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del grup és l' estar format per tan sol veus
masculines Amb un ampli repertori en creixement,
interpreta obres tant d'origen sacro com popular,
però de forma preferent les cançons pròpies del País
Basc interpretades en castellà i euskera, al costat
d'algunes de les més sentides cançons de la terra
catalana, en llengua vernacla.

1 Sagrat Cor
El Dissabte 6 d’octubre es va celebrar a Belltall la
Festa del sagrat Cor. Aquesta Festa de caràcter
religiós té els seus orígens en la tradició de donar
gràcies a Déu per les collites rebudes. Per aquest
motiu cada carrer prepara un altar que es visitat pels
habitants del poble en processó.

Entre les cançons cantades hi havia cançons típiques
basques com: Botecito , Elurra, Alma Llanera,
Aurtutxo Polita, Boga-boga, Ay Tierra vasca o el
Menú entre altres. Però també van interpretar les
cançons tradicionals catalanes com l’ Emigrant i
L’ Empordà .

Després dels actes religiosos es va celebrar a l’
Església Parroquial de Sant Pere l’ actuació del Cor
Basc de Salou AMA –LUR ( Terra Mare). Aquest
grup inicia la seva marxa a principis de l'any 1992,
formant-se a partir d'un grup de bascos residents en l
'àrea de Tarragona que desplaçats per motius
laborals, per a donar llera a la seva vocació cantora,
decideixen afrontar reptes pel camí de la música
coral.
El grup en la seva evolució natural ha canviat, en
part, la seva composició inicial amb integrants que
procedeixen de diferents Comunitats Autònomes i
també la direcció de la coral, que està encomanada a
Àngel Prat des de 2004. Una de les característiques
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El grup va realitzar una excel.lent actuació que va
ser llargament aplaudida pels Belltallencs .Després
tots plegats ,el grup AMA-LUR , acompanyats i
veïns de Belltall, vam poder compartir un refrigeri
tots junts al casal Social. El grup AMA LUR va
continuar delitant-nos amb noves cançons durant el
refrigeri

Com a particularitat d’aquest tram és que s’ ha
aprofitat el màxim el recorregut del camí existent
entre Belltall i Forès per tal de passar el cablejat que
porta la corrent generada per les torres a la
Subestació de les Forques. Aquestes obres encara no
estan totalment finalitzades.
Aquest és el primer parc de GAMESA a la Conca de
Barberà, però ja en té altres de projectats com son:
Les Forques II, Conesa I, Conesa II, Montargull o
Savallà

2.-Parc Eòlic les Forques
Els molins aerogeneradors de parc eòlic Les
forques que realitza GAMESA al terme de Belltall
ja han arribat i la grua per instal·lar-los està llesta
per fer-ho. Aquest parc consta de 15 torres de 78 m,
rotor de 90 m de diàmetre, transformador de 2.100
KVA i potència unitària de 2.000 kW.

3.-Comissió de Festes
Col·laboració. Comissió de Festes de Belltall
Tal com vam dir a la reunió de la Associació de
Veïns i amics de Belltall, os presentem els comptes
de la Festa Major 2007.

Aquestes torres són més grans que les del Parc eòlic
del Tallat que són de 80 metres i rotor de 77 m de
diàmetre. Les peces dels nous molins i dels
corresponents aerogeneradors ja estan ubicades en el
seu punt d’alçament pels primers 7 molins. Les
torres segueixen la carena de la muntanya i aniran
des de Belltall fins a Forès.

Com podem comprovar, la Festa Major, no es una
activitat que doni massa marge per fer grans coses,
sinó que cal tenir molt controlades les despeses per
no tindré un ensurt.
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DESPESES

ESPECTACLES
Diables
Infantil
Coral
subirós

1.000,00
700,00
1.000,00
3.480,00

Bar -Vermut

1.254,14

INGRESOS

6.180,00

SUBVENCIONS
Vedat Belltall
Carns Bertran
Itaca
Salvador Mestre
Forn
Diputació

600,00
500,00
50,00
30,00
33,00
1500,00

Tikets 214*18
Varis
Bar

3852,00
547,00
1100,00

1254,14
Exposició
247,90
247,90

2.713,00

Varis

5.499,00
294,70
294,70

Total despeses

7.976,74

Total ingressos

Total ingressos
Total despeses

8.212,00
7.976,74

SALDO FINAL

235,26

8.212

El grup de la colla “D9 a dues” a la seva arribada a
Belltall.Després van prosseguir el seu camí fins a
Santes Creus , assegurant que disposaven del
corresponent segell a la resta de pobles ( Forès,
Rocafort, Montbrio de la Marca....).

Per això es important la col·laboració de tothom, tan
de la Associació de Veïns, con la de tothom per
pagar els tiquets com el fet de aconseguir noves
subvencions com les ajudes per part de entitats i
persones que amb les seves donacions en espècies
ens permeten de fer la Toia amb mes valor o tindré
unes saboroses coques per la xocolatada.

Una bona iniciativa per potenciar “ La Ruta del
Cister”

Però es que també cal tenir en compte a totes
aquelles persones que no apareixen en lloc, però que
son igual de fonamentals a l’hora de fer funcionar la
Festa Major, com son aquells joves que engalanen el
poble (i que desprès recullen), son tots aquells que
ajuden a posar cadires, que preparen jocs, que posen
la barana del seu balcó per lligar una corda, aquells
que porten el fang, el que se encarrega del correfoc ,
el que tenen cura de les instal·lacions elèctriques, les
cases que fan la xocolata, els que fan el menjar dels
músics, els que ajuden a preparar el vermut, i tanta i
tanta gent que en un moment donat sabem que
podem demanar ajut i sabem que el tindrem.
Per a tots vosaltres i per a tots els que abans de
nosaltres van fer la Festa Major, moltes gràcies.

