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municipal on vam poder realitzar el ball amb la
Disco Mòbil fins a altes hores de la Matinada.

1 Festa Major 2008
Un any més la Comissió de Festes ens ha organitzat
una extraordinària Festa Major que ha estat molt
participativa per part dels Belltallencs.

El Dissabte ens van despertar amb cercavila amb el
grup ALL I OLI que ens va animar pels carrers del
poble.

El Divendres es va iniciar amb els corresponents
Jocs de Cucanya . Per seguir amb la concorreguda
xocolatada a la Plaça de Les capelles ( de nou agrair
a cal Cervelló les boníssimes coques que ens van
obsequiar).

També es va inaugurar l’exposició de peces de
porcellana del ceramista Belltallenc Jaume Julià.

Per la nit estaven previstos els Diables de Vallmoll
però un intens xàfec que va deixar 20 litres / m2 va
impedir que es pogués realitzar l’actuació.
Sortosament disposem de la Sala de ball al casal

L’exposició va restar oberta tots els dies de la festa
Major i va poder gaudir i adquirir peces de l’ obra de
l’artista.
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Per la tarda es va disputar el partit de futbol entre
l’equip local i el de Montbrió de la Marca.En
categoria Infantil el nostre equip ( Laia, Genís ,
Ferran, Aleix, Jaume,Francesc) van realitzar un gran
partit que va finalitzar amb empata a 5 gols i que es
va resoldre a la tanda de penaltis on els de Montbrió
van guanyar. En categoria Infantil el nostre equip (
Joel, Arnau, Marc, Oriol, Carles) va guanyar per 9
a 1 . Agrair el treball des de la banqueta dels
entrenadors Pau Banyeta i Pau del Porxo.
La Festa va acabar amb d’extraordinària actuació del
mag Joaquim Matas, que ens va oferir un excel·lent
espectacle.

El diumenge vam començar amb el parc mòbil i
com sempre els més petits van poder gaudir de les
atraccions .
Alguns encara busquem els bitllets de 500 € que
apareixen i desapareixen i encara ens preguntem
com una persona lligada de cap a peus pot en 5
segons prendre una jaqueta , posar-se-la i tornar-se a
lligar.. veritablement coses de màgia.

Després de nou un lluït Vermut de Festa Major on
més de 300 veïns i amics ens vam reunir per
veure’ns de nou.
És un dels actes més característics de la Festa Major
i que congrega a la sala de ball a molts Belltallencs i
Belltallenques que aprofiten aquest dia per veure
amics i familiars.

Be en resum una Festa Major molt participativa,
molt ben organitzada i amb molta qualitat.
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2.-Assemblea General

Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea
anterior

El diumenge dia 31 d’ Agost del 2008 es va reunir
la Assemblea General de L’ Associació de Veïns i
Amics Belltall . Presideixen la taula el President (
Pep Lloses), el Secretari ( Josep Miró) , el tresorer
( Jesús Fabregat) , la vocal Rosa Verdura.
L’ ordre del dia de l’ Assemblea es:
• Lectura i Aprovació de l’ acta de l’
Assemblea anterior. Josep Miró.
• Informació de la Presidència. Pep Lloses
• Estat de Comtes del 2007 i pressupostos del
2008. Rosa Verdura
• Torn obert de paraules
• Elecció nous càrrecs
•

En primer lloc el secretari procedeix a fer lectura de
l’ acta de l’ Assemblea anterior, que es aprovada per
tots els socis i sòcies assistents.
Informació de Presidència
Posteriorment el President procedeix a informar de
les activitats realitzades durant l’exercici.
S’
informa que en l’ actualitat som 232 socis i s’ indica
el nom dels nous socis de l’ Associació.
Les activitats realitzades durant l’ any han estat:
Medi Ambient , Salut i Seguretat
• Parcs Eòlics (Seguiment nous parcs)
• Parc Eòlic les Forques ( finalitzat)
• Parc eòlic Les Forques II (nou Parc ( 6
aerogeneradors a la zona de Passanant-La SalaEl Fonoll).Encara no s’ ha iniciat.
• Torres connexió xarxa elèctrica des de
Montargull a Les Forques: S’estan instal·lant

Reconeixement
La Junta de l’ Associació va fer un reconeixement a
Xavier Berenguer per la seva tasca en la web de
Belltall i especialment en el treball realitzat amb
Bellcam. Bellcam ens permet veure en directe
imatges de Belltall i seguir les dades
meteorològiques de Belltall
•
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ACA: Depuradora de la Teulera . L’ Ajuntament
s’ ha reunit amb ACA i encara que la
depuradora de al teulera segueix els plans de
l’ACA,. En principi es creia que es podria fer la
canalització de les clavegueres a la Teulera
.Finalment la depuradora segueix els Plans
definits per l’ ACA.
L’Associació ja va
denunciar a l’ ACA que la bassa de la ona de la
Teulera és un risc i que en cas de que cedís
asseguraria que s’aplica la legislació sobre
contaminació de sols.
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Infraestructures , Equipaments i Urbanisme
•
•

•

•

Cartes: GERRSA, ACCIONA ( Festa Major).
Hem demanat subvencions per la festa Major .
L’empresa GERRSA ( GAMESA) ha donat 300
€ , l’empresa ACCIONA diu que estan dins dels
diners que dóna a l’Ajuntament per activitats
culturals.Pels
propers
anys
mirarem
d’aconseguir aquest diners per activitats
culturals
Cartes . Ajuntament, Consell Comarcal i Servei
Territorial Carreteres ( Variant C-14) : Tan El
cap del servei territorial de carreteres com el
Consell Comarcal ens han respòs que estan
d’acord i que tramiten la sol·licitud . Per l’ altra
banda l’ Ajuntament diu que ha consultat amb
els veïns i que aquest no volen una variant. De
totes maneres el Pla territorial del Camp de
Tarragona ja preveu una nova carretera que
sortirà abans de Solivella i que connectarà amb
la carretera de Tàrrega més enllà del límit de la
província.

•

Noves baranes: S’ ha arreglat la barana de la
Placeta . Durant l’ any que ve es posaran noves
baranes davant de ca l’ Amàlia i a la zona del
camí de Passanant. ( d’acord amb el nou
POUM)

•

Noves canonades i clavegueram: Aprofitant les
obres d’ obrir les voreres ja s’ ha posat les
canonades d’ aigua i llum noves a la part de la
carretera alta.
Antena de Telefonia mòbil. S’ ha comprat uns
terrenys on s’ instal·larà l’ antena que donarà
cobertura a tot el municipi.

•
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Calefacció de la sala: No s’ ha realitzat ja que
tot l’ hivern ha estat ocupada la sal per material
d’ obres
Passeig de l’ Om. Finalitzant-se . S’ inaugurarà
al setembre o Octubre. Ho organitza l’
Ajuntament.
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•

Nous llums: Ja s’ han posat els d’ un costat de
la carretera i queda pendent els de l’altre costat

•

Altres obres: Rampa zona de l’ Església

•

Els projectes inclosos en el Pla estratègic de
Belltall pels propers anys són:.

