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1 Activitats Festes Nadalenques 
 
El dia de Nadal es va celebrar a Belltall la 
tradicional Missa de Nadal i després de la celebració 
tots els nens i nenes vam poder fer cagar el tió de 
Belltall , que com cada any  ha acudit a la cita. 
Aquest any fins i tot anava engalanat amb la gorra 
de Belltall. 

 
 
Les activitats van continuar amb el sopar de Cap d’ 
any que vam celebrar al Casal Municipal. Al sopar 
van assistir una cinquantena de veïns i amics que 
van poder celebrar tots junts l’arribada del nou  a la 
Plaça de l’ Església 
 

 

 
Després la Festa va continuar amb música fins la 
matinada. 
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I com no podia ser d’ un altra manera el dissabte 5 
de Gener van arribar els Reis a  Belltall  , dirigint-se 
cap a l’ Església on van repartir totes les joguines i 
regals als nens , nenes i assistents. Sempre 
acompanyats pels negrets que com sempre van 
col·laborar en que els nens recollissin les joguines I 
ens van oferir la típica dansa final. Gràcies a tots els 
que ajudeu cada any a que els Reis puguin arribar I 
repartir les joguines als nens I nenes del poble. 
 

 
 
2.-La Comissió Europea aprova el 
PDR 2007-2013 de Catalunya 
 
1.016 milions d'euros per assentar les bases pel 
futur de les explotacions agràries i forestals, i de 
les indústries agroalimentàries catalanes  
El Comitè de Desenvolupament Rural ha aprovat 
aquesta tarda, durant la darrera sessió de l'any, el 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
del període 2007-2013, dotat amb 1.016,7 milions 
d'euros. El passat mes de maig, el Govern de la 
Generalitat ja va donar el vist-i-plau a aquest 
programa 
La dotació del PDR, aprovat definitivament avui, és 
lleugerament superior a la de l’anterior PDR 2000-
2006, que fou de 998 milions d’euros. Tot i que 
aquesta vegada l’aportació de la UE ha passat de ser 
de 445 milions d’euros a només 272 milions; és a 
dir, de finançar un 45,6% a finançar en aquest nou 
període, un 26,8%; 20 punts percentuals menys. En 
conseqüència, tant l’Administració de l’Estat com la 
de la Generalitat de Catalunya han hagut 
d’augmentar l’esforç pressupostari, i, especialment 
la Generalitat, que ha passat d’aportar 336 milions 
d’euros a 469,5 milions. És a dir, de finançar el 34% 
al 46% del total, convertint-se en el primer 
cofinançador del PDR de Catalunya. 
  

Abans d’entrar a valorar el contingut d’aquest PDR, 
cal ressaltar dues coses: d’una banda, aquest PDR 
s’ha elaborat amb les molts valuoses aportacions del 
territori a través de la participació activa dels 15 
pactes territorials que varen constituir grups de 
treball per dibuixar les necessitats i prioritats de 
cada territori. De l’altra, el PDR s’ha beneficiat del 
consens de les organitzacions agràries que han fet 
bones aportacions al document. 
  
Una aposta per la competitivitat sostenible 
  
Dels 1.016,7 M€, la meitat i escaig (510,9 M€) es 
dediquen a l’eix I “millora de la competitivitat”, 
destacant les mesures: 
  
·        121 “Modernització de les explotacions 
agràries” amb més de 120 milions d’euros 
·        La mesura 123 “Augment del valor afegit dels 
productes agrícoles i forestals” amb 127,5 milions 
·    La mesura 125 “Infraestructures agràries” amb 
104,25 milions d’euros. 
·        Així mateix, s’assigna una important dotació 
pressupostària a la incorporació de joves agricultors, 
mesura 112, de 68 milions d’euros. 
  
Pel que fa a l’eix II “millora del medi ambient i 
entorn rural” s’hi dedica un total del 31,6% del 
PDR, 321,4 milions d’euros. Aquest eix engloba les 
actuacions següents: 
  
Mesures mediambientals destinades a l’aplicació de 
pràctiques agràries respectuoses amb el medi 
ambient que aportin una protecció superior al que 
obliga la normativa i les bones pràctiques agràries, a 
les quals es destina 172 milions d’euros, a més a 
més de 18 milions dedicats a la ramaderia ecològica.  
S’han de destacar les mesures forestals amb una 
aportació de més de 75 milions d’euros.  
Finalment, les indemnitzacions compensatòries per 
les zones desfavorides de muntanya i per 
despoblament comptabilitzen un total de 52,5 
milions d’euros, a part d’altres mesures que suposen 
menor quantia.  
  
Respecte l’eix III “millora de la qualitat de vida a les 
zones rurals i foment de l’economia rural” concentra 
un total de 63 milions d’euros repartits entre la 
mesura 311 “diversificació de l’activitat agrària” i la 
mesura 321 “prestació de serveis bàsics per a 
l’economia i la població rural”. 
  
Finalment, respecte l’eix LEADER s’hi destina 
121,4 milions d’euros. Aquest eix va destinat a la 
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zones rurals definides com a territori LEADER a on 
els Grups d’Acció Local (GAL) gestionen aquests 
fons per aplicar estratègies locals de 
desenvolupament centrades en la creació i 
desenvolupament de microempreses, el foment 
d’activitats turístiques i a la conservació i millora 
del patrimoni rural. 
  