3.-La Ruta del Cister..i carnet

5.-Amics i Veïns que ens han
deixat

El Passat Setembre un grup d’excursionistes de
Tarragona que fan la ruta del císter ens van demanar
que els hi segelléssim un carnet que havien fet de la
ruta del cister.

Neus Castellà Fonoll ( Ca la Llúcia) . Va morir a
l'edat de 86 anys. La celebració exequial es va
celebrar el diumenge 21 d’ Octubre , a les 12 del
migdia, a l'església parroquial .
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De tota manera també tinc que deixar clar que les
seves dimensions no son semblants a les tombes
trobades fins ara a Belltall. La seva superfície es
bastant mes gran i la mida i pes de les lloses del
perímetre son molt més considerables

6.-La Cista de Belltall
Col.laboració: Josep Joan Berenguer
berenguer-roca@telefonica.net
M’agradaria tornar a tocar el tema de la cista de
Belltall.Crec que la teoria de que es tracta
veritablement de un enterrament megalític cal
considerar-la seriosament.

Vegi’s sinó a l’autor d’aquest article assegut sobre
aquestes lloses i dues fotos comparatives : la foto
anterior es una de les tombes de Belltall, la de sota
la de La Sala.

No vull repetir els arguments exposats anteriorment
per no fer-me repetitiu. Aquesta vegada vull aportar
un argument nou.

Podríem suposar que els enterraments de Belltall son
individuals, mentre que el de La Sala es col·lectiu.
Properament esta prevista un altra sortida a la cista
de Belltall per tal de descobrir altres tombes que ens
puguin aportar més informació.

No pas lluny de Belltall, concretament a uns 2 Km
de La Sala de Comalats hi ha un enterrament força
semblant al de Belltall. Aquest enterrament es en
mig de un bosc, sense d’altres a la vora i està
documentat com a enterrament megalític. Sembla
clar doncs que aquest territori estava habitat en el
període Megalític (2000-700aJC). ¿Per que doncs no
pot haver-hi enterraments similars a Belltall?

7.-ERC
demana
Tàrrega -Montblanc

l’autovia

El grup d'Esquerra al Congrés dels Diputats, del
qual n'és membre Josep Andreu, ha incorporat a les
esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat, deu
al·legacions relacionades amb l’ AltCamp i la Conca
de Barberà, en projectes que ascendeixen a uns vint
milions d’euros (en total). Esquerra demana l’inici
dels estudis informatius per tirar endavant
l'autovia entre Montblanc i Tàrrega; millores en
les estacions de tren d’ ambdues comarques (i de la
resta de la demarcació); i la restauració i adequació
de camins rurals. Pel que fa l’autovia MontblancTàrrega,L’alcalde de Montblanc,
Josep Andreu, ha destacat que és un objectiu del
Govern català inclòs en el seu Pla d’ infrastructures,
és un eix viari bàsic per la comarca i el Camp de
Tarragona perquè quedarien millor articulats i
enllaçarien amb l’Eix Transversal
4
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l’ interior del poble i en alguns casos ni el
semàfor en vermell. .

La zona Esportiva està ubicada a un costat de la
carretera el que obliga als nens i nenes a creuar
la carretera per anar a la zona esportiva.

i

El senyor Frago ens va respondre amb la carta Num
0368S-4154 de data 21 de Novembre on ens deia:

Senyor Francisco Frago Riera
Cap del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona

En relació al vostre escrit del passat 15 de
Novembre en què sol·liciteu que es faci una variant
de la C-14 en el seu pas per Belltall, us informo que
sobre aquest tema em va venir a veure l’alcalde i un
membre de l’ associació de Veïns de Belltall.

Benvolgut Senyor,
Em dirigeixo a vostè com a President de l’ Associació
de Veïns i Amics Belltall per tal d’exposar-li uns fets
que afecten al nostre poble.

En aquella reunió `varem quedar que l’
Ajuntament fes una petició sobre la travessera de
Belltall i encara no hem rebut l’escrit.

La nostra Associació esta formada per 230 socis i sòcies,
entre ells hi ha persones empadronades al poble i altres
que no hi estan però que hi habiten temporalment. En
l’assemblea General anual els socis van aprovar que es
sol·licités fer una variant de la C-14 en el seu pas per
Belltall.

Tanmateix trametem el vostre escrit a la Direcció
General de Carreteres.

Els motius d’aquesta sol·licitud son diversos , però li
detallem alguns:

•

•

Esperant que la nostra sol·licitud sigui avaluada
esperant rebre resposta el saluda molt atentament :

La Junta de L’Associació de veïns ha acordat
enviar una carta sol.licitant oficialment una
variant a Belltall. Us adjuntem còpia de la carta.

•

El nou POUM que prepara l’ Ajuntament
preveu el creixement del poble en la zona del
camp de futbol. Això suposarà que hi haurà més
persones que necessitaran creuar la carretera per
accedir a serveis bàsics (Metge, Pa,
Farmacèutic ) o accedir a les infraestructures del
poble ( Biblioteca , Local social, Església).