•

Arranjament zona al voltant del Poliesportiu (
posar
font, cimentar-ho). Condicionat pel
POUM
Millorar la xarxa d’aigua .
Millorar la xarxa de clavegueram.
Llums: Il·luminació del campanar . Avaluar
reparar el llum i legalitzar-ho.( els quatre focus)
Per l’ any vinent hem demanat a l’ Ajuntament
que s’adquireixen il·luminació nadalenca per
posar al Passeig de l’ Om i a la Plaça de la Creu.

•
•
•
•

•

•

•

Excursió Cabanes de Volta.Com cada any hem
realitzat l’excursió de les cabanes de volta que
ens permet veure i conèixer aquest patrimoni
cultural i al vegada gràcies a l’excursió visitar i
conèixer els camins i els indrets del terme.
Treballarem per tal d’editar algun llibre o
prospecte que recopili totes les cabanes de
volta.
Pelegrinatge anual a Rocallaura : S’ha
recuperat la caminada anual a Rocallaura. L’
Associació col·labora pagant les despeses dels
aperitius que correspon pagar al poble de
Belltall , tal i com marca la tradició.
Activitats d’estiu : Concert del grup Seizansha.
Partit de futbol a Montbrió de la Marca ,
Ginkama.

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

Un dels
objectius més important de l’
Associació és fomentar les activitats culturals ja
que és la base de les úniques subvencions que
poden rebre de la Diputació .Per això hem
incrementat el nombre d’activitats culturals .Les
activitats realitzades han estat.

•

Campionat Tenis Taula i futbolí que es va fer
durant la Setmana Santa i que va tenir un gran
èxit de participació , es va fer entrega de copes
als guanyadors . L’organitzador dels actes (
Ramon Secanell ) ja preparar la tercera edició
pel proper any.

•
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Revista distribució trimestral. Trimestralment
s’envia la revista a tots els socis. Estem avaluant
pel futur enviar la revista electrònica a aquells
socis i sòcies que desitgin rebre-la només amb
aquest format.

BELLTALL
NUM 69. TARDOR 2008.

www.belltall.net

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

•

•

•

Subscripció al Setmanari “ NOVA
CONCA”.El setmanari està a disposició de tots
els veïns al revister que hi ha davant del
consultori mèdic.
Rètol antiga “ Església de Belltall – Les
Capelles. Farem un rètol que identifiqui l’
església
que
hi
havia
en
aquest
indret.(PENDENT)
Biblioteca. 4-Juliol-2008 ( farà 10 anys):
Conferència a càrrec de Joan Minguet.

•

Relacions Institucionals.

•

Interior: Demanar posar sistemes de seguretat (
semàfors) per tal que els veïns puguin creuar la
carretera. Hem demanat una Reunió amb el cap
d’ Interior per tal que hi hagi més controls dels
Mossos d’ Esquadra i es pugui posar un radar.

•

antigues de Belltall. S’ ha incorporat una secció
Bellcam que permet veure una càmera en directe
i també les dades meteorològiques de Belltall (
temperatura,
vent,
pressió
atmosfèrica,
precipitacions, radiació solar
Lloguer de cases. El Consell Comarcal
promociona i gestiona el lloguer de cases a la
Conca. Promoure’m aquest tema per tal que hi
hagi més habitants fixos a Belltall.

Finances
• Rebuts via telemàtica . Hem realitzat els rebuts
del socis via informàtica.
• Hem sol·licitat Subvencions ( Diputació:
Activitats culturals i Revista)
Festes
• Durant l’ any 2007 es van organitzar i realitzar
les festes de Cap d’ any i de Castanyada. I
aquest any la de Sant Joan.
• Hem Col·laborat amb la Nova “ Comissió de
Festes” per ajudar en els tràmits de les
subvencions de la Diputació i l’ Assegurança
obligatòria de responsabilitat civil . També hem
fet dues pancartes per la Festa Major ..
Estat de Comptes 2007 i Pressupost 2008
Rosa Verdura passa a exposar l’ estat de comptes del
2007. Els Ingressos han estat de 12661.43 i les
despeses de 11121.64 €. El Saldo inicial era de
3550.89. Això ha fet que a 31 de Desembre del 2007
tinguéssim 5090.698 €..El pressupost intencionat pel
2007 es de 6000 € . L’ estat de comptes del 2007 i
el pressupost del 2008 queda aprovat per l’
Assemblea.

•

.
Promoció estratègica
•

•

•

POUM ( Àrea edificació al poble): Encara no
s’ha finalitzat la seva redacció. D’acord a les
informacions prèvies aportades pel representant
de l’ Associació la Junta va decidir que les àrees
de creixement del poble seran les zones entre el
camí de Rocallaura i camp de futbol i la zona
del camí de Passanant. No volem un
creixement del poble al llarg de la carretera
També que cal incloure la zona del Carrer de
Sant Antoni com a altra zona de creixement.
Assegurar que s’ inclou al nou POUM
Camisetes i gorres de Belltall. Hem fet
samarretes i gorres de Belltall. Totes aquelles
persones que en desitgin poden enviar-nos un
email a bustia@belltall.net o posar-se en
contacte amb la Rosa Maria de Cal Banyeta.
Pag web. Seguim fent-hi noves activitats com :
Enquestes, Arxiu revista Belltall i fotos

Renovació de càrrecs
7 Nous càrrecs 2008 : D’acord als nous estatuts el
temps continu màxim pes càrrecs és de 5 anys .
•

Vicepresident
1er:Anton
Maria
Berenguer
Vicepresident 2on: Miquel Angel Sans
Tresorer: Jesús Fabregat
Vocal 2on. M ª Mercè Corbella
Vocal 4rt : Joaquim Torres
Vocal 6è: Pau Tous
Vocal 8è: Xavier Riera

•
•
•
•
•
•
•
Els nous membres de la Junta son aprovats pels
assistents.
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Torn obert de paraules
Els assistents a l’ Assemblea fan els
comentaris.
–

–
–
–
–

–
–

detectéssiu algun anomalia , avaria o tinguéssiu
alguna sol·licitud podeu posar-vos en contacte amb
Jordi Berenguer de Cal Gran a través del telèfon o
email que hi ha anotat al document del costat dels
ordinadors.