 
3.-Amics i Veïns que ens han 
deixat 
 
Assumpció Miró Farré ( ca l’ Antònia el Pau) . 
Va morir als 76 anys. Les exèquies es van 
celebrar  El Dijous 13 de Desembre  a l'església 
parroquial de Belltall 
 
Ramon Berenguer ( Cal Roig) . Va morir als 95 
anys. Les exèquies es van celebrar  El Divendres 
21  de Febrer   a l'església parroquial de Belltall 
 
Julia Andres ( Mestra de Belltall durant 23 anys) 
va morir el 19 de Desembre a l’edat de 91 anys 
 
El mes de desembre passat ens va deixar la Senyora 
Júlia Andrés, feia anys que estava malalta. Ella, junt 
amb el seu marit Eugenio van ser mestres de Belltall 
durant 23 anys (1945-68). La Senyora Júlia va 
ensenyar a unes quantes generaciones de dones a 
llegir, escriure i sobretot a cosir. Moltes d'aquestes 
dones avui són mares i avies. Amb la seva 
mortperdem una referència de la nostra infantesa. 
Vagi per la Senyora Júlia un petit record d'una 
d'aquestes dones. Rosa Ma. Tous ( Cal Banyeta) 
 

 
 
 
 

 
L’ADÉU A UN AMIC I CANTADOR 

 
Col.laboració : El Cor Parroquial 
 
 
En nom dels cantadors que formen el Cor 
Parroquial hem pensat que aquest és un mitjà per 
dir-li públicament  unes paraules de comiat al 
Ramon de Cal Roig. 
 
Tots els fills de Belltall sabem que el Ramon d’ençà 
de la seva joventut va ser un del membres d’aquest 
Cor Parroquial i que en tot aquest temps mai es va 
fer dificultós en perdre hores assajant i cantant, tot 
per solemnitzar les funcions de l’església i donar 
glòria a Déu, de ben segur que avui ja en rep la 
recompensa. 
 
Ramon, nosaltres, els que quedem, procurarem 
seguir endavant segons les nostres possibilitats, 
però també  hem de dir que et trobarem molt a 
faltar. 
 
Nosaltres, com tu mateix, varem agafar el relleu 
dels nostres avis i pares i ens produeix molta tristor 
el fet de no ser rellevats pels nostres joves,i així de 
mica en mica veiem que aquest Cor Parroquial 
s’acaba. 
 
Ramon és veritat que tu, el Ramon i la Mercè de Cal 
Prim ja ens heu deixat,però també hem de 
reconèixer que sempre us tindrem presents; perquè 
malgrat tot ens queden els vostres records, records 
que la nostra Parròquia i el Cor no podrem oblidar, 
ja que els records no moren mai i són els que ens 
deixen escriure la nostra història. 
 
 Que descanseu en pau junt amb tots els germans 
que us precediren i  que Déu us acompanyi en el 
llarg viatge que heu començat. 
 
Quan el mossèn aspergia amb l’aigua beneïda, 
nosaltres et cantàvem l’últim respons. Va ser el 
nostre afectuós Adéu 
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4.-Campionat de Tenis Taula i 
Futbolí 
 
Col.laboració : Ramon Secanell  
 
Enguany, i desprès de l´ èxit del any passat en  el 
campionat de tenis taula, aquesta Setmana Santa el 
tornarem a fer, i com que tenim un futbolí, també 
farem un campionat de futbolí per parelles. Farem 
varies categories, petits (de 0 a 14), grans i jubilats. 
 
El campionat es farà a la Sala, es posarà una llista 
per apuntar-se. 
 

 
 
Per la categoria del petits la “lligueta” es farà per la 
tarda i jugaran els dies Dijous 20, Divendres 21 i la 
final serà el dissabte 22 a la nit. 
 
Per la resta de categories es farà un sorteig i la 
eliminació serà directa, es jugaran  per la nit el dia 
21 i la final serà el dissabte 22 a la nit. 
 

 
 

Aquestes dates es podran modificar en funció de la 
quantitat de participants. Si tenim prous participants 
femenines i volen fer el un torneig  femení, dons 
també el farem. 
 
 

 
   
 

 
Excursió cabanes de volta  
 
Dissabte 22 de Març, a les 10:00, VI 
Caminada a les cabanes de volta amb 
sortida des de la Plaça de l’església. 
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5.-L’escut de Catalunya 
 
Font : Llibre el Trobador català 
 

Amb la que Sant Jordi empunya 
bandera de color blanc 

hi ha a l’escut de Catalunya 
Les quatre barres de sang. 

 
D’aquestes barres l’ història 
N’està escrit en lletres d’or 
Per saber-les de memòria 

I gravar-les en el cor 
 

Essent Carles rei de França 
I senyor dels catalans  

Entraren fons de venjança 
De ses terres els normands. 

 
Per sostenir la corona 
El rei demanar socors 
Al comte de Barcelona 

El valent  Guifré el Pelós. 
 

Al saber la nova, empunya 
El comte l’ arma i l’escut 
I s’ endu tota Catalunya 
Cap a França ressolgut 

 
I així a França arribaren 
Amb la flor dels catalans 

El trist rei reculava 
Atropellat pels normands. 

 
I llençant-s’hi de seguida 

El brau Guifré i sos valents 
Van deturar l’ embastida 

Dels normands forts i potents. 
 

I quan ja vençut reculava 
L’ enemic  rostos avall 

Una llança al pit se li clava. 
I el fa caure del cavall. 

 
A dintre una tenda els de França 

Al comte Guifré han entrat 
Posant-li al cap una llança 

I l’escut al seu costat. 
 

I a l’entrar dur-li la nova 
Que els normands han perdut 

Veu el rei al comte jove 
Mirant trist el seu escut. 