Per aquestes raons sol·licitem
que el Servei de
Carreteres comenci els estudis pertinent per tal de que el
poble disposi d’ una variant. Entenem que aquest estudis
han d’estar en línea amb els projectes existents i amb l’
Avantprojecte del Pla Territorial del Camp de Tarragona

8.-Carta al Cap de carreteres i
resposta

•

•

9.-Bell-cam

La C-14 és actualment una carretera de la xarxa
bàsica de la Generalitat i per tan li pertoca no
passar per l’ interior d’ un nucli urbà.
Actualment la C-14 a la Província de Tarragona
només passa per l’ interior de dos pobles
Solivella i Belltall.

Estiguis on estiguis del món pots veure la posta de
sol a Belltall... Com? Doncs a través de la pàgina
web i accedint a Vistes del poble.
Aquesta iniciativa del Xavier de Cal gran permet
veure a diferent hores del dia vistes del poble.

Els veïns de Belltall seguim patint que alguns
conductors no respecten el límit de velocitat a
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l'accés a Internet i a les noves tecnologies,
especialment

10.-CEE i noves tecnologies
La comissària Reding presenta a Barcelona
una reforma que "facilitarà l'accés de tots els
ciutadans a les noves tecnologies

11. Notícies de la web
Novembre 2007.
Visita oficial a les obres del parc eòlic de
Les
Forques
(notícia
El
Punt).
• Passanant i Belltall és un dels municipis
sense cobertura de mòbil (notícia El Punt).

La comissària europea de Societat de la
Informació,Viviane Reding, ha presentat avui a
Barcelona la proposta per reformar el mercat de les
telecomunicacions que acaba d'aprovar l'executiu
comunitari. Reding ha assegurat que la reformà
serà "una eina potent per lluitar contra els punts
negres que en aquests moments hi ha al mapa
europeu de les comunicacions, on encara queden
àrees sense accés a les noves tecnologies".

Entre les mesures previstes a la reforma hi ha la
creació d'una nova Autoritat Europea del Mercat de
les Telecomunicacions, que assessorarà la
Comissió i també les entitats nacionals de
regulació del sector per poder aplicar correctament
la normativa. En aquest sentit, i davant els temors
expressats per representants d'alguns Estats
membres, la comissària ha assegurat que el nou
organisme "no serà un problema, sinó una solució
als problemes". Reding ha explicat que la nova
autoritat europea de telecomunicacions treballarà
en col·laboració amb els organismes nacionals.

• Nova Enquesta sobre la informació de les
Juntes
trimestrals
de
l'Associació.
• Al casal municipal hi ha noves guies de
telèfons.
• El dissabte 3 de novembre es va presentar
el llibre Els safareigs públics de la Conca
(notícia Tinet).

Un altre dels aspectes de la reforma és el
reforçament dels drets dels consumidors de manera
que es garanteixi, per exemple, el dret de canviar
d'operador de telecomunicacions en un sol dia i la
possibilitat de trucar a telèfons gratuïts i
d'emergència des de l'estranger.
La comissària s'ha mostrat convençuda que la
reforma serà positiva "pels Estats membres, per la
indústria i pel desenvolupament del mercat
interior"; hi ha destacat les oportunitats que
representa l'obertura d'un mercat de 500 milions de
consumidors. "Serà la resposta europea a la
globalització", ha assegurat".
La reforma preveu també una nova regulació de
l'espai radioelèctric, gràcies a l'alliberament de
freqüències que es produirà amb l'apagada
analògica, quan totes les televisions europees emetin
només en digital. És amb aquesta nova gestió de
l'espai radiolèctric que la Comissió pretén millorar

Dissabte 3 de novembre a la nit es celebra la
Festa de la Castanyada.
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Octubre
Els molins del parc eòlic del Tallat ja giren
(notícia El Punt).
• L'empresa Gerssa crearà 8 nous llocs de
treball al Municipi (notícia de
l'Ajuntament).
• Belltall treballarà per fer un inventari de les
cabanes de Volta (notícia Avui).

• BellCam: càmera en línia en proves.
• S'inicien les obres a la teulada de la
biblioteca per tal d'eliminar-ne les goteres.
Les obres duraran unes tres setmanes.
• Nova ruta recomanada a Montblanquet
bicicleta).
• Fotografies de la Festa Major 2007

(en

12. Ha mort Paco Candel
Font :Nota de Premsa de la Generalitat
El Govern de la Generalitat lamenta la pèrdua
d'un català universal que fou referent en
defensa dels drets socials i la integració dels
immigrants que van arribar a Catalunya
durant bona part del segle XX.
Paco Candel va caracteritzar-se per mantenir
sempre l'aferrissada defensa de la cohesió
social dels catalans, per la seva la voluntat
d'integració i de ser un ciutadà català amb
totes les conseqüències.

• Nou Pla d'Ordenació Urbanística: Belltall
continuarà creixent amb la construcció de 40
cases més (notícia Aquí).
• Dissabte 3 de novembre, a les 20:00,
presentació del llibre Els safareigs públics de
la Conca.
• Dissabte 3 de novembre, a les 22:00, Festa
de la Castanyada. Per tal d'organitzar el
sopar, ens cal saber les persones que penseu
venir
La Generalitat ha aprovat els Estatuts de
l'Associació.
• Cinema a la Sala: dissabte 13 d'octubre, a
les 18:00, Mar adentro.
• Gamesa inicia l'instal·lació dels molins del
parc eòlic Les Forques (notícia Tinet).
• Dissabte 6 d'octubre, Festa del Sagrat
Cor. A les 19:30 actua el cor basc Ama-Lur
(notícia Tinet) i, a continuació, es serveix un
refrigeri a la sala del Casal Municipal.

