinació a Rocallaura que com tots
sabem s'hi troba la Mare de Déu del Tallat,
advocada de l'aigua per a les nostres collites. Una
bona colla hi va anar a peu i la resta s'hi afegí a
l'hora de l'Eucaristia i Adoració de la Verge.
Tot just aquest any que la nostra comunitat torna a
formar part del arxipestat Urgell-Garrigues hem
retrobat aquesta tradició.L'any que ve esperem ser
més colla per disfrutar i poder compartir un
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sentiment que també tingueren els nostres
avantpassats

• El divendres 23 de Juny, a les 23:00 a la
sala de Ball, l'Associació de Veïns convida a
cava i coca als socis i sòcies que vulguin
celebrar la Festa de Sant Joan. Les
persones interessades escriviu un e-mail a
bustia@belltall.net o apunteu-vos a la llista
que hi ha a Cal Feliuet.
Maig
• El DOC publica l'anunci del pla
d’infrastructures per a la construcció de la
línia aèria d'evacuació d'energia elèctrica del
parc
eòlic
de
les
Forques.
• S'obre el termini per presentar sol·licituds
als 8 llocs de treball que es crearan arran de
la posada en marxa dels parcs eòlics que es
construiran en el municipi. Les sol·licituds
s'han
de
presentar
a
l'Ajuntament.
• La primavera llueix per tot arreu: escolteune una mostra amb la remor de la marinada
ventejant un reboll
• La Generalitat aprova la bandera del
Municipi de Passanant i Belltall (DOC).

16.-Notícies de la Pag web
Juny
Els resultats al Municipi en el referendum de
l'Estatut va ser de SI en un 84 % (76 vots) i
de NO en un 11 % (10 vots). La participació
va ser del 56% d'un total de cens de 163
persones

• Els contenidors de residus (andròmines)
són a la Bàscula del 8 al 15 de Maig.
• El dissabte 13 de Maig es celebra el
certament Passanant Foto organitzat pel veí
de La Glorieta Josep Bou. A les 14:00 h., a la
Sala Museu de Belltall, es realitza l'exposició
"Primers premis del concurs Ibèric” -60 anys
d'exposicions fotogràfiques-.

Abril
El Palau Alenyà de Montblanc, seu del Consell
Comarcal
de
la
Conca
de
Barberà, serà el punt d’informació cadastral.
• S'ha iniciat el canvi dels arbres de la
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carretera

que

s'havien

mort.

•

Si pares o estaciones en zones de risc
per a la circulació, per als vianants, o
en els carrils destinats al transport
públic urbà.

•

Si utilitzes qualsevol sistema de
detecció de radars per eludir la
vigilància dels agents de trànsit.

•

Si no portes l'enllumenat quan és
obligatori o en fas mal ús.

•

Si portes un menor de 12 anys com a
passatger de la teva motocicleta o
ciclomotor, amb les excepcions que es
determinin reglamentàriament.

• Ja està instal·lat el nou mobiliari infantil de
la Placeta
L' Ajuntament ha instal·lat una bústia a la
entrada del casal social per tal de definir un
nou canal de comunicació amb ells.
S' ha iniciat el canvi dels arbres de la
carretera que s' havien mort. El nou mobiliari
infantil de la Placeta ja està instal·lat.
• L'Ajuntament ha iniciat les obres de millora
de la Placeta. En una primera fase, es
posaran nous equipaments i nova sorra a
l'àrea infantil. En una segona fase, es posarà
ciment i pedra on no hi ha equipaments
infantils.

3 PUNTS MENYS

• El municipi de Passanant i Belltall ha
aprovat el pressupost per a l'exercici de
2006, el més alt de la història del municipi
notícia).
(llegiu-ne
la
• 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.

•

Si sobrepasses el límit de velocitat
entre 31 i 40 km/h.

•

Si fas un canvi de
incompleixi les normes.

•

Si no mantens
seguretat.

•

Si uses manualment el telèfon mòbil,
auriculars o qualsevol altre aparell que
no et permeti estar atent mentre
condueixes.