 
Si a vos us deu la victòria 

Perquè al rei trist us mostreu 
Si voleu honors i glòria 
comte Guifré demaneu. 

 
Des d’avui de vostra terra 
Sereu comte independent 
Sereu company de guerra 

I en pau l’ amic més prudent. 
 

Grans mercès , OH rei de França 
Li respon Guifré el Pelós 

No em reca el cor em llança 
Els honors que ha merescut. 

 
Llavors el rei de seguida 
S’acosta al llit del valent 
Xopa els dits en sa ferida 

I així li diu dolçament. 
 

De sang de cor de la guerra 
Heu guanyat vostre blancor 
Quan torneu a vostra terra 
Brodeu-lo en vostre tendó 

 
I posant quatre ditades 

Del brau Guifré a l’escut blanc 
Hi deixà senyalades 

Les quatre barres de sang. 
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6.-Pla únic Obres i serveis de 
Passanant i Belltall 
 
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall 
 
 
El passat dia 20 de desembre, i sota la presidència de 
l’Alcalde en funcions en Albert Bagué i Salcedo, el 
Ple de la Corporació, va aprovar les obres a 
sol·licitar la seva inclusió en el Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya, quinquenni 2008-2012. 
 
Nou obres integren aquesta sol·licitud, amb una 
quantitat inversora de més d’un milió dos cents mil 
euros. Inversions en tots els nuclis de població del 
nostre municipi amb obres que volen deixar el 
municipi amb una bona situació de cara al futur. 
 
S’ha demanat la inclusió de les següents obres: 

1. Compra de terrenys per la intal·lació d’un 
equip de transformació i antena de 
telecomunicacions integral (banda ampla 
rural, TDT i telefonia mòbil rural). 

2. Treballs de instal·lació d’un equip de 
transformació per electrificació d’una 
antena de telecomunicacions integral. 

3. Compra de l’Abadia de Glorieta. 
4. Renovació de la xarxa de distribució d’aigua 

potable a Belltall. 
5. Obertura d’un nou vial de circumval·lació a 

La Sala de Comalats. 
6. Renovació de la xarxa de distribució d’aigua 

potable a Passanant. 
7. Restauració de les restes del Castell de 

Passanant. 
8. Casal d’entitats, 2ª. Fase.Passanant 
9. Recuperació de l’antic camí de La Pobla 

Guimerà i entorn. 
Aquest pla d’obres i inversions de la corporació, que 
s’ha treballat des de fa més d’un any, ja en l’anterior 
legislatura, i que ha estat consensuat per tots els 
membres de la corporació, forma part d’un pla 
encara més ambiciós que té projectades sis obres 
més, les quals en funció de la resolució d’aquesta 
sol·licitud s’inclouran al Pla d’Actuació Municipal 
de la Diputació de Tarragona, quadrienni 2008-
2011, que es convocarà a mitjans del 2008, poden 
arribar a una inversió total aquesta legislatura de 
més d’un milió cinc cents mil euros 
 
 

7-Qué cal fer per augmentar els 
habitants a Belltall. 
 
Font: : Enquesta Pag web  Belltall 
   
Què caldria fer perquè el nombre d'habitants 
fixos a Belltall augmentés ?  
 
Publicitar els avantatges de viure-hi          4.46%  
Construir-hi habitatges nous                  50.89%  
Posar-hi una guarderia i una botiga            7.14%  
Promoure l'establiment d'indústria       13.39%  
Pagar una quota anual a cada habitant        3.57%  
Res, no cal augmentar-ne el nombre        20.54%  
 
Vots 112  
 
  
8.-Obres Passeig de l’ Om 
 
Les obres s’ han iniciat i continuent executant-se 
d’acord al disseny realitzat per l’arquitecte 
XavietrGelabert. 
 

 
 
Al llarg d’aquest mesos han anat progressant les 
obres al Passeig de l’ Om. 
 
En primer lloc es va millorar l’accés al camp de 
Futbol, millorant la pendent i  enxamplant el camí. 
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Durant el mes de  Febrer s’ ha continuant fent les 
obres d’ acord al disseny que es va acordar. 
 

 
 
9.-Recollida i deixalleria al 
Municipi 
 
 
FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRERIES 

MUNICIPI 
DIA DE 
RECOLLIDA 
REBUIG 

DIA DE 
RECOLLIDA 
ORGÀNICA 

Juny-
Setembre 

Dilluns, 
dimecres i 
divendres 

Dimarts i 
dissabtes 

PASSANANT 
Octubre-
Maig 

Dimecres i 
divendres 

Dimecres 

Juny-
Setembre 

Dilluns, 
dimecres i 
divendres 

Dimarts i 
dissabtes 

BELLTALL 
Octubre-
Maig 

Dimecres i 
divendres 

Dimecres 

Juny-
Setembre 

Dilluns i 
divendres 

Dimarts i 
dissabtes LA SALA DE 

COMALATS Octubre-
Maig 

Divendres Dimecres 

Juny-
Setembre 

Dilluns i 
divendres 

Dimarts i 
dissabtes 

GLORIETA 
Octubre-
Maig 

Divendres Dimecres 

LA POBLA DE 
FERRAN 

Juny-
Setembre 

Dilluns i 
divendres 

 

 

  
Servei de deixalleria mòbil i caixa contenidor 
 
 

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL I 
CAIXA CONTENIDOR 

ANY   2008 
 

POBLACIÓ 
 

DEIXALLERIA 
MÒBIL 

 