La veu de Candel es va fer sentir al Senat
durant les primeres eleccions democràtiques,
on va ser senador per l'Entesa dels Catalans,
experiència recollida l'any 1979 a Un
charnego en el Senado, i a l'ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, on va ser regidor de
cultura com a candidat del PSUC durant la
primera legislatura municipal. La Generalitat
de Catalunya li atorgà, l'any 1983, la Creu de
Sant Jordi. També ha rebut els premis Ramon
Trias Fargas i Jaume I.

• Noves vistes del terme
Setembre
• Nova Enquesta sobre el nombre d'habitants
fixos a Belltall.
• L'Associació ha demanat a l'Ajuntament que
sol·liciti una variant de la C-14, però el
consistori diu que només ho farà si ho
demanen els habitants residents (notícia El
Punt · Diari de Tarragona).
7
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comunicació del balanç dels 100 dies de govern de
la institució intercomarcal, que es van iniciar el 19
de juliol amb l’acte de constitució de la corporació
per al mandat 2007-2011. Josep Poblet ha destacat
que el Programa de Govern, aprovat per tots els
grups polítics amb representació a la Diputació,
s’està portant a terme amb èxit, fet que comporta un
“exhaustiu compliment d’aquest compromisos amb
celeritat”, ha afirmat.

El màxim reconeixement del govern català a
l'escriptor va produir-se l'any 2003, en ser-li
concedida la Medalla d'Or de la Generalitat en
reconeixement a la seva obra literària i al seu afany
continuat de propugnar una Catalunya amb identitat
pròpia on imperin els valors de la diversitat, la
cohesió i la solidaritat com a actius del progrés
social i el desenvolupament humà.
Paco Candel va néixer a Casas Altas, localitat del
racó d'Ademús, al País Valencià, l'any 1925, però va
viure a Barcelona des de ben petit i va créixer a la
zona de l'entorn de Montjuïc. La seva extensa obra
literària, permet conèixer de prop la realitat social de
la nostra història recent. D'entre els seus nombrosos
llibres, en podem destacar, en castellà, les novel.les
'Donde la ciudad cambia su nombre' (1957), l'obra
que el va fer popular, '¡Dios, la que se armó!' (1964),
'Historia de una parroquia' (1971), 'Diario para los
que creen en la gente' (1973), 'Hemos sido
traicionados' (1982) o 'Un Ayuntamiento llamado
Ellos' (1994); reculls de narracions com 'Échate un
pulso', 'Hemingway' (1959); assaigs com 'Ser

La Diputació s’està consolidant en aquesta nova
etapa com un “agent efectiu de transformació i
de generació d’oportunitats”, que treballa en
base als quatre eixos estratègics que ja va detallar

obrero' no es ninguna ganga (1972), o el
llibre-enquesta 'Los que nunca opinan'
(1971).

el president en el seu discurs d’investidura:
Coneixement, en relació al seu ús en la societat i el
model econòmic, gràcies a la col·laboració amb
altres entitats com la URV; Territori i Municipis,
donant suport al món local; Sostenibilitat, que
suposa l’assoliment d’un nivell d’equitat i equilibri
del territori, i Persones, com a únics i principals
destinataris de l’acció de govern.

Però dins la cultura difosa en la llengua que
és pròpia del nostre país, Candel és sobretot
l'autor d'Els altres catalans' (1964), obra clau
per entendre la problemàtica de la immigració
a Catalunya procedent de la resta de l'Estat
durant pràcticament tot el segle xx, des d'un
esperit integrador i un gran sentit de la
convivència.
Aquesta
temàtica
la
va
reprendre a 'Encara més sobre els altres
catalans' (1973) i 'Els altres catalans vint
anys després' (1985). El 1988 va publicar La
nova pobresa, radiografia del "quart món" a
la Barcelona que es disposava a ser olímpica,
i el 1997, el volum de memòries Les meves
escoles

En base a aquestes premisses, la nova corporació,
encapçalada per Josep Poblet, ha dut a terme en
aquests tres mesos i escaig de treball, tot un seguit
d’accions destinades, principalment, a “posar a
disposició del món local l’acció i decisió política
de la Diputació de Tarragona”. Prova d’això és la
visita personalitzada que ha fet el president a totes i
cadascuna de les entitats amb representació al
territori. A través de reunions amb els alcaldes dels
187 municipis de la demarcació i amb els presidents
dels 10 Consells Comarcals, Josep Poblet ha
conegut de primera mà el territori, i els desitjos i
propòsits dels seus representants polítics. “Hem
d’estar al costat dels alcaldes per tal que el territori

13. Balanç de Josep Poblet
Font: Nota de Premsa Diputació
El president de la institució intercomarcal ha fet
balanç dels 100 dies de govern en una roda de
premsa que ha tingut lloc aquest matí a Reus.
El president de la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, ha donat compte aquest matí als mitjans de
8
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avanci

d’una

forma

compacta”,

ha

electrònica (egovern), la recuperació de l’Institut
Estudis Ramon Berenguer IV, la renovació de les
xarxes d’aigua potable, la redacció d’un Pla
Estratègic de Xarxa Viària, etc. Tal com ha explicat
el president de la institució, un dels eixos destacats
del nou exercici pressupostari és l’impuls que es vol
donar als Centres d’Educació Especial de la
Diputació –Sant Jordi, a Tortosa; Sant Rafel, a
Tarragona, Escola Alba, a Reus- a qui “no se’ls
retallarà ni un euro

dit.

Per aconseguir-ho, el nou govern ha nomenat per
primera vegada dues vicepresidències de
representació territorial, que serveixen d’enllaç
permanent entre la institució i el Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre, respectivament. En aquest
sentit, el president de la Diputació ha subratllat que
una de les apostes de la corporació és la
descentralització del territori, fet que es materialitza
amb la creació el primer quadrimestre del 2008 d’un
registre a les Terres de l’Ebre, fet que suposarà “un
pas històric”, segons Poblet.