•

Si no et poses el cinturó, el casc i
altres
dispositius
de
seguretat
obligatoris.

Si condueixes a una velocitat superior
al límit establert en més de 40km/h,
sempre que no suposi, a més, un
excés del 50%.

•

Si condueixes amb una taxa d'alcohol
superior a 0,25 mg/l i fins a 0,50 mg/l
en aire espirat (professionals i
conductors novells més de 0,15 i fins a
0,30 mg/l).

•

Si circules per una autopista o autovia
amb un vehicle amb el qual estigui
expressament prohibit circular-hi.

•

Si condueixes un vehicle sense portar
el permís o la llicència adequats.

2 PUNTS MENYS
Si superes el límit de velocitat entre
21 i 30 km/h.

de

•

Perdre punts: quan i quants

•

distància

que

4 PUNTS MENYS

17.- PERMÍS PER PUNTS
Font: Ministeri de l'Interior
Direcció General de Trànsit - Permís per punts

la

sentit
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•

Si llences a la via o als voltants
qualsevol objecte que pugui produir
incendis o accidents.

•

Si condueixes de manera negligent o
crees riscos per als altres.

•

Si et saltes un stop, un semàfor en
vermell o no respectes la prioritat de
pas.

•

Si quan avances poses perill o
entorpeixes els que circulen en sentit
contrari
o
(…)
en
llocs
o
circumstàncies de visibilitat reduïda.

•

Si quan avances poses en perill o
entorpeixes ciclistes.

•

Si realitzes maniobres de marxa
enrere en autopistes o autovies.

•

Si no respectes els senyals dels agents
que regulen la circulació.

•

Si (...) condueixes amb un excés del
50% o més en el nombre de places
autoritzades, exclòs el conductor,
llevat que es tracti d'autobusos urbans
o interurbans.

•

Si augmentes la velocitat o efectues
maniobres que impedeixin o dificultin
l'avançament.

6 PUNTS MENYS
•

•

•

•

Si condueixes de manera temerària,
circules en sentit contrari o participes
en competicions o en carreres de
vehicles no autoritzades.

•

Si ets conductor professional i
excedeixes en més del 50% els temps
de conducció o minores en més del
50% els de descans.

COM FUNCIONA?

L'ÚNICA COSA QUE CANVIA ÉS QUE HI HA
MÉS SEGURETAT
Quants punts tinc?

Si quan condueixes superes en més
del 50% el límit de velocitat màxima
autoritzada, sempre que això suposi
superar, com a mínim, en 30km/h
l'esmentat límit.
Si condueixes amb una taxa d'alcohol
superior a 0,50 mg/l en aire espirat
(professionals i conductors novells
més de 0,30 mg/l.)
Si
condueixes
sota
d'estupefaents,
estimulants
i
altres
d'efectes anàlegs.

•

els
efectes
psicòtrops,
substàncies

Si et negues a passar a les proves
d'alcoholèmia,
estupefaents,
psicòtrops,
estimulants
i
altres
substàncies d'efectes anàlegs.

Començaràs amb 12 punts, però si ets un
conductor novell, amb menys de 3 anys
d'experiència, començaràs amb 8 punts.
També disposaràs de 8 punts quan obtinguis
un nou permís o llicència de conducció,
després d'haver perdut el que tinguessis per
haver esgotat el teu crèdit.
He de realitzar algun tràmit per obtenir
els punts?
Per obtenir els punts del teu permís, no has
de fer cap tràmit. És una assignació
informàtica que realitzarà l'Administració.
Recorda que el sistema per punts no
l'actual sistema de sanció. Quan
determinades infraccions, a més
corresponent sanció econòmica i

elimina
comets
de la
de la
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suspensió, si escau, del permís o la llicència
de conducció, ara també et restaràs punts.
Els bons conductors guanyem punts?

podràs obtenir-ne un de nou superant un curs
de reeducació i sensibilització i una prova
teòrica a la Direcció de Trànsit. A més, no
recuperes els 12 punts, comences amb 8.

Si ets tan bon conductor que conserves
intacte el teu crèdit de 12 punts, en 6 anys
pots arribar a tenir fins a 15 punts.