següents

Demanar a l’ Ajuntament que al Passeig de l’
Om es protegeixi l’ àrea al voltant de la zona de
petanca ja que sinó les boles del joc poden fer
malbé el marbre.
Demanar a l’ Associació que s’adquireixi un
joc de petanca i un de bitlles per les persones
que vulguin practicar aquest joc.
Consultar a l’ Ajuntament quin és el
rendiment econòmic dels parcs eòlics. Diner que
es reben anualment i informar als socis.
Projecte de millora zona del camp de futbol:
Avaluar posar-hi alguna zona d’activitats :
circuit de mountain-bike, mini-golf.
Casa cal Feliu. Esta plena de coloms caldria
solventar aquest problema històric. Treballar
amb l’ Ajuntament per buscar una de les
subvencions de la Diputació per aquest casos.
Aquest estiu hi hagut episodis de puces al poble
Església. El campanar està molt brut de residus
de coloms. Caldria netejar-hoEsglésia. Cal arreglar la llum que il·lumina l’
Església per adequar-ho a la legislació de
contaminació lumínica i també millorar
d’il·luminació interna del campanar. El
President informa que s’està treballant amb l’
Ajuntament per tal de fer un pressupost per
arreglar els problemes de la il·luminació i a l’
hora arreglar i millorar el rellotge del campanar

4.-Festa de Sagrat Cor
El Dissabte 4 d’octubre tindrà lloc la Festa del
Sagrat Cor a Belltall.

Després dels actes religiosos es farà un Concert a l’
Església Parroquial de Sant Pere a Càrrec de la “
Coral Espluguina ”. Després de l’acte realitzarem un
refrigeri al Casal Municipal.

5.-Sant Joan
El passat 23 de Juny vam celebrar al Casal
municipal el tradicional Sopar de Sant Joan. La
60ena de persones que van participar vam poder
gaudir d’ un bon sopar català amb coques de recapte
i coques dolces del nostre Pastisser de Guimerà.

3.-Ordinadors de la Biblioteca
Des de fa un temps disposem a la Biblioteca de dos
ordinadors amb accés a Internet. Des de fa uns dies
els aparells no funcionaven degut a que hi havia
virus informàtics i un teclat hi va caure beguda.
L’Associació amb la col·laboració de Jordi de Cal
gran ha arreglat ambdós aparells i actualment ja
tenen de nou accés a Internet.Per tal que tothom
pugui fer ús correcte dels equips s’ han posat un
seguit de proteccions informàtiques per evitar que hi
pugui haver de nou virus als equips.

També vam poder degustar un exquisit pernil salat
que durant més d’ un hora va estar tallant el Miquel
Angel de cal Prim. Un sopar 100% de dieta
mediterrània.

També s’ han definit unes normes d’us que estan al
costat de cada equip.
Amb la col·laboració de tots i fent-ne bon ús seran
unes bones eines per tothom. En cas que hi
7
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6.-Senyal Geodèsic a Belltall
Al nou Passeig de l’Om l’ Institut cartogràfic de
Catalunya ha posat un SENYAL GEODÈSIC..

Com no podia ser menys , els més petits i alguns
grans van convertir la nit en una nit molt sorollosa
amb els petards que van estar tirant tota la vetllada.

7.-Sous Alcaldes
I per finalitzar una estona de ball i música per
compartir amb els amics .

D’acord al nou Decret de la Generalitat els sous dels
alcaldes per pobles son:
Fins a 100 habitant
De 101 a 500 habitant

8
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Així com al Municipi de Belltall i Passanant tenim
uns 170 habitants, a l’ Alcalde li corresponen
1012,97 €. Aquest sou ja estan demanat i concedit.

8.-Desè
aniversari
de
Biblioteca.
Conferència
Joan.M Minguet

la
de

Aquest any Belltall celebrà el 10è aniversari de la
seva Biblioteca que està ubicada al Casal Municipal
de Belltall .
Actualment El fons documental ha anat creixent, hi
ha catalogats fent servir un programa informàtic
més de dos mil llibres. Les matèries del fons de
l’índex bibliotecari és ben divers: diccionaris,
enciclopèdies, llibres de consulta, novel·les, contes
infantils, revistes de divulgació, de decoració, d’oci,
videoteca, material informàtic. També hi ha un nou
servei posat en marxa, un parell d’ ordinadors, cedits
pel nostre Ajuntament, i connectats a Internet que
qualsevol persona del poble pot accedir-hi.
Respecte a l’ús de la Biblioteca ens comenta Anna
M. Berenguer “Actualment hi ha un promig d’uns
trenta lectors que demanen llibres en préstec. El
primer lector que en va fer ús només tenia dos anys i
estava llargues estones mirant llibres il·lustrats” .La
biblioteca de Belltall està oberta tots els diumenges,
després de missa.

Una iniciativa conjunta de l’ Associació de Veïns i l’
Ajuntament , que s’ ha pogut portar a terme gràcies
a la col·laboració desinteressada de molts veïns i
sobretot de la Bibliotecària Anna M. Berenguer.

Per tal de celebrar
aquests esdeveniment l’
Associació de Veïns i l’ Ajuntament van programar
una conferència el Dissabte 30 d’ Agost a les
.L’acte sota el títol: Llegir : Dels llibres a les
imatges va anar a càrrec de Joan M. Minguet .

Anna ens relata que “ Fa deu anys, en una de les
Assemblees de l’ Associació de Veïns, un soci va
suggerir fer una biblioteca al nostre Casal
Municipal, acabat d’estrenar. La idea va semblar
difícil de posar en marxa, però amb moltes ganes i
molta il·lusió es va tirar endavant.
Vam demanar fons documental a la Generalitat,
Diputació i entitats privades i sobretot als Veïns i
Amics de Belltall que van fer donació de llibres de
tota mena. Es va posar el mobiliari adequat i poc a
poc, les prestatgeries es van anar omplint amb els
primers libres catalogats
per persones
que
amablement van ajudar. Tot començava estar a punt
i finalment vam inaugurar la nostra Biblioteca a
l’estiu de 1998.”

A l’esquerra Joan Minguet ( Joan del Porxo) i a la
dreta el seu veí a Belltall el ceramista Jaume Julià.
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Joan Minguet és Doctor en Història de l’ Art ,
Universitat de Barcelona i Professor d’ Història de
l’Art Contemporani I d’ Història del Cinema a la
Universitat Autònoma de Barcelona (Departament
d’Art).Ha impartit classes, també, a l’ Universidad
Autónoma de Madrid, el Institute of Fine Arts de la
Universidad de Nova York, la Universidad de
Valladolid, la Universitat de les Illes Balears, la
Universitat de Barcelona .Col·labora en diverses
revistes i diaris i ha publicat més de 20 llibres ( Les
seves darreres publicacions han estat . Buster
Keaton, Madrid, Ed. Cátedra, 2008, Nunes. El
cineasta intrépido, Barcelona, Filmoteca de
Catalunya/Ed. Pórtic, 2006, El Manifest Groc.
Dalí, Gasch, Montanyà i l'antiart, Barcelona,
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2004,
Salvador Dalí, cine y surrealismo(s), Barcelona,
Parsifal Ediciones, 2003.

Després tots els assistents van poder continuar
al conversa al casal Municipal on es va servir
un refrigeri.