14. El Delegat de La Generalitat
visita el Parc eòlic Les Forques

La Diputació de Tarragona està treballant en aquests
moments en el pressupost de l’any 2008, que es
preveu que incrementi entre un 6 i un 10%. En
aquest sentit, Josep Poblet ha posat de manifest la
seva voluntat d’obrir el camí de la participació, ja
que el pressupost s’ha de consolidar com “un
instrument de consens”.

L'empresa Gamesa posarà en marxa el seu primer
parc eòlic a Catalunya el pròxim mes de febrer, que
és el parc de les Forques, als termes de Passanant i
Belltall i Forès (Conca de Barberà). Així ho
haconfirmat l'empresa, en el marc d'una visita
d'obres a la qual ha convidat el delegat del Govern a
Tarragona, Xavier Sabaté, la directora de l'Institut
Català d'Energia, Encarna Baras, i representants
dels ajuntaments afectats. Per part de Forès el seu
alcalde i per part de Passanant i Belltall el regidor
d’ ERC Albert Bague .

L’estructura pressupostària s’està elaborant en base
a una sèrie d’epígrafs d’acord amb el programa de
govern de la corporació. D’aquesta manera, el nou
exercici pressupostari serà un reflex de les activitats
i funcions habituals de la Diputació, com són l’ajut
tant als municipis de menys de 5.000 habitants com
als mitjans o grans que suposen el motor del
territori, a través del Pla d’Acció Municipal; la
inversió en la millora de la xarxa viària, la inversió
turística, o l’aposta per la cultura i l’ensenyament de
qualitat, entre d’altres.

Els operaris ja han començat a instal·lar els primers
molins d'un parc que tindrà 15 aerogeneradors amb
una potència total de 30 MW, i un pressupost que
puja als 37 milions d'euros. Segons el gerent de
Gamesa, Cayo Fabra, amb aquest parc es podrà
donar energia a una població gairebé de les
dimensions de Reus.
Malgrat això, s’està donant especial importància a
partides destinades a millores mediambientals, l’ús
de noves tecnologies, l’avenç cap a l’administració
9
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Dels 15 aerogeneradors de 2 MW cadascun, 11 es
col·locaran al terme de Forès, i 4 a Passanant i
Belltall. Aquest, però, no és l'únic parc que promou
Gamesa al territori.
De fet, l'empresa té aprovats 106 MW dividits en
quatre parcs. A banda dels 30 MW de les Forques,
hi ha els parcs de Montargull I i II, amb 44 MW, i el
de Conesa, amb 30 MW.

Durant la visita també s'han pogut veure les
instal·lacions de la subestació de les Forques, a la
qual s'hi derivarà l'energia produïda als parcs de les
Forques I i II, i Conesa I. Montargull tindrà la seva
subestació, i també Conesa II. Totes les subestacions
estan unides per una línia d'evacuació elèctrica que
desemboca a la subestació de l'Espluga de Francolí.
Si més no, el parc que està més avançat a la Conca
de Barberà és el de la Serra del Tallat, que promou
Acciona Energía.

A Montargull ja s'està començant a construir, amb la
previsió de tenir-lo enllestit la tardor vinent, mentre
el de Conesa, les obres del qual s'iniciaran l'estiu que
ve, es posaria en marxa al gener del 2009.
El delegat del Govern ha remarcat el gran estalvi de
diòxid de carboni que s'aconsegueix amb l'energia
eòlica, amb una mitjana d'estalvi de 2.500 tones per
cada molí de 2 MW, com els de les Forques, la qual
cosa representa que aquest parc en concret
estalviarà gairebé 40.000 tones de CO2.

Per la seva banda, la directora de l'Institut Català
d'Energia ha recordat que el Pla de l'Energia
garantirà 3.000 MW al 2010 i ha assegurat que la
Generalitat buscarà el consens amb el territori a
l'hora d'ubicar els parcs, però que s'ha
de'conscienciar' sobre la 'bondat' d'aquesta
tecnologia pel país.

El parc del Tallat s'inaugurarà al gener El parc del
Tallat ja té una data aproximada d'inauguració, que
serà durant la segona quinzena de gener. És el més
gran previst al territori, amb una extensió
10
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d'uns 14.000 metres quadrats. Els 33 aerogeneradors
d'1,5 MW ja es troben operatius, en fase de proves.
Aquest parc està situat a cavall entre Tarragona i
Lleida, als termes municipals de Passanant i
Belltall -7 molins- i Vallbona de les Monges -26
molins-. També consta d'una subestació pròpia,
situada a la zona de Montblanquet, al límit entre la
Conca de Barberà i l'Urgell.

municipis que en disposen. Aquesta tasca,
juntament amb la instal·lació de nous radars, es
planifica atenent a les zones de major risc i on es
registren accidents on
la velocitat ha estat un factor predominant. L’any
vinent està prevista la instal·lació de 33 nous radars
a la xarxa viària catalana.
Atentament,

15. Servei català de Trànsit.
Radar a Belltall

Servei Català de Trànsit

Us adjuntem la resposta rebuda del Servei Català
de transit referent a la demanda de al’ Associació
per instal.lar un radar a Belltall.

16. Imatges del Poble i la seva
gent

En relació amb el vostre escrit on manifesteu
situacions d’inseguretat viària dins del vostre
municipi, us comuniquem que dins del Pla de
seguretat viària 2005-2007, aprovat pel Govern de
la Generalitat, figura com una de les línies mestres
el projecte Pla local de seguretat viària.