CAIXA 
CONTENIDOR 

 

Passanant del 12/03 al 
19/03 

del 12/03 al 19/03

Belltall del 19/03 al 
26/03 

del 19/03 al 26/03

Glorieta  del 05/06 al 12/06 

Passanant del 13/08 al 
20/08 

del 13/08 al 20/08

 Belltall 
 

del 20/08 al 
27/08 

 

del 20/08 al 27/08
 

Passanant 
 

del 05/11 al 
12/11 

 

 del 05/11 al 12/11 
 

 Belltall 
 

 del 12/11 al 
19/11 

 

 del 12/11 al 19/11 
 

   

 
 
10.-Serveis Tècnics Urbanístics 
 
 
L'ajuntament de Passanant i Belltall  té establert un 
conveni de prestació de serveis amb el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, en l'apartat de 
serveis tècnics urbanístics. 
D'acord amb aquest conveni, la persona designada 
per a executar el servei en el nostre municipi és 
l'Arquitecta Tècnica, ANGELS FABREGAT i 
MUR. 
Aquest és el calendari dels dies i hores, en que 
s'ofereix serveis tècnics urbanístics en el nostre 
Ajuntament. No obstant cal sol·licitar cita prèvia, via 
telèfon o correu electrònic. 
 

CALENDARI  ANY 2008 SERVEIS 
URBANÍSTICS PASSANANT I 

BELLTALL 

DIES: dimarts o divendres 
HORA: de 10’00h. a 
14’00h. 

    

MES DIES 

Gener 11 – 18 - 22 

Febrer 01 – 08 – 15 - 22 - 26 
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Març 07 – 14 – 25 

Abril 04 - 11 - 18 – 22 - 29 

Maig 09 – 16 – 23 - 27 

Juny 06 – 13 – 17 – 27 

Juliol 04 – 11 - 18 – 22 

Agost 01 

Setembre 12 - 16 – 26 

Octubre 03 – 10 - 17 – 24 - 28 

Novembre 07 –  14 - 21 - 25 

Desembre 05 – 12 - 16 

 
 
 
 
11.-Estalvi d’ aigua: Consells 
pràctics a casa 
 
Font: Generalitat de Catalunya 

El consum de l'aigua a casa 

 
Un habitatge d'un edifici plurifamiliar consumeix, de 
mitjana, uns 130 litres per persona i dia, mentre que 
un habitatge unifamiliar amb jardí el consum diari és 
de més de 200 litres per persona i dia. 

A la taula següent podeu veure els litres consumits, 
aproximadament, segons les activitats higièniques i 
domèstiques que fem a casa. 

Activitats Litres aproximats
Rentant-nos les mans 2 - 18 litres 
Rentant-nos les dents 2 - 12 litres 
Omplint la banyera 200 - 300 litres 
Dutxant-nos 30 - 80 litres 
Fent una rentadora 60 - 90 litres 
Utilitzant el rentavaixelles 18 - 30 litres 
Rentant els plats a mà 15 - 30 litres 
Buidant la cisterna del wàter 6 - 10 litres 
A la cuina i per beure 10 litres/dia 
Netejant la casa 10 litres/dia 
Rentant el cotxe 400 litres 
Regant 100 m2 de gespa del jardí 400 litres 

Tornar  

Consells pràctics a casa: estalviar és 
senzill ! 
Et proposem algunes mesures senzilles de posar en 
pràctica amb les que aconseguiràs reduirràpidament 
el teu consum d'aigua. La teva aportació a l'estalvi 
és important! 

El vàter 

 
Evita l'ús del vàter com a paperera, atès que amb 
cada descàrrega s'aboquen entre 6 i 10 litres 
d'aigua (i fins a 15, en certs models). 

Redueix el volum de descàrrega de la cisterna del 
wàter, quan et sigui possible. Existeixen diversos 
dispositius per reduir i estalviar, com per exemple, 
l'ús de cisternes de capacitat reduïda (6 litres), de 
cisternes de doble descàrrega (una complerta- 6 
litres- i una altra de més curta- 3 litres), o de 
sistemes de flux interromput: quan es considera que 
l'aigua descarregada és suficient, es torna a prémer 
el botó de descàrrega i aquesta s'interromp. 

Les aixetes i el rentamans 

 
Tanca les aixetes quan no facis servir l'aigua. Una 
aixeta oberta consumeix uns 10 litres cada minut. 

Repara les aixetes que perdin aigua. Amb una 
aixeta que degota podem perdre fins a 30 litres al 
dia 

Redueix el cabal d'aigua de les aixetes instal·lant 
dispositius barats i senzills de col·locar que 
permeten estalviar aigua: els economitzadors o 
reguladors de cabal o airejadors. Aquests 
s'enrosquen a dutxes i aixetes i incorporen un 
mecanisme que barreja aire amb aigua i, amb la 
mateixa pressió i el mateix comfort, s'aconsegueix 
un consum de fins a un 50% més baix. 

Si t'has de canviar d'aixeta posa'n una de 
monocomandament, el seu consum d'aigua és de 6 
a 8 litres per minut. 
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El cotxe 

 
Si en tens, renta el cotxe al túnel de rentat o amb 
una esponja i una galleda, en comptes de fer-ho 
amb mànega. 

Això permet estalviar fins a 350 litres d'aigua cada 
rentada. 

El rentavaixelles 

 
Fes servir el rentavaixelles amb la càrrega 
completa, i utilitza sempre que puguis els 
programes d'estalvi. 

Quan hagis de canviar de rentavaixelles, compra'n 
un de baix consum doncs redueix substancialment 
el consum d'aigua. 