9.-Amics i veïns que ens han
deixat

La conferència va tenir lloc , com no podia ser
menys, a la biblioteca que es va omplir de gom a
gom. Tots els assistents van poder gaudir de
l’excel·lent presentació de Minguet. En ella va anar
unint Imatges , paraules i llibres a través de
quadres de pintors tan il·lustres com Dalí, Miró o
Caravaggio , fina
a arribar a les darreres
produccions dels publicistes actuals . La presentació
va acabar amb Una imatge i unes paraules molt
properes a Belltall . Les d’ una postal de La creu de
Terme de Belltall escrita els anys 60.

En motiu de la mort del nostre alcalde l’I·lm. Sr.
RAMON ALOY i CORBELLA, el dia 15 de Juliol
del 2008 es van decretar tres dies de dol oficial que
van començarà a partir dia 16 de juliol de 2008.

En acabar l’acte Anna Berenguer va agrair la
col·laboració de Maria de Cal Roig per mantenir
oberta la biblioteca tots els diumenges de l’any i
també a tots el veïns , amics i institucions que han
col·laborat amb la Biblioteca.
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com moltes de les estacions que tenen molts
particulars a les seves llars, però aquesta té la
particularitat que les dades són transmeses a un
ordenador i poden ser vistes en directe per la pag
web de l’ associació de veïns i Amics de Belltall (
www.belltall.net) .

10.-Disculpes Comissió de Festes
Col·laboració : Comissió de Festes de Belltall :Ramon
Secanell,Joaquim Gascon, Angels Begueria
Josep Berenguer,Jordi Berenguer,Eva Miro

En resposta a l’escrit a la revista de Belltall efectuat
pel Ramon i la Laura de Cal Mosset, en el qual es
queixen perquè a la revista número 66, la Comissió
de Festes, en un article on donava les gràcies als
col·laboradors , malauradament, ens varem despistar
i no van ser anomenats.
En aquest sentit, demanem de tot cor disculpes per
aquest oblit. La intenció era donar les gràcies d’ una
manera més personal a la pròpia revista, doncs ja ho
havíem fet, com sempre, en el mateix programa de
la Festa Major,
Entenem, no sols aquest sentiment d’oblit que ha
provocat el fet de no sortir a la revista el nostre
reconeixement, sinó, pel fet, que la Comissió no
hagués esmenat aquest oblit en la següent edició de
la revista. Per aquest motiu també els demanen
disculpes.

Ens comenta En Pep Tous “ puc seguir el curs de les
nuvolades
a traves de la web del Server
meteorològic ( www.meteocat.net) i al cap d’ uns
minuts puc veure la pluja que ha caigut a Belltall ,
a través de la web, ara ja no em cal trucar per saber
quants litres han caigut”.

La voluntat de la Comissió és en tot moment no ferir
ni ofendre a ningú, que la Comissió la formem
persones amb virtuts i defectes, que entenem i
respectem la seva decisió, però també demanem una
mica de comprensió, doncs amb els 28 anys de la
Comissió de Festes, mai ens havíem oblidat de Cal
Mosset, sempre han figurat en el programa,

BellCam és un lloc web que mostra imatges en
directe de Belltall (Conca de Barberà, Catalunya) i
informa del temps que hi fa. Consta de tres parts. La
primera part presenta les vistes captades per una
càmera de vídeo que funciona des que surt el Sol
fins que es pon. La Vista actual és una instantània
que es renova cada 10 minuts; en fer-hi clic es veu
ampliada.

La prioritat i la única voluntat de la Comissió de
Festes és aconseguir que tota la gent que estima el
poble, es retrobi i puguem compartir junts la Festa
Major, i que la falta de temps i el no coincidir tots a
Belltall en el moment oportú és a vegades el que
ocasiona aquests malentesos.

Càmera en línia permet seguir l'acció de la càmera
així com canviar-ne el punt de mira i la resolució de
les imatges (de vegades també s'escolta el so
ambiental). Els Vídeoclips són muntatges fets amb
sèries d'aquestes imatges (time lapse

11.-Bellcam. Estació
meteorològica a Belltall.

La segona part està dedicada al temps i presenta els
valors enregistrats per una estació meteorològica. El
quadre Temps actual conté un recull d'aquests valors
que s'actualitza cada 5 minuts; en fer-hi clic es veu
detallat. Evolució recent permet apreciar com ha
canviat el temps en els últims dies, mentre que els
Gràfics mensuals informen del passat.

Des de fa unes setmanes quan veiem el temps al
Telenotícies apareix la temperatura o les
precipitacions a Belltall. Això és possible gràcies a
l’estació meteorològica que hi ha instal·lada a la
casa d’ un particular del poble. Aquesta estació
aporta les dades de : Temperatura, vent, pressió.
Humitat, radiació solar i precipitacions. Fins aquí
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12.-Notícies de la web
Agost
Dissabte 30 d'Agost, a les 19.00, celebració del 10è
aniversari de la Biblioteca amb la conferència
"Llegir: dels llibres a les imatges" a càrrec de Joan
Minguet (prospecte). Després de l'acte hi haurà un
refrigeri
al
Casal
Municipal.
• Del 22 al 24 d'Agost, Festa Major de Belltall
(programa).
• Ja està en funcionament la nova il·luminació al
Passeig de l'Om i a la carretera (foto).
• Del 20 al 27 d'Agost, hi haurà la deixalleria mòbil
a la bàscula

Finalment, la tercera part mostra algunes dades del
Sol, la Lluna i els astres que es veuen a Belltall.
Addicionalment l’estació forma part de les xarxes
internacionals
d’estacions
(
Metoclimatic.
Awekas,Weather undergroung i Citizen Weather
Observer) i pot ser consultada per qualsevol persona
interessada en la climatologia i el “ microclima” de
l’àrea de Belltall.

• Ja estan en funcionament els contenidors de brossa
soterrats del Passeig de l'Om. N'hi ha dos de rebuig
(color verd fosc), un per brossa orgànica (marró), un
per vidre (verd clar), un per plàstic (groc) i un per
paper i cartró (blau). Utilitzem-los adequadament i
reciclem.
• Diumenge 10 d'Agost, a les 12.00, concert del
conjunt Seizansha. Després de l'acte es serveix un
refrigeri
al
Casal
Municipal.
• Dissabte 9 d'Agost, a les 17.30, a Montbrió de la
Marca, partit de futbol entre els equips aleví i
infantil de Belltall i de Montbrió de la Marca.
Juliol
• L'Associació va demanar a l'Ajuntament que

a les voreres del poble s'hi posessin rampes, doncs
bé, ja han estat posades (foto). També s'han instal·lat
els nous fanals al Fossar i a la baixada cap el camí
de Passanant (foto).