Però si ets reincident i perds el teu permís
per segona vegada, et tocarà esperar un any
per tornar a conduir.

Per obtenir-los, cal que durant els tres
primers anys no cometis cap infracció que
suposi pèrdua de punts amb la qual cosa
obtindràs dos punts més que sumaràs als 12
inicials i ja tindràs 14 punts.

Com són els cursos de reeducació?

Si passen uns altres tres anys i segueixes
sent un bon conductor, rebràs un altre punt
Quan
assoleixis
aquesta
xifra
extra.
demostraràs que estàs entre els millors
conductors i que respectes la teva vida i la
dels altres.
Com sé quants punts em queden?
A partir de l'1 de Juliol, tots podrem consultar
el nostre saldo de punts entrant a la web
www.dgt.es.
Què passa quan perdo algun punt?
Si
perds
punts
pots
recuperar-los
parcialment,
per
dues
vies
diferents:
superant un curs o deixant de cometre
infraccions que suposin pèrdua de punts.

Són
cursos
de
formació
viària
que
s'impartiran en centres concertats. El seu
objectiu és sensibilitzar els conductors sobre
la implicació que tots tenim en els accidents.
En aquests cursos hi haurà temes comuns per
a tots els conductors, on es parlarà de cultura
i educació viària fomentant el debat i la
reflexió, i temes específics per a cada
conductor, on es tractaran les matèries que
més ens afectin a cadascun.
Si cometo una infracció, perdo els punts
immediatament?
No. Els perdràs quan la sanció sigui ferma.
Tingues en compte que la sanció serà ferma:
•

Si no presentes recurs administratiu,
quan passi un mes des que hagis
rebut la resolució sancionadora.

•

Si el presentes, quan et notifiquin la
resolució del recurs.

Com i quants punts puc recuperar?
Mitjançant la superació d'un curs de
sensibilització i reeducació vial de 12 hores,
podràs recuperar fins a un màxim de 4 punts.
Però no et confiïs, aquest curs només podràs
fer-lo una vegada cada dos anys. Llevat que
siguis un conductor professional, cas en el
qual podràs realitzar el curs cada any.
Si no perds més punts en un termini de dos
anys, recuperaràs el teu crèdit inicial de 12
punts, llevat que la pèrdua parcial de punts
es degui a la comissió d'infraccions molt
greus, cas en el qual hauràs d'esperar tres
anys.

Què passa si sóc conductor professional?
Si ets conductor professional, perds els punts
amb les mateixes infraccions que la resta de
conductors.
Encara que hi ha certes coses que hauràs de
tenir en compte:
•

Recorda que la taxa d'alcohol permesa
en el teu cas, és menor que per a
altres conductors.

•

Si excedeixes en més d'un 50% els
temps de conducció o minores en més
d'un 50% els de descans, et restes
punts.

•

Si has perdut el teu permís, quant de
temps et quedes sense conduir?
Hauràs d'esperar 3 mesos la primera
vegada per poder recuperar el permís,

He perdut el permís. I ara què?
Si t'has quedat sense punts i has perdut el
permís, et quedes sense conduir però, saps
com recuperar-lo? Després de 6 mesos des
que se t'hagi notificat la pèrdua del permís
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i 6 mesos la segona. A més, serà
obligatori que facis un curs de
sensibilització i reeducació vial i que
superis una prova teòrica a la Direcció
de Trànsit. A més, només disposaràs
d'un crèdit de 8 punts en el nou
permís.
Què succeeix si sóc conductor novell?
Si ets un conductor novell, amb menys de 3
anys
d'antiguitat
en
el
teu
permís,
començaràs amb 8 punts i si en dos anys
no has perdut cap punt passaràs a tenir
12 punts.
A part d'això, et restaràs punts quan cometis
les mateixes infraccions que els altres. Encara
que, en el teu cas, hauràs de tenir en compte
que la taxa d'alcohol permesa és menor que
per a altres conductors.