La bugada 

 
Fes servir la rentadora amb la càrrega completa i 
selecciona el programa adequat en funció del tipus 
de roba i el seu estat de brutícia. 

Si has de canviar de rentadora, compra aquella de 
baix consum. Mentre que una rentadora antiga pot 
gastar fins a 220 litres d'aigua per rentada, una de 
baix consum necessita només 50 litres, a més de 
consumir menys energia. 

La dutxa 

 
Si et dutxes estalviaràs aigua. Mentre que una 
banyera plena gasta 300 litres, amb una dutxa en 
gastaràs 50. 

Fes servir un airejador en el capçal de la dutxa, així 
podràs estalviar fins al 50% de l'aigua. 

Si t'has de canviar d'aixeta de dutxa utilitza una 
monocomandament doncs podràs estalviar l'aigua 
derivada de la recerca de la temperatura ideal. 

El reg de les plantes i el jardí 

 
Si regues les plantes de bon matí o al vespre 
hauràs d'utilitzar menys aigua doncs evitaràs 
l'evaporació. 

Instal·lar un sistema gota a gota a l'arrel de les 
plantes permet un reg localitzat i, a més a més, és 
un sistema excel·lent pel seu creixement. 

En el jardí pots instal·lar un programador de reg que 
es fixa a l'aixeta i permet escollir el moment (bon 
matí o al vespre) i la freqüència. 

I pels més estalviadors... 

 

Reutilització d'aigües grises 
Les aigües que provenen de la dutxa, la rentadora o 
el rentamans (aigües grises) es poden reutilitzar per 
a la cisterna del vàter. Per la qual cosa cal preveure 
una segona xarxa de canonades independents per 
les aigües de la dutxa i/o rentadora cap a una 
instal·lació de tractament i dipòsit 
d'emmagatzematge, d'on s'hauran de bombejar cap 
als vàters mitjançant una xarxa pròpia 

 
12.-Project A-27:Tinel de Lilla 
 
TRAM VALLS-MONTBLANC DE L'AUTOVIA A-27, 
EN TARRAGONA  

 

El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri de 
Foment a licitar les obres del tram Valls-Montblanc 
de l'Autovia Tarragona- Montblanc, A-27 , situat en 
la província de Tarragona. El pressupost de licitació 
de les obres ascendeix a 122.609.604,90 euros. 
Característiques tècniques El tram, situat 
concretament entre els punts kilométricos 22 al 29,3 
de la A-27 en la província de Tarragona, part de les 
proximitats del nucli urbà de Mamolets (terme 
municipal de Valls) i finalitza en l'enllaç de Lilla 
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(terme municipal de Montblanc). Disposarà d'un 
enllaç amb la N-240 en Lilla, tres viaductes, dos 
passos superiors, dos passos inferiors, un túnel i 
l'acondicionament de la N-240 entre l'enllaç en Lilla i 
l'existent, al sud del Terme Municipal (T.M.) de 
Montblanc. Inicialment, el traçat és paral·lel al de 
l'actual N-240 en les seves primers 700 m i al de 
l'antiga N-240, en els 1.300 m següents, fins a 
arribar a el túnel de Lilla. En aquest tram d'autovia 
es requereix la construcció de dos viaductes: un 
sobre la rasa de Serralles i altre, sobre la rasa de la 
Alborada. El túnel projectat, de 1.567 m de longitud 
total, estarà dotat de les següents instal·lacions: 
il·luminació normal, de seguretat i d'emergència; 
ventilació; doble subministrament elèctric amb 
generadors d'emergència i sistema d'alimentació 
ininterrompuda; detectors de CO, opacímetros, 
detecció d'incendis i xarxa d´ hidrants; llocs 
d'emergència; senyalització, aforadores, barreres 
exteriors i semàfors; megafonia i sistema de 
radiocomunicació i missatgeria d' emergència 

 

13.-Notícies pag web 
 
Març 2008 
 
Ara BellCam mostra també l'actualitat 
meteorològica de Belltall. 

 

 
 
 
• La Deixalleria mòbil estarà a la bàscula 
del 19 al 26 de Març. 
 
• Dissabte 22 de Març, a les 10:00, VI 
Caminada a les cabanes de volta amb 
sortida des de la Plaça de l'Esglèsia.  
• Nova Mirada al passat amb el video d'una 
matança del porc de 1965. 
• Els dies 20, 21 i 22 de Març es cel·lebrarà al 
Casal Social el II Torneig de Tenis Taula i 
el I Torneig de Futbolí. Per qualsevol 
dubte, parleu amb Ramon Secanell o escriviu 
a bustia@belltall.net.  
• Nou Fòrum per escriure-hi comentaris, 
suggeriments i anuncis 
 
Febrer 2008 
 
• El proper 15 de febrer serà inaugurat el 
Parc Eòlic Serra del Tallat. Hi seran 
presents diversos Consellers de la Generalitat 
i el Director d'Acciona Energia. 
• La unitat mòbil d'inspecció tècnica de 
vehicles (I.T.V.) té previst la visita al 
municipi el pròxim 22 de febrer. 
• El Consell de Ministres ha autoritzat a licitar 
les obres del tram de l'autovia A-27 entre 
Valls i Montblanc, que inclou el nou tunel de 
Lilla. Amb aquesta nova via, Tarragona i 
l'estació de l'AVE estaran més a prop de 
Belltall (mapa). 
• Enquesta sobre els actes culturals 
organitzats per l'Associació al 2008. 
 