Les dades es guarden diàriament i poden ser
consultades per veure l’evolució. Així podem veure
que aquest mes de Juliol ha estat molt “fresc “ amb
una màxima de 30 º ( un sol dia) i mínimes entre 7 i
8 ºC. Tal i com ens comenta Ramon Miró de 75 anys
“ el Juliol més fred que recorda ell a Belltall”. El
mes d’ Agost tampoc ha estat excessivament calorós
on tan sols en dos dies hem superat la màxima de 30
graus. Respecte a la pluja,de nou el “ Telenotícies
“del Diumenge 31 d’ Agost informava de la pluja
que queia a Belltall i que va deixar 41 litres.

• El 15 de Juliol mor a Passanant d’il·lustríssim
senyor Ramon Aloy i Corbella, el nostre alcalde.
Que en pau descansi
Juny
• La Generalitat aprova que els alcaldes tinguin un
sou
mensual
(D.O.G.).
• Entra en funcionament el parc eòlic Les Forques
I, a Forès i Passanant i Belltall, el primer de Gamesa
a
Catalunya
(notícia
El
Punt).
• El dilluns 23 de Juny es celebra al Casal Municipal
el
Sopar
de
Sant
Joan.
• S'ha aprovat el parc eòlic a Conesa. Un dels
molins estarà al municipi de Passanant i Belltall
(notícia El Punt).
• Fotografies de Sant Joan 2008.
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2005 (i la població en base a la qual es calcula està
fixada en la del 1999!). El gran augment del dèficit
fiscal s'ha produït del 2004 al 2005. Les dades
permetien entreveure que el 2006 era encara pitjor, i
és probable que aquesta hagi estat la raó per la
qual el govern espanyol, a última hora, no ha
entregat les dades d'aquest any (el 2006).

13.-Cinc consideracions sobre la
publicació de les balances fiscals
Font: Web Plataforma Pel dret a decidir
Resum de la intervenció de Xavier Sala Martín (un
dels experts per part de la Generalitat del grup
encarregat de confeccionar les balances fiscals) a la
tertúlia de "El Matí de Catalunya Ràdio" el
16 de juliol de 2008. Ho podeu escoltar a
www.catradio.cat
Primera
Bàsicament hi ha dos mètodes de confecció de les
balances fiscals:

14.-Borsa d’ Habitatge de la
Conca de Barberà
El Consell comarcal informa que si tenim un pis o
casa per llogar ofereix gratuïtament:
• Assessorament i tramitació del contracte
d’arrendament.
• Assegurança en cas d’ impagament de la
renda i per la reparació de desperfectes.
• Inventari exhaustiu dels bens mobles de l’
habitatge i del seu estat general.
• Acompanyament i mediació en la relació
contractual durant la vigència del contracte.

● El mètode monetari: té en compte on es gasten el
diners (exemple: el salari del rei es compta
com a despesa feta a Madrid).
● El mètode del benefici: imputa la despesa a l'àrea
que
se'n
beneficia
(seguint
el
mateix
exemple, com que el rei beneficia tot el conjunt per
igual, la càrrega fiscal es reparteix entre
tots).
Amb el segon mètode, Madrid apareix com el gran
solidari, argument freqüentment usat com a
descàrrec del Madrid enfront de Catalunya
Amb el mètode monetari això ja no es pot dir. És
important que el govern espanyol hagi acceptat
aquest mètode per primer cop.
Segona
Tot i que s'han intentat diluir les balances
presentant-ne 6 de diferents, es miri com es miri el
dèficits extravagant (ja siguin 2100€ o bé siguin
2400€ per persona a l'any, tant se val). Entre el 30%
i el 54% del que paguem desapareix.
Tercera
No és veritat que qui és més ric està contribuint més
(com va dir el secretari que ho va presentar):
un cop es produeix la redistribució Catalunya queda
en la 9ena posició en el rànking de renda per
càpita, però a l'hora de pagar és a la 1era o 2ona
posició. Antoni Castells demana que la solidaritat
estigui muntada de manera que no es canviïn les
posicions en els rànkings, és a dir, de manera que
no es perdin posicions (com a Alemanya, per
exemple).
Quarta
La correlació que crida l'atenció és que els Països
Catalans ocupin les tres primeres posicions pel
que fa als que més paguen.
Cinquena
Les dades amb què s'ha treballat són del 2001 al

Sols cal demanar informació a Borsa de l’
Habitatge de la Conca de Barberà TLf.
977861232 o a osj@concadebarbera.cat.
( www.concahabitatge.cat)
Els avantatges de la Borsa d’ habitatge són
•

•

•
•
•

Pòlissa multirisc gratuïta que us assegura
durant el primer any de contracte
d’arrendament fins a 36.061 euros de
continent, fins a 9.015 euros de contingut,
fins a 15.254 euros de responsabilitat civil i
fins a 601 euros per danys estètics.
Pòlissa de caució gratuïta que us assegura el
cobrament de renda en cas d’impagament
fins a 11 mesos del primer any de contracte
d’arrendament.
Tramitació gratuïta fins a la finalització del
contracte.
Mediació gratuïta fins a la finalització del
contracte.
Informació i tramitació dels diferents ajuts
que atorga la Generalitat de Catalunya per a
la rehabilitació del vostre habitatge, si ho
necessita

15.-La Gran Nevada de 1944.
Diari personal de Josep Company
Torrelles ( Ca l’ inglés)
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Seguim el Novenari, el Predicador P. Pere Miquel
del Cor de Maria, i assistí molta gent.

Un temporal increïble, per la seva intensitat, va
afectar Catalunya els dies 23 i 24 de febrer del
1944. D'entrada es pot dir que va suposar la nevada
més gran del segle passat en moltes comarques de
Tarragona i de Lleida i inundacions a Barcelona i
part de Girona. Com passa gairebé sempre, perquè
caiguin nevades en zones baixes de Catalunya, una
setmana abans va estar penetrant una massa d'aire
molt freda d'origen siberià, amb ambient gèlid però
sec.A les zones baixes de Lleida i Tarragona hi van
caure entre 80 i 150 centímetres de neu. A Cervera
es van registrar 133 centímetres.

Avui dia 10 de Març, han sortit els primers animals
del poble per anar a acompañar al Predicador a
Solivella, amb albarda, per espantar-se d’anar amb
el carro, ja que encara hi ha uns tres pams de neu
per la carretera.
El Josep amb el Predicador, el Marsal i el Ignasi de
Cal Banyeta.Entre ahir i avui, sa fet un carreró per
passar la gent fins a les dreçeres de Solivella, per
tota la gent del poble.

A continuació podeu veure una transcripció de les
anotacions
fetes per Josep COMPANY
TORRELLES explicant la nevada de 1944 i també
la de 1946 a Belltall
NEVADA DE 1944
Dia 23 de Febrer, dimecres, comença a migdia a
nevar, neva tot el dijous dia 24 al vespre hi havia
dos pams de neu i al divendres al mati dia 25
arribava als picadors de les portes.
La pallissa de Cal Sebastià ensorrada, tothom
espantat e incomunicat, neva tot el dia fins al
dissabte, dia 26 al migdia, o sigui tres dies seguits
sense parar gens i així hi havia un metro vint o un
metro trenta de gruix, al davant de casa.