A quina casa de Belltall podem trobar la següent
foto??

Aquest projecte, amb l’objectiu de reduir la
sinistralitat a la xarxa urbana, consisteix en oferir
als ajuntaments l’assistència tècnica necessària que
els faciliti i els permeti assolir l’elaboració d’un pla
de seguretat viària, on es planifiquin i programen
tot una sèrie de mesures i accions per a la reducció i
prevenció dels accidents que es concretaran en la
definició i l’elaboració del Pla.

L’adhesió per part dels ajuntaments a aquest
projecte es formalitza mitjançant un conveni de
col·laboració entre ambdues institucions on es
defineix l’àmbit i contingut de la col·laboració.
Els plans tenen en comú uns criteris homogenis per
a tots els municipis des d’on es dissenyen les
accions atenent a la diversitat de cadascun d’ells.
Des del Servei Català de Trànsit volem estendre al
màxim nombre de municipis possibles dins del marc
de la seguretat viària de Catalunya l’elaboració i
implantació dels plans locals de seguretat viària.

Per altre banda, la vigilància i control del trànsit
correspon a la policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra en tot el recorregut de la carretera C14, fora de l’àmbit propi de les policies locals dels
11
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. Promocionar i valorar els cultius no alimentaris;
. Divulgar entre els grans sectors d'activitat (primari,
secundari i terciari) les diferents possibilitats dels
cultius no alimentaris i, en particular, les activitats
específiques
desenvolupades
pel
projecte
AGRIVAL Recuperar cultius històrics aprofitant les
tècniques extractives actuals Impulsar la creació de
noves empreses o línies de negoci a partir de les
idees i activitats desenvolupades per AGRIVAL

17.-L'IRTA potencia noves línies
de negoci per als agricultors, a
través del projecte AGRIVAL
Font: Generalitat de Catalunya
Aquest projecte europeu, que lidera l'IRTA,
fomenta l'ús no alimentari dels productes
vegetals
Els nous productes resultants són: colorants per a
la indústria tèxtil, plantes aromàtico-medicinals
per al sector farmacèutic o l'obtenció de
biocarburants i biodissolvents
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA), del Departament d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural (DAR), està coordinant un projecte
europeu per fomentar un ús no alimentari dels
productes vegetals i donar sortida a la gran
producció d'excedents de la producció agrícola
europea. Mitjançant el projecte AGRIVAL, es
pretén conscienciar als agricultors de la possibilitat
d'aprofitar els excedents dels seus conreus per
extreure colorants naturals d'origen vegetal per a la
indústria tèxtil o bé fomentar l'ús de les plantes
aromàtico-medicinals d'alt valor afegit per a la
indústria farmacèutica o el sector dels cosmètics.
Així mateix, aquest excedent de la producció vegetal
també es pot destinar a la producció de
biocarburants i biodissolvents, entre d'altres.

Per aconseguir aquestes fites, l'investigador de l'àrea
d'ecofisiologia de l'IRTA-Cabrils, Xavier Aranda,
ha explicat que "l'IRTA està preparant una
parcel.la de demostració ubicada al centre de
l'IRTA de Torre Marimon, a Caldes de Montbui,
on es plantaran fins a nou espècies diferents".
Algunes d'elles, segons Aranda, "permetran
elaborar colorants naturals d'origen vegetal, en tons
vermell, groc i blau per a la indústria tèxtil i d'altres
espècies, seran aromàtico-medicinals, permetent
l'extracció d'olis essencials i dissolvents naturals".
Des de l'IRTA, es fomentaran visites per visualitzar
l'ús dels cultius no alimentaris i s'analitzaran els
efectes del reg sobre aquests espècies, observant així
quina quantitat de biomassa es produeix en funció
d'un reg de secà o de suport, per posar un exemple.

Un exemple concret dels diferents usos d'una
mateixa planta tradicional seria el del gira-sol.
Com a subproductes, trobem que les tiges i el que
sobra de la recol.lecció de les pipes i les closques es
pot utilitzar per a obtenir estructures premsades per
a la construcció (aïllants). D'altra banda, també es
pot extreure glicerol d'aquesta planta, que és la base
de moltes cremes i pomades, a banda d'àcids grassos
com a co-productes de primera transformació.

A banda d'aquesta parcel.la demostrativa, l'IRTA
també organitzarà jornades tècniques per donar a
conèixer al sector agroalimentari tots els usos no
alimentaris dels productes vegetals. La primera
jornada tindrà lloc a l'Escola de Capacitació Agrària
d'Amposta el 13 i 14 de desembre.

Els integrants del projecte AGRIVAL, que coordina
i lidera l'IRTA, són el CATAR-CRITT
AGRORESOURCES de Toulouse (França); el
LEPAE- Laboratorio de Engenharia de Processos,
Ambiente e Energia, Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (Portugal) i el Centre
Tecnològic Agrari i Agroalimentari de Castella Lleó
(ITAGRA.CT). Els principals objectius d'aquest
projecte de cooperació de la regió del sud-oest
d'Europa són:
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Tots els que vulgueu assistir-hi envieu un email
a bustia@belltall.net o apunteu-vos a la llista
que hi haurà a la sala.