Gener 2008 
 
Les obres del Passeig de l'Om progressen, el 
camí al camp de futbol ja s'està arreglat. A 
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més, continuen les obres per passar els fils 
de la nova il·luminació dels carrers. 
 

 
 
• A la biblioteca s'hi ha instal·lat un 
ordinador amb accés a Internet a 
disposició de tots els veïns. 
 
 
• Els Reis d'Orient passen per Belltall el 
dissabte 5 de Gener a les 7 de la tarda. 
 
• Han començat les obres del Passeig de 
l'Om que milloraran aquest espai fruit de 
l'esforç de molts Belltallencs al llarg dels 
anys. Hi haurà una zona de petanca, dos 
nivells per gaudir del paisatge, els 
contenidors de brossa soterrats i un 
monument a la Marinada. 
 

 
 
Desembre 2007 
 
Ha aparegut la revista BELLTALL d'hivern. 
• La Generalitat crea un portal per 
promocionar els productes típics de 
Catalunya, com ara l'all de Belltall. 
• Totes les persones que vulguin assistir al 

Sopar de cap d'any es poden apuntar a la 
llista que hi ha a Cal Feliuet o enviar un e-
mail a bustia@belltall.net.  
• Visita oficial a les obres del parc eòlic de 
Les Forques (notícia El Punt). 
Novembre  
. Dissabte 3 de novembre a la nit es celebra 
la Festa de la Castanyada. També es 
presenta el llibre Els safareigs públics de la 
Conca (notícia Tinet). 
 
• Els molins del parc eòlic del Tallat ja giren 
(notícia El Punt). 
 
• Al casal municipal hi ha noves guies de 
telèfons. 
• L'empresa Gerssa crearà 8 nous llocs de 
treball al Municipi (notícia de 
l'Ajuntament). 
• Passanant i Belltall és un dels municipis 
sense cobertura de mòbil (notícia El 
Punt).). 
 

 
 
• Passanant i Belltall és un dels municipis 
sense cobertura de mòbil (notícia El Punt). 
• Nova Enquesta sobre la informació de les 
Juntes trimestrals de l'Associació. 
• 

14.-Inaguració del parc eòlic 
Serra del Tallat 
 
Més de cinc centes persones varen participar a 
l'acte d'inauguració del Parc Eòlic Serra del Tallat, el 
divendres 15 de febrer.Amb la presencia de l'Hble 
Conseller d'Economia i Finances, Sr. Antoni 
Castells i de l'Hble. Conseller de Medi ambient i 
Habitatge, Francesc Baltasar, el Delegat de la 
generalitat a Tarragona Xavier Sabaté  es va donar 
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per inaugurat el parc eòlic de la Serra del Tallat, 
perteneixen en part, al nostre terme municipal. 
 
 

 
 
 

 
 
L'acte va començar amb un recorregut per part de la 
instal·lació, ha on els Consellers i demés convidats 
varen poder visitar un molí i fer-se la fotografia de 
familia. Desprès la comitiva es va desplaçar al poble 
de Rocallaura, ha on els alcaldes, el director general 
d'Acciona Energia, i els Consellers varen pronunciar 
els respectius parlaments. En representació dels 
municipis de la Serra del Tallat va parlar l'Alcalde de 
Rocallaura, el qual va tingué un record i agraïment a 
tots els alcaldes antecessors que van treballar per 
que es pogues construïr aquesta instal·lació, i 
especialment per l'Alcalde de Passanant i Belltall, 
En Ramon Aloy i Corbella, que no va poder assistir 
a l'acte per motius personals, essent amb la seva 
representació l'Alcalde en funcions, En Albert Bagué 
i Salcedo. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Seguidament el Director General d'Acciona Energia, 
En Fermin Gembero, el qual va agrair la 
predisposició de totes les persones que han 
col·laborat per poder fer realitat aquests dos parc 
eòlics.Per acabar, l'Hble Sr. Antoni Castells, 
Conseller d'economia i finances de la Generalitat de 
Catalunya, el qual va batejar el parc eòlic de 
la Serra del Tallat com la central eòlica de 
Catalunya 
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15.-Parc eòlic GERRSA 
 
 
 
RESOLUCIÓ ECF/4095/2007, de 28 de desembre, 
per la qual s'atorga a l'empresaGerr Grupo 
Energético XXI, SA (GERRSA), l'aprovació del 
projecte executiu ila declaració d'utilitat pública del 
parc eòlic Conesa I, als termes municipals de 
Conesa, Forès, les Piles, Llorac, Passanant i Belltall 
i Santa Coloma de Queralt. (Pàg. 14891)  
 
 
ECF/4095/2007, de 28 de desembre, per la qual 
s'atorga a l'empresa GerrGrupo Energético XXI, SA 
(GERRSA), l'aprovació del projecte executiu i la 
declaració d'utilitat pública del parc eòlic Conesa I, 
als termes municipals de Conesa, Forès, les Piles, 
Llorac, Passanant i Belltall i Santa Coloma de 
Queralt. 
 
La legislació aplicable a aquestes instal·lacions és, 
bàsicament, la següent: Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric; Reial decret 661/2007, 
de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de 
producció 
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; i el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 
28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, amb la 
redacció donada per les diverses disposicions que 
l'han modificat. 
 
Peticionari de la instal·lació: Gerr Grupo Energético 
XXI, SA (GERRSA).Domicili social: c. Vilamarí, 
132-134, esc. A, entl. 1a , Barcelona, CP 08015. 
 