Foto: nevada Desembre 2001 a Belltall
NEVADA DE 1946
Dia 16 de Gener, començar a nevar, quedant nomes
que blanc.
Dia 17 festa de S. ANTONI, neva tot el dia, sembla
una tempesta de llevant, es esgarrifós, no podíem
voltar ni moure’s de casa. Unes congestes
esgarrifoses, moltes portes casi tapades, neva fins a
les deu de la nit, amb un gruix de 3 a 4 pams.
Dia 18 y dia 19 un bon sol.
Dia 20 tornar a nevar, cosa de un pam, una neu
molt grossa i tova i torna a fer algo de bonansa i
s’aprima basta’n.

Foto: nevada Gener del 2006 a Belltall

Dia 23 torna a nevar bastant son les 3 de la Tarda,
mig pam de neu mes, estem incomunicats, fins al dia
30 que el Marsal, va a anar a Tarragona, i pujar les
cartes.

Els carrers del poble, plens de congestes, fins a
moltes cases les portes tapades, com la porta gran
de casa Llúcia i moltes altres.
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i necessitada d’un projecte de conjunt que
permeti coordinar els planejaments de cada
municipi.
4. Ajustar les grans infraestructures viàries
i, especialment, definir els eixos necessaris
per a l’estructuració interior de la regió,
mitjançant l’establiment de diversos arcs
viaris transversals.
5. Apropar més el tren a la ciutat actual i
futura, amb el soterrament de vies a
Tarragona –es proposa una alternativa al
traçat litoral pel centre de la ciutat–, la
proposta de noves estacions de tren i la
confluència
dels
diferents
sistemes
ferroviaris previstos –altes prestacions,
regionals, rodalies i tramvia– en l’estació
Central, al sud de l’aeroport, garantint la
intermodalitat del conjunt del sistema
ferroviari del Camp de Tarragona.

Dia 4 de Febrer, sortim amb el carro de trabuc del
Jaume el Grant, fins al Cap del Coll, a l’altura de la
Viuda, ben just, poguérem passar, Jaume el Grant,
Lluçio. el Josep i jo, amb uns cuants chavals.
Dia 5 de Febrer, feren un prego, per fer un pas per
passar el camió de Cal Maginet.
Dia 6 de Febrer, anàrem el Maginet i jo a Valls i a
Tarragona, venem 19 dotzenes de d’ous, desde avui
ja es pot circular, encara que no els cotxes, perquè
a Ciutadilla hi ha mal pas.
Dia 12 ja esta la carretera desembarcada, ja pesem
els camions de Tarragona.
Dia 17 encara es veu neu per les obagues, degut a
la congestada.

Un Projecte amb la participació del territori

16.-Pla Territorial del Camp de
Tarragona

El setembre de l’any passat, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques va donar a
conèixer un Avantprojecte del Pla territorial del
Camp de Tarragona i va obrir un procés de
participació pública perquè el territori pogués donar
la seva opinió i formular les observacions o
propostes que estimés convenients. Els escrits de
suggeriments tramesos per 209 ens locals, agents
socioeconòmics i ciutadans interessats han servit per
a madurar i millorar la proposta original.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) publica avui l’inici del període
d’informació pública del Pla territorial del Camp de
Tarragona, després que el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, l’hagi
aprovat inicialment. El projecte constitueix un
instrument bàsic per garantir un desenvolupament
urbanístic ordenat, sostenible i eficient, la
competitivitat del territori, la preservació del
patrimoni natural i del paisatge i l’encaix adequat de
les infraestructures. Aquest document s’exposarà a
informació pública durant tres mesos per tal que els
ajuntaments, les entitats i la ciutadania interessada
puguin analitzar-lo. El nou Pla té com a objectiu:

El nou document ha estat aprovat inicialment pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i
ara se sotmetrà a informació pública i consulta
institucional per un període de tres mesos.
L’aprovació
definitiva
del
Pla
territorial
correspondrà al Govern de la Generalitat de
Catalunya i es preveu que sigui d’aquí a un any.

1. Ordenar el creixement urbanístic de la
regió per tal de poder assumir els
creixements esperats de manera eficient i
sostenible i garantir la dotació adequada
d’infraestructures, equipaments i serveis per
a la població.
2. Protegir valors naturals, la connectivitat
ecològica i els espais significatius
d’interès paisatgístic i agrícola, com les
àrees vitivinícoles, les àrees de regadiu, el
paisatge del garrofer o els espais costaners.
3. Definir la futura conurbació central del
Camp de Tarragona, cridada a convertir-se
en la segona gran àrea urbana de Catalunya,

D’altra banda, per tal de concretar i completar les
actuacions a dur a terme, aquest Pla territorial
reconeix els tres plans directors urbanístics
plurimunicipals actualment en curs:
·
El Pla director urbanístic de l’àmbit central del
Camp de Tarragona
·
El Pla director urbanístic per al
desenvolupament
d’infraestructures
viàries,
ferroviàries i logístiques a la comarca del Baix
Penedès
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·
El Pla director urbanístic de les àrees
residencials estratègiques del Camp de Tarragona

•

I en proposa dos més, un per l’àmbit del Baix
Penedès i un altre per a la zona de llevant del Gaià.
L’aprovació del Pla territorial del Camp de
Tarragona anirà seguida, en els propers dies, de
l’aprovació inicial del Catàleg del paisatge d’aquesta
mateixa zona, fet que permetrà complementar la
planificació urbanística amb la protecció detallada
de l’entorn natural.
L’àmbit del Pla territorial del Camp de Tarragona

•

S’ha creat una nova categoria de sòl de
protecció territorial, en aquest cas per a la
preservació de corredors d’infraestructures.
S’han establert noves proteccions a l’entorn
de rius i rieres, d’indrets d’interès històric o
paisatgístic, de la denominació d’origen
Priorat i al voltant de l’aeroport i la pròxima
estació Central ferroviària, entre d’altres.

El Projecte de Pla, doncs, distingeix diferents graus
de protecció del sòl:
a) Protecció especial: Inclou els espais naturals
protegits per la legislació ambiental, els espais
naturals d’interès regional i els connectors ecològics
necessaris, i també espais agraris. Es garanteix, així,
una connexió ecològica més gran entre les zones
muntanyoses de Vandellòs, el Montsant i la serra de
Prades, es dóna coherència global l’eix del Gaià
entre Santa Coloma de Queralt i el mar i es
protegeixen determinats corredors fluvials a la plana
i a la zona litoral.