Dissabte 5 de Gener 2008: Reis d’ Orient

_____

19.-Línea
Pública

A mesura que els resultats del projecte i les accions
de divulgació comencin a donar els seus fruits, està
previst incorporar nous col.laboradors, amb
l'objectiu de seguir les activitats més enllà del
context físic i temporal d'AGRIVAL. Igualment, es
vol crear una xarxa científica entre centres
d'investigació de França, Espanya i Portugal per al
desenvolupament de noves tecnologies de
valorització que aportin solucions mediambientals
sostenibles i innovadores al sector agrícola i
industrial.

evacuació:

Utilitat

ECF/3595/2007, de 5 de novembre, per la qual
s'atorga a l'empresa Gerr Grupo Energético
XXI, SA (GERRSA), la declaració d'utilitat
pública, l'ocupació urgent i l'aprovació del
projecte d'execució d'una instal·lació elèctrica als
termes municipals de Llorac, les Piles, Santa
Coloma de Queralt, Conesa, Forès, i Passanant i
Belltall (RAT-10606).

18.-Activitats d’ Hivern

L'empresa Gerr Grupo Energético XXI, SA
(GERRSA), amb domicili social al c. Vilamarí,
núm. 132-134, esc. A, entl. 1a, de Barcelona, ha
sol·licitat davant els Serveis Territorials del
Departament d'Economia i Finances a Tarragona la
declaració d'utilitat pública, l'ocupació urgent i
l'aprovació del projecte d'execució de la línia aèria
d'evacuació d'energia elèctrica de doble circuit de
132 kV, SET parc eòlic Montargull - SET parc
eòlic lesForques, als termes municipals de Llorac,
les Piles, Santa Coloma de Queralt, Conesa,
Forès, i Passanant i Belltall.

Dilluns 31 de Desembre
A les 22:00 Festa de “ Cap d’ any” a la sala.

La línia esmentada va ser autoritzada per la
Resolució de 27 de novembre de 2006 del director
dels Serveis Territorials del Departament
d'Economia i Finances a Tarragona; i la Ponència
Ambiental del dia 7 de novembre de 2006 va emetre
la declaració d'impacte ambiental amb caràcter
favorable amb condicionants addicionals als de
l'estudi d'impacte ambiental.
13
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b) Que aquests municipis ja van informar
favorablement l'avantprojecte de la línia esmentada,
i que no es començaran les obres sense obtenir totes
les autoritzacions i les llicències pertinents, i no
únicament la llicència d'urbanisme.

En compliment dels tràmits que estableixen l'article
6 del Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual
es determinen els procediments administratius
aplicables a les instal·lacions elèctriques; i l'article
144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre,
pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i
procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia
elèctrica, la sol·licitud esmentada s'ha sotmès a un
període d'informació pública mitjançant l'Anunci
publicat al DOGC núm. 4905, de 15.6.2007, al BOE
núm. 147, de 20.6.2007, i el diari d'àmbit local Nova
Conca de 15.6.2007.

Posteriorment es tramet als ajuntaments afectats la
resposta de l'empresa peticionària a les al·legacions,
els
quals
emeten
informe
favorable
ambcondicionants, que són acceptats pel peticionari.
D'acord amb el que preveuen els article 131 i 146 de
esmentat Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre,
es va sol·licitar un informe a Endesa Distribución
Eléctrica, SL, a l'Agència Catalana de l'Aigua, als
serveis territorials a Tarragona i a Lleida, a la
Direcció General de Carreteres del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, a la Diputació
de Tarragona, i a Telefònica de España, SA. Tots
ells emeten informe favorable amb condicionats, els
quals són acceptats per l'empresa peticionaria. La
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre del Ministeri de
Medi Ambient no s'ha manifestat, amb reiteració
prèvia.

Paral·lelament al tràmit d'informació pública, i
d'acord amb el que disposa l'article 144 del Reial
decret 1955/2000, d'1 de desembre, s'ha comunicat
als ajuntaments corresponents la llista dels béns i els
drets afectats per la instal·lació perquè l'exposin al
públic per un termini de 20 dies, per tal que les
persones interessades puguin consultar-la i puguin
corregir, si s'escau, les possibles errades o omissions
que hi pugui haver, així com formular les
al·legacions que creguin procedents, d'acord amb el
que disposen els articles 145 i 147 del Reial decret
esmentat.

Complerts els tràmits administratius que disposen la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim
jurídic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya;
Vist que, d'acord amb el que disposa l'article 7 del
Decret 351/1987, de 23 de novembre, la
competència per autoritzar aquesta instal·lació
elèctrica correspon als Serveis Territorials del
Departament d'Economia i Finances,
Resolc:

Durant el tràmit d'informació pública s'han presentat
al·legacions de caire urbanístic per part dels
ajuntaments afectats, on es manifesta que l'àmbit
d'afectació excedeix els límits municipals estrictes i,
per tant, caldria un pla especial urbanístic tramitat
pel consell comarcal corresponent.

.1 Declarar la utilitat pública de la instal·lació
elèctrica de la línia
aèria d'evacuació d'energia elèctrica de doble circuit
de 132 kV, SET parc
eòlic Montargull - SET parc eòlic les Forques, als
termes municipals de
Llorac, les Piles, Santa Coloma de Queralt, Conesa,
Forès, i Passanant i
Belltall (comarca de la Conca de Barberà).

Aquestes al·legacions van ser contestades per
l'empresa peticionària, la qual va manifestar:
a) Que els informes tècnics dels ajuntaments han
estat redactats fonamentats en base al Text refós del
Decret legislatiu 1/2005, i del Decret 305/2006, del
Reglament de la Llei d'urbanisme.