El parc eòlic Conesa I disposa de la condició 
d'instal·lació de producció elèctrica en règim 
especial, autorització administrativa i aprovació de 
projecte executiu, atorgada per la Resolució del 
director general d'Energia i Mines de data 5 de juliol 
de 2006, per a 15 aerogeneradors de 2.000 
kW/unitat, amb una potència total de 30 MW. 

 
En data 8.6.2007 el peticionari va presentar als 
Serveis Territorials a Tarragona del Departament 
d'Economia i Finances la modificació del projecte 
executiu i va sol·licitar l'aprovació del projecte 
executiu, la declaració d'utilitat pública i l'urgent 
ocupació del parc eòlic Conesa I, degut a un canvi 
en el camí d'accés al parc eòlic i en el sistema 
d'evacuació mitjançant una línia soterrada. 
 
En compliment dels tràmits que estableixen les 
disposicions a dalt indicades, la sol·licitud 
d'aprovació de la modificació d'aquesta instal·lació 
es va sotmetre a un període d'informació pública 
mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 4960, de 
3.9.2007, al BOE núm. 215, de 7.9.2007, i al diari 
Nova Conca de 7.9.2007.  
 

 
 
Així mateix, d'acord amb la normativa esmentada, 
es va sol·licitar informe als següents organismes 
afectats: Ajuntament de Conesa, Ajuntament de 
Forès, Ajuntament de les Piles, Ajuntament de 
Llorac, Ajuntament de Passanant iBelltall, 
Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, Endesa 
Distribución Eléctrica, SL, Servei de Carreteres de 
la Diputació de Tarragona, Servei Territorial de 
Carreteres de la Generalitat a Tarragona, Telefónica 
de España, Agència Catalana de l'Aigua i el Centre 
de Telecomunicacions iTecnologies de la 
Informació. 
 
Durant el termini d'informació pública el Centre de 
Telecomunicacions iTecnologies de la Informació 
emet informe tècnic on manifesta una possible 
interferència per part de l'aerogenerador núm. 1, al 
qual el peticionari contesta acceptant els 
condicionants i modificant la posició d'aquest 
aerogenerador. 
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Els informes emesos pels organismes afectats, així 
com les al·legacions presentades com a 
conseqüència del període d'informació pública, han 
estat tramesos al peticionari, el qual ha manifestat la 
seva acceptació o ha efectuat les observacions que 
ha estimat convenients, d'acord amb el que 
determinen els articles 131 i concordants del Reial 
decret 1955/2000. 
 
La construcció d'aquest parc eòlic es considera 
necessària per tal d'aprofitar el potencial eòlic de la 
zona i cobrir les necessitats de producció elèctrica, 
així com complir els objectius de participació de les 
energies renovables en la cobertura de la demanda 
seguint els objectius del Pla de l'Energia de 
Catalunya 2006-2015. Aquest aspecte té una 
especial rellevància atesa la reducció d'emissions 
que comporta l'energia eòlica,així com la necessitat 
de donar compliment als acords de Kyoto per a la 
reducció d'emissions contaminants, a fi de limitar els 
efectes, cada cop més evidents, d'un canvi climàtic. 
 
Atès que els possibles impactes ambientals que 
pugui tenir aquest parc eòlic un cop avaluats per la 
Ponència Ambiental de Parcs Eòlics, la qual 
haestablert es condicionats que ha estimat oportú a fi 
de reduir-los en la mesura del possible i garantir el 
respecte al medi ambient- són àmpliament superats 
per les aportacions positives, tant de tipus 
mediambiental com energètic, que comporta la 
implantació de l'energia eòlica en general i la 
construcció d'aquest parc eòlic en concret; 
 
Vistos els informes favorables dels organismes 
abans indicats, alguns dels quals han establert 
condicionants; 
 
Atès que els Serveis Territorials d'Economia i 
Finances de Tarragona han informat favorablement 
sobre la sol·licitud formulada; 
 
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; 
 

Atès que, d'acord amb el que disposa l'article 7 del 
Decret 351/1987, de 23 de novembre, la 
competència per autoritzar els centres de producció 
d'energia de potència superior a 5.000 kVA i les 
seves ampliacions correspon a la Direcció General 
d'Energia i Mines, 
 
Resolc: 
 
.1 Declarar la utilitat pública de la instal·lació que 
s'autoritza. Aquesta declaració d'utilitat pública 
porta implícita la urgent ocupació dels béns i 
drets afectats que consten a l'annex de l'Anunci 
d'informació pública que es va publicar al DOGC 
núm. 4960, de 3.9.2007, i al BOE núm. 215, de 
7.9.2007, així com les afectacions que s'hi van 
detallar. 
 
.2 Atorgar a l'empresa Gerr Grupo Energético XXI, 
SA (GERRSA), l'aprovació del projecte executiu del 
parc eòlic amb les següents característiques 
tècniques principals: 
 
Nom del parc: Conesa I. 
 
Potència total MW: 30. 
 
Termes municipals: Conesa, Forès, Les Piles, 
Llorac, Passanant i Belltall i Santa Coloma de 
Queralt. 
 
Ubicació: zona denominada Los Plans, Fondo del 
Bosquets, Les Clotes, Pla de la Vila, Los Solans, 
Comalats, Plana del Pi, Pla del Codony 
L'Eixermada, a una altitud compresa entre 773 i 880 
metres. 
 
Nombre d'aerogeneradors: 15, de 2.000 kW de 
potència nominal cadascun. 
 