El Pla territorial del Camp de Tarragona ordena el
territori comprès per les comarques del Tarragonès,
el Baix Camp, l’Alt Camp, el Baix Penedès, la
Conca de Barberà i el Priorat.
Aquesta regió, que inclou un total de 131 municipis,
on viuen més de 450.000 habitants, disposa d’un
potencial de creixement important fruit d’una
ubicació estratègica, ja que es configura
geogràficament com a terra de pas dins de l’arc
mediterrani i cruïlla entre aquest arc i l’interior de la
Península Ibèrica, a través de la vall de l’Ebre.
Tanmateix, al costat d’aquest potencial, presenta
importants dèficits d’ordenació interior, eficiència i
sostenibilitat.

b) Protecció territorial. Els sòls que s’apleguen sota
aquesta classificació ho són per les consideracions
següents:
· Per raons de risc o afectacions: inclou àrees
properes a determinades activitats industrials o
instal·lacions que desaconsellen el seu aprofitament
urbanístic. Així, el Pla determina el règim no
urbanitzable de la zona propera al complex
petroquímic del polígon nord o de l’entorn de
l’aeroport de Reus.

Per tal d’impulsar una planificació eficient d’aquest
territori, el nou Pla defineix tres àmbits d’ordenació:
A. El sistema d’espais oberts
B. El sistema d’assentaments urbans
C. El sistema d’infraestructures de mobilitat

·
Per raons de potencial interès estratègic: inclou
zones susceptibles de jugar en el futur un paper
rellevant en l’organització del territori i la prestació
de serveis d’interès estratègic. És el cas de les
Esplanes, entre l’Arboç i Banyeres, o a l’àmbit verd
de la plana del Pla de Santa Maria.

A. Espais oberts
El Pla territorial del Camp de Tarragona es
configura com una eina per preservar els espais
d’interès natural, agrícola i paisatgístic, i evitar la
urbanització de zones de risc o mal comunicades.
També reserva peces estratègiques de sòl per al
futur, per tal d’impedir l’ocupació dels principals
corredors d’infraestructures de la regió. El Pla
aporta també un model, fins ara inexistent, per a les
planes tarragonines delimitant i protegint els grans
espais d’interès paisatgístic i agrari.

·
Per raons d’interès agrari i/o paisatgístic:
proposa la protecció de diferents àrees de gran valor
agrícola productiu i que aporten paisatges
significatius o identitaris, també terrenys que per
estar molt poc contaminats per l’edificació convé
mantenir com espais no urbanitzats. Així, cal
remarcar determinades planes vitivinícoles del Baix
Penedès, l’Alt Camp i el Priorat; algunes planes
molt visibles i ben conservades a l’entorn de Valls;
els paisatges rurals del nord del Tarragonès; els
turons del Baix Gaià, que són paisatge del garrofer;
l’extensa plana agrícola oberta al mar del Baix

En el nou document s’han tingut en compte els
suggeriments dels ajuntaments per tal de fer ajustos
de detall i també:
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Camp; els camps d’avellaners del Francolí; la zona
del barranc de Marmellans, al Priorat; i diversos
altiplans i conques especialment visibles de la
Conca de Barberà.

El Pla proposa que els creixements més significatius
es concentrin en aquells nuclis capaços de crear una
xarxa de ciutats mitjanes articuladores del territori i
prestadores de serveis al conjunt del territori.
Aquests nodes principals, són Reus i Tarragona,
com a polaritats regionals; la resta de les capitals
comarcals; i nuclis com Cambrils, l’Hospitalet de
l’Infant, l’Arborç, l’Espluga de Francolí, Santa
Coloma de Queralt, Salou, Torredembarra i Vilaseca.

·
Per a la preservació de corredors
d’infraestructures: aquesta nova categoria preveu
protegir els espais situats al llarg de determinades
infraestructures o en llocs crítics del territori, que
queden exclosos de transformacions per tal de no
dificultar futures propostes de millora de mobilitat.
Es protegeixen, especialment, el corredor
mediterrani –que utilitzen l’autopista AP-7 i el
ferrocarril– i el de l’Ebre, que utilitza l’autopista
AP-2. També l’eix Tarragona – Montblanc i l’arc
viari Reus – Valls.

A més, per a ordenar el creixement dels diferents
pobles i ciutats, el Pla proposa estratègies
diferenciades:
a)
Creixement potenciat: el Pla proposa un
creixement potenciat per a les capitals de comarca i
municipis com Cambrils, Salou, Vila-seca o Santa
Coloma de Queralt.

c) Protecció preventiva: inclou els sòls classificats
com a no urbanitzables que no hagin estat
considerats de protecció especial o territorial.
B. Assentaments urbans

b)
Creixement mitjà o moderat: assenyala els
nuclis on és possible un creixement en extensió
sense generar un impacte negatiu. Més d’un
centenar de nuclis de Tarragona es troben en aquesta
situació.

El Camp de Tarragona es caracteritza per una
important dinàmica de creixement demogràfic que
es distribueix de forma desigual en el territori. Al
Baix Camp i l’Alt Camp la població es concentra en
la seva capital, mentre que a la resta del territori la
dispersió d’assentaments és més acusada. A més, la
concentració de població més important es dóna als
municipis de la costa.

c) Millora i compleció: determina els municipis
que requereixen més d’actuacions qualitatives de
millora que no pas d’extensió. S’assenyalen
d’aquesta manera alguns nuclis d’interès
patrimonial com Santes Creus o Siurana i aquells
nuclis molt petits, de mala accessibilitat i/o amb
poc sòl apte per al desenvolupament urbà.

En aquest context, el Pla pretén donar cabuda de la
manera més sostenible possible a les previsions de
necessitats d’habitatge i llocs de treball i garantir
uns serveis adequats; definir un model
supramunicipal de creixement, fins ara inexistent;
minimitzar la gran dispersió del sòl urbà i dels seus
diversos usos en el territori i, en conseqüència, els
sobrecostos i ineficiències en la prestació de serveis
i de la mobilitat que se’n deriven, i evitar el
malbaratament de sòl per planejaments ineficients.

Àrea central de Tarragona
El Pla parteix del fet que no tot el sòl a l’interior de
la conurbació és adequat per al desenvolupament
urbà. Les zones afectades per risc tecnològic a
l’entorn del polígon petroquímic sud, les zones amb
risc d’inundacions a l’entorn del Francolí, les zones
afectades per la proximitat de l’aeroport o les zones
no edificables per afectacions aeronàutiques
defineixen, en bona mesura, les opcions possibles.

El nou document ha recollit la opinió del territori i
s’han modificat les estratègies de desenvolupament
urbanístic de 13 nuclis; s’ha concretat la manera
com han de créixer els pobles petits; es proposen
estratègies
urbanístiques
concretes
per
a
determinades urbanitzacions i polígons, s’han
desenvolupat els mecanismes i condicionants per a
la creació de polígons industrials i terciaris.