EN ALTRES PAÏSOS
SUMAR O RESTAR, IGUAL A SENSIBILITZAR

El permís per punts és vigent en altres països
de la Unió Europea des de fa anys. Al Regne
Unit, per exemple, des de 1982. És un
sistema que actualment compta amb una
gran acceptació i que ha suposat un
considerable avanç en països com Regne
Unit, França, Alemanya, Itàlia o Luxemburg.
La millor referència dels seus resultats és el
descens fins al 10% d'accidents en un any.
Part de l'èxit del sistema per punts és la seva
aposta per la formació de l'infractor, una
forma de sensibilització sobre la seva especial
implicació en els accidents. A Espanya, amb
el compromís de tots, també podrem
aconseguir que el sistema per punts sigui tot
un èxit.

REGNE UNIT
SUMAR, MILLOR QUE RESTAR

El sistema per punts ha tingut un enorme èxit
al Regne Unit. Tant que, en l'actualitat, és
el país europeu amb menys morts per
milió de quilòmetres recorreguts.
La Llei anglesa de trànsit rodat, de 1962, pot
considerar-se el precedent del permís per
punts que ja va començar a funcionar l'any
1982. El sistema anglès barreja trets del

sistema tradicional de penalització als
conductors juntament amb altres del permís
per punts.
En aquest cas, els punts se sumen en lloc
de restar-se. Com més greu sigui la
infracció, més punts sumarà. El conductor
que acumuli 12 punts o més serà inhabilitat.
Hi ha 3 tipus d'infraccions:
1. Tipus A, molt greus (per exemple,
conduir sota els efectes de l'alcohol).
Suposen la retirada immediata del
permís durant un any.
2. Tipus B, són considerades faltes (com
no utilitzar el cinturó) i sumen punts.
3. Tipus C, infraccions lleus (com pot ser
un estacionament indegut). No es
tenen en compte a l'hora de puntuar i
la sanció és simplement econòmica.
Per recuperar el permís, cal realitzar un curs
de reciclatge i tornar-se a examinar. I si la
retirada de la llicència es va produir per faltes
greus o delictes, cal passar a més un examen
mèdic.

FRANÇA
LES INFRACCIONS RESTEN PUNTS
El permís per punts va entrar en vigor a
França l'any 1992. El sistema francès es basa
en la pèrdua progressiva de punts. Cada
conductor compta amb un saldo inicial de 12
punts que desapareixeran automàticament
quan es cometi una infracció. Si el seu saldo
es queda a zero, el conductor perdrà el
permís.
Les infraccions estan
següent manera:

penalitzades

de

la

1 punt menys per trepitjar una línia contínua,
utilitzar les llums de manera indeguda o
circular amb un excés de velocitat que no
superi en 20 km/h la velocitat màxima
establerta.
2 punts menys per un excés de velocitat
entre 20 i 30 km/h, conduir utilitzant el
mòbil, accelerar impedint un avançament o
parar en la mitjana d'una autopista o autovia.

BELLTALL
NUM 60. ESTIU 2006.

www.belltall.net

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

3 punts menys per un excés de velocitat de
30 a 40 km/h, circular sense motiu pel carril
esquerre, parar en un lloc perillós o no
utilitzar el cinturó o el casc.
4 punts menys per un excés de velocitat
superior a 40 km/h o per saltar-se un stop o
un semàfor.
6 punts menys per conduir sota els efectes de
l'alcohol o negar-se a realitzar la prova
d'alcoholèmia.
8 punts menys per provocar un accident,
conduint sota els efectes de l'alcohol, o
donar-se a la fuga en un cas d'accident amb
ferits.
Si un cop transcorregut un determinat
període de temps, el conductor no comet més
infraccions, podrà recuperar punts. Si ho
prefereix, també pot realitzar cursos de
sensibilització amb els quals obtindrà punts.
A França, el temps i els resultats els han
donat la raó. Amb el permís per punts ja han
disminuït les infraccions per consum d'alcohol
en un percentatge superior al 6%. I l'any
2003, per exemple, els conductors francesos
van aconseguir reduir les morts per accidents
de trànsit en un 17%.