Sistema de regulació: pas variable, amb orientació 
activa.Torres: troncocòniques tubulars, d'acer, de 
fins a 78 m d'alçada.Nombre de pales i diàmetre: 
tres, de fins a 90 metres. 
 
Tipus d'alternador: asíncron, amb rotor bobinat, 
doblement alimentat. 
 
Tensió nominal de generació: 3 x 690 Volts. 
 
Transformador de cada aerogenerador: 2.100 kVA, 
0,69/20 kV, grup Dyn11, aïllament tipus sec. 
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Tensió de servei de les línies elèctriques interiors del 
parc: 3 x 20 kV. 
 
Tipus d'instal·lació: soterrada. 
 
Tipus de conductors: cables unipolars d'alumini 
tipus HEPRZ1, 12/20 kV, de seccions entre 150 i 
400 mm² segons les intensitats màximes que es 
preveu que han de circular per cada circuit. 
 
La connexió amb la xarxa elèctrica es realitzarà en 
el punt concret que defineixi Red Eléctrica de 
España, SA. La subestació i la línia d'evacuació 
no formen part d'aquest projecte i requeriran la seva 
pròpia autorització administrativa independentment 
d'aquesta. 
 
El pressupost és de 31.231.685,59 euros. 
 
.3 Aquesta Resolució es dicta d'acord amb el que 
disposa la normativa abans 
esmentada i 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 està 
sotmesa a les condicions especials següents: 
 
a) Les instal·lacions s'han de realitzar segons el 
projecte subscrit pel senyor Carlos Romero March, 
enginyer tècnic industrial, col·legiat número 15.092-
L, visat amb el número 5681 en data 23.5.2007 pel 
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, 
amb les variacions que, si s'escau, se sol·licitin i 
autoritzin. 
 
b) El termini màxim per posar en marxa la 
instal·lació serà de 2 anys comptats des de l'endemà 
que es notifiqui aquesta Resolució. 
 
c) Aquesta autorització s'atorga sens perjudici de 
tercers i és independent de les autoritzacions o 
llicències que són competència d'altres organismes o 
entitats públiques necessàries per realitzar les obres i 
les instal·lacions aprovades. 
 
d) Els aerogeneradors hauran de complir els 
requisits tècnics definits per l'Operador del Sistema 
quant a regulació de tensió, comportament davant de 
pertorbacions a la xarxa elèctrica i forats de tensió. 
 
e) El Departament d'Economia i Finances podrà 
realitzar, durant les obres i un cop acabades, les 
comprovacions i les proves que consideri 
necessàries en relació amb el compliment de les 

condicions generals i específiques d'aquesta 
resolució. 
 
f) El titular de la instal·lació comunicarà a l'òrgan 
competent del Departament d'Economia i Finances 
el començament de les obres, les incidències dignes 
de menció durant el seu decurs, i també el seu 
acabament. 
 
g) Juntament amb la comunicació d'acabament 
d'obres s'adjuntarà el certificat de direcció i 
acabament de la instal·lació que acrediti que aquesta 
s'ajusta al projecte aprovat, que s'ha donat 
compliment a les normes i les disposicions abans 
esmentades i, si s'escau, s'adjuntaran les actes de 
les proves realitzades. 
 
h) El titular de la instal·lació serà responsable de 
l'ús, l'explotació, la conservació i el manteniment de 
la instal·lació en les condicions de seguretat, 
energètiques i de protecció del medi ambient que 
determina la legislació vigent. 
 
i) Finalitzat el termini d'explotació de la instal·lació 
el titular haurà de procedir al seu desmuntatge 
d'acord amb el que determina l'article 18 del 
Decret 174/2002. 
 
j) 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 
aquesta imposa. 
 
 En aquest supòsit, l'Administració, amb la 
instrucció prèvia de l'expedient corresponent, 
acordarà la revocació de l'autorització, amb totes les 
conseqüències d'ordre administratiu i civil que se'n 
derivin segons les disposicions legals vigents. 
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs d'alçada 
davant el conseller d'Economia i Finances, rambla 
Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona, en el termini 
d'un mes comptat des de l'endemà de la seva 
notificació, d'acord amb el que disposa l'article 114 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener 
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16.-Activitats Culturals pel 2008:  
 
Setmana Santa : Excursió cabanes de Volta,  
Campionat Tenis taula  /  futbolí 
100 anys Cementiri : Fer acte per celebrar-ho  . 
conjunt amb  l’ Ajuntament i plantar -hi una olivera. 
Caminada anual a Rocallaura 
Sant Joan . Sopar 
Estiu: 10è aniversari Biblioteca i  Activitats d’ Estiu 
Festa Major: Activitats lúdiques 
 

 
Exposició “ Treball a Belltall”  
1 Dissabte Octubre Sagrat Cor: Concert 
Castanyada: Sopar 
Cap d’ any: Sopar 
Treball elaboració llibre sobre “ Les cabanes de 
Volta de Belltall “. 
 
17.-Els racons del poble.... 
 
A l’edició del trimestre passat apareixia una foto de 
CAL SECANELL. Sabeu on trobar aquests racons?? 
 

 
 

 

 
 
18.-La samarreta de Belltall a.... 
 
Aquesta vegada la samarreta ha viatjat fins els 
Estats Units a la ciutat de Nova York per 
cel.lebrar el cap d’any a Times Square. 
 

 
 
Ara ja hem estat a Europa, Asia i America. Ja només 
ens falta Africa, Oceania.Seguiu enviant-nos fotos 
amb la samarreta a quealsevol lloc des de Forès o  
Rocallaura fins a Ciutat del Cap o Shangai. 