Així doncs, assenyala els àmbits preferents
d’extensió, aquelles àrees de sòl no urbanitzable
preventiu més adequades per a l’extensió del teixit
urbà i la creació de ciutat, alhora que defineix un
sistema ferroviari i viari capaç d’estructurar de
manera eficient aquesta conurbació central del
Camp de Tarragona.

Potenciar una xarxa de ciutats mitjanes del Camp de
Tarragona
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El nou document segueix proposant els mateixos
àmbits preferents d’extensió (que es marquen amb
groc) de l’Avantprojecte, però ha modificat
substancialment el sistema de rodalies ferroviàries i
del tramvia del Camp de Tarragona.

emergent del Camp de Tarragona. Igualment, recull
el trasllat de la línia costanera de Renfe cap a
l’interior, tal i com es proposava a l’Avantprojecte i
que ja ha donat lloc a diverses actuacions
administratives en els darrers mesos.

Ordenar les urbanitzacions i els polígons industrials

Tot i les seves propostes en matèria de carreteres, les
aportacions més innovadores i rellevants del Pla es
produeixen en el sistema ferroviari i és en aquest
àmbit del tren, i especialment en l’àrea de la
conurbació central, que el nou document presenta
els canvis més substancials respecte l’Avantprojecte
de Pla.

El Pla territorial té l’objectiu d’ordenar les
urbanitzacions aïllades de les trames urbanes i els
polígons industrials del Camp de Tarragona. Per
aquest motiu:
Reconeix la possibilitat de desenvolupar
urbanitzacions d’acord amb el planejament
municipal vigent, és a dir, consolidar les
existents però no ampliar-les i, encara
menys, planejar-ne de noves. De fet,
estableix com objectiu general l’augment de
la seva integració urbana quan són
contigües als nuclis històrics i, en alguns
casos molt concrets es pot plantejar la
reducció de la seva superfície o l’extinció.
• Aclareix els mecanismes i condicions per a
la creació de polígons industrials establint
diversos procediments possibles. L’objectiu
és que la creació de nous polígons aïllats
sigui l’excepció. Es propugna que s’ubiquin
contigus als nuclis urbans i amb la magnitud
que
estableix
l’estratègia
de
desenvolupament urbanístic que el Pla
assenyala per a cada nucli. Igualment, es
permet l’extensió d’un nombre limitat de
polígons existents, aquells de millor posició
pel que fa a la mobilitat i amb sòl adequat
per a la seva extensió.
• Recondueix projectes urbanístics cap a la
sostenibilitat i l’eficiència. El nou document
identifica aquells sectors encara molt poc
consolidats i sense planejament derivat que
desaprofiten les possibilitats del territori. En
aquests casos es proposa un canvi en els
seus paràmetres, usos o configuració exigint
una major intensificació urbana o
determinades actuacions per crear ciutat,
alliberar espai, aprofitar les potencialitats
del tren o millorar la relació entre habitatges
i llocs de treball.
C. Infraestructures de mobilitat
El Pla analitza l’ajustament de les grans
infraestructures que han de travessar i interconnectar
la regió amb l’exterior però també, i molt
especialment, els dèficits de l’actual xarxa viària
interior, la que ha d’estructurar el sistema urbà
•

Una xarxa ferroviària vertebradora del territori
El punt de partida és la constatació d’un escàs paper
del ferrocarril en la mobilitat interior de la regió que
contrasta amb la bona posició ferroviària de la regió
en relació amb la mitjana i llarga distància.
Per tal de corregir aquesta dicotomia, el Projecte
dissenya un sistema que vertebra, amb el nombre
mínim de corredors, gran part de les àrees fortament
poblades i també les turístiques, els principals
equipaments comarcals (universitat, hospitals, Port
Aventura) i els principals sistemes (estació central,
terminal de l’aeroport,)
a) Transport de viatgers
Per tal de potenciar la mobilitat a la regió mitjançant
una xarxa de transport públic eficient, sostenible i
integrada, el nou Projecte de Pla aposta per:
•

•

•
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Traslladar la línia de Renfe des de la costa a
l’interior. Per això, identifica els trams
ferroviaris a desafectar del front marítim de
Tarragona (entre la Savinosa i Tarragonaclassificació), el que actualment discorre
entre el polígon petroquímic sud i el
complex turístic de Port-Aventura, el tram
que uneix Vila-seca i Reus, inclosa bona
part del traçat per l’interior de la ciutat, i el
tram urbà per Roda de Barà.
El reconeixement de l’estació Central, que
actualment es troba en fase de construcció
al sud de l’aeroport de Reus i sobre el
corredor ferroviari mediterrani, com a
estació intermodal en la que es fan confluir
l’alta velocitat, els regionals, els rodalies i el
tren tramvia.
La definició d’un sistema de rodalies més
lligat a la ciutat (soterrament pel centre de
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•

•

•

•
•

•

la ciutat de Tarragona i pel nord dels barris
de ponent com alternativa al soterrament
litoral). Pels barris de ponent del municipi
de Tarragona (2ona fase) discorre –
enllaçant Tarragona, l’estació central i
Reus–, seguint més o menys l’eix de la
carretera T-11.
El condicionament del tram del corredor
mediterrani entre Vila-seca i Perafort, amb
l’objectiu que pugui ser d’ample mixt i que
la línia convencional Reus – Roda pugui
passar per l’estació Central i permetre
possibles moviments entre el sistema
ferroviari de la conurbació central i l’estació
“Camp de Tarragona” de la línia Madrid –
Barcelona.
La possibilitat que l’ample de via UIC, a
més d’arribar al port, entri a la ciutat de
Tarragona.
La proposta d’un tramvia del Camp de
Tarragona o Tram Camp pel qual, malgrat
el traçat definitiu està subjecte al
corresponent estudi informatiu, s’assenyala
un traçat indicatiu en els trams interurbans i
esquemàtic, amb el nom de tram urbà per
definir, dins l’àmbit de les ciutats de
Tarragona i de Reus.
L’actuació a Picamoixons que permeti el
gir directe Reus – Valls i viceversa.
La possibilitat d’utilitzar la via Reus –
Roda per al transport de viatgers entre el
Baix Penedès, l’estació de Perafort i
l’estació intermodal del Camp. S’assenyala
una variant pel sud del nucli urbà de Roda
de Barà amb una estació que substituiria
l’actual. S’emfatitza que la línia serà de
doble via i amb doble túnel a Puigdelfí.
Modernització i millora de la línia Reus –
Móra pel Baix Camp i el Priorat

del port entre la ZAL i Vila-seca i la potenciació de
la via convencional entre Reus i Lleida per a
mercaderies, el nou document afegeix:
La previsió d’una nova pota ferroviària per
al polígon industrial de Valls i la seva futura
àrea d’expansió cap a llevant.
• Una nova estació de mercaderies a
Montblanc