ALEMANYA
COM MÉS PUNTS, PITJOR

A Alemanya, el sistema de conducció per
punts es va implantar l'any 1999. En aquest
cas, i segons les infraccions comeses, els
punts es van sumant. El conductor que
n'acumuli més de 18 no podrà conduir.
La puntuació de les infraccions varia segons
la seva gravetat, entre 1 i 4 punts, les menys
greus, i entre 5 i 7 punts, les més greus. Per
exemple, un avançament en un tram prohibit,
suma 1 punt; realitzar un gir posant en perill
els vianants suposa 2 punts més; saltar-se un
stop significa acumular 3 punts i amb
infraccions més greus, com conduir sota els
efectes de l'alcohol, se sumen entre 5 i 7
punts.
Quan el conductor ha acumulat entre 8 i 13
punts, se li envia una amonestació i se'l
convida a participar voluntàriament en un
seminari de formació.

Els conductors que tenen entre 14 i 17 punts,
han d'acudir obligatòriament a un seminari de
formació viària. Si el conductor ha acudit ja a
un d'aquests seminaris els últims cinc anys,
se li envia, a més a més, una amonestació.
L'assistència voluntària a la consulta d'un
psicòleg significa una rebaixa de 2 punts.
Quan el conductor obté 18 punts, se li presta
ajuda psicològica. I si a partir d'aquí la
situació no millora, es procedeix a la retirada
del permís

Que li pot passar a un conductor a Belltall?
•
•
•

Saltar-se el semàfor en vermell PERD
QUATRE PUNTS.
Circular a 80 km / h PERD 4 PUNTS
Avançament incorrecte PERD 4 PUNTS

En un minut pot perdre 14 punt , és a dir el
carnet de conduir.

18.-Festa Major 2006
A continuació us avancem el programa d’activitats
per la festa major de Belltall que es celebrarà els
dies 18 , 19 i 20 d’ Agost.
DIVENDRES 18 D'AGOST:
Jocs de Cucanya a les 17:00
Xocol,atada a les 18:00
Ball de Diables a les 23:00
Discoteca Mòbil a les 24:00
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DISSABTE 19 D'AGOST:
Misa solemne
La familia camallarga
Exposició
Partit de futbol i basket....
Ball de tarda
Ball de nit

12h
18h
20h.
23h.

19.-Any Jubilar i Concert
Col·laboració : Neus Berengué
El dissabte 10 de juny vam viure un dia molt intens.
A 3/4 de 8 sortíem una colla de vint persones de
pelegrinatge a Montserrat, amb motiu de l'any
jubilar, junt amb els pobles del nostre arxiprestat.
Aquest any jubilar l'ha concedit el Papa Benet XVI
amb motiu del 125è aniversari de la coronació
canònica de la Mare de Déu de Montserrat, de la
seva proclamació com a Patrona de Catalunya i de la
concessió del títol de Basílica Menor a l'església que
té dedicada.

A l'arribada vam participar en la Missa Conventual
i després,els que volgueren, vam assistir a la xerrada
d'un gran teòleg Hilari Raguer, tot seguit vam canta
la Salve i a les 5 ens trobàvem un altre cop a la
Basílica per fer la Pregària comunitària que amb el
lema "Maria,Mare de consol i d'esperança" vam
pregar per totes les persones que necessiten forces
per tirar endavant. A les 8 ja érem de tornada.

DIUMENGE 20 D'AGOST:
MISA SOLEMNE
JOCS INFLABLES
VERMOUTH
HAVANERES

MATI
TOT EL DIA
13H
18H

A les 10 del vespre vam poder gaudir d'un gran
concert a càrrec del grup SEIZANSHA, els joves
Aïna, Gal·la, Sara i el Roger van commoure els
nostres sentits. Ens van deixar molt bon gust i les
nostres oïdes els ho van agrair.

L'entorn de l'església, que dóna serenor, la gent
cofoia i la música; tres elements que ens van fer
viure una nit de joia i de ben segur que si es pot,
voldrem tornar a repetir
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20.-Imatges del Poble i la seva gent