Aquesta declaració d'utilitat pública porta implícita
l'ocupació urgent dels béns i els drets afectats que es
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Pressupost: 2.663.121,25 euros.
3 Aquesta Resolució es dicta d'acord amb el que
disposen la normativa abans esmentada, així com
també l'article 17 i el capítol 4 del Decret
1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim
d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries, i se
sotmet a les condicions especials següents:

van sotmetre a informació pública a l'Anunci
publicat al DOGC núm. 4905, de 15.6.2007, i
comporta les afeccions que s'hi descriuen i les que
hagin pogut sorgir o modificar-se en la tramitació
d'aquest expedient.
.2 Aprovar a GERSSA el projecte d'execució de la
línia aèria d'evacuació d'energia elèctrica de doble
circuit de 132 kV, SET parc eòlic Montargull -SET
parc eòlic les Forques, als termes municipals de
Llorac, les Piles, Santa Coloma de Queralt, Conesa,
Forès, i Passanant i Belltall, amb les característiques
tècniques següents:

a) Les instal·lacions s'han de fer d'acord amb el
projecte tècnic signat per l'enginyer tècnic industrial
senyor Carlos Romero i March, visat pel Col·legi
Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
amb el número 1848, de data 20.2.2007, amb les
variacions que, si escau, se sol·licitin i s'autoritzin.

Descripció
b) La construcció i el funcionament d'aquesta
instal·lació elèctrica se sotmeten al que estableixen
el Reglament de línies elèctriques aèries d'alta
tensió, aprovat pel Decret 3151/1968, de 28 de
novembre; la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de
seguretat de les instal·lacions industrials, i la resta de
les disposicions d'aplicació general.

L'origen de la línia aèria serà el pòrtic de la SET
col·lectora PE Montargull, des d'on, a partir de 18
alineacions i 52 suports, s'arribarà al pòrtic de la
SET les Forques. La longitud total de la línia és de
16.226,96 m.
Característiques generals de la línia
Tensió nominal: 132 kV.
Tensió més elevada: 145 kV.

c) L'empresa titular és la responsable de l'ús, la
conservació i el manteniment de la instal·lació,
d'acord amb les condicions de seguretat que
requereix la normativa vigent.

Potència màxima admissible per circuit: 118,22
MW.
Nombre de circuits: dos (inicialment s'executarà un).
Nombre de conductors per fase: un.
Disposició dels conductors: hexàgon irregular.
Longitud de la línia: 16,227 Km.

d) El termini per a la posada en marxa de la
instal·lació autoritzada és de dos anys a comptar de
la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Velocitat de vent màxima considerada: 120 Km/h.
Conductors per circuit: tres, LA-280.
Tesatge màxim (-15ºC + gel): 2.580 kg (EDS 16%,
1.379 kg).Cables de terra: un, cable compost OPGW
50/69z.Pes màxim: 2.251 kg (EDS 11%, 1.171 kg).
Aïllament: aïlladors de vidre trepat, tipus U100 BS.

e) El servei territorial competent en matèria
d'energia a Tarragona i la Direcció General
d'Energia i Mines poden dur a terme, durant les
obres i un cop acabades, les comprovacions i les
proves que considerin necessàries en relació amb el
compliment de les condicions generals i especials
d'aquesta
Resolució.

Suports: metàl·lics de gelosia sèrie àguila, àguila
real i cóndor (imedexsa).
Tipus de fonamentació de suports: fraccionades en
quatre blocs independents.Connexió a terra de
suports: elèctrode de difusió o anell difusor.

f) Amb aquesta finalitat, el titular de la instal·lació
comunicarà a l'òrgan administratiu esmentat el
començament de les obres, les incidències dignes
d'esment que es produeixin durant l'execució i també
la seva finalització.

Termes municipals: Llorac, les Piles, Santa Coloma
de Queralt, Conesa, Forès, i Passanant i Belltall,
comarca de la Conca de Barberà.

La comunicació del final de les obres s'acompanyarà
amb el certificat de direcció i acabament
d'instal·lació que acrediti que s'ajusten al projecte
d'execució aprovat, que s'ha donat compliment a les
normes i les disposicions abans esmentades i, si

Zona de càlcul: B.

Finalitat: evacuar l'energia elèctrica generada en el
parc eòlic Montargull.
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s'escau, s'adjuntaran les actes de les proves dutes a
terme.
g) L'Administració deixarà sense efecte aquesta
autorització administrativa per les causes que
estableix l'article 34 del Decret 1775/1967, de 22 de
juliol, i en el supòsit d'incompliment, per part del
titular de la instal·lació, de les condicions que s'hi
imposen.
En aquest supòsit, l'Administració, amb la instrucció
prèvia de l'expedient oportú, acordarà l'anul·lació de
l'autorització, amb totes les conseqüències d'ordre
administratiu i civil que se'n derivin segons les
disposicions legals vigents.
h) Aquesta autorització s'atorga sens perjudici de
tercers i és independent de les autoritzacions o les
llicències de competència d'altres organismes o
entitats públiques necessàries per realitzar les obres i
les instal·lacions aprovades.

Una foto de l’estació de Mumbai.. una ciutat de 18
milions d’ habitants.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs d'alçada
davant el conseller d'Economia i Finances en el
termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva
publicació, d'acord amb el que disposa l'article 114
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, segons la redacció
que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Si visiteu alguna ciutat o indret interessant feu-vos
una foto amb la samarreta de Belltall i en la feu
arribar a bustia@belltall.net i la publicarem.

L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I AMICS

Tarragona, 5 de novembre de 2007

US DESITJA UN BON
NADAL

20.-.-La samarreta de Belltall a ..
Aquest cop la samarreta ha viatjat fins a la India a la
ciutat de Mumbai ( el que abans es deia Bombai)

I FELIÇ
ANY 2008
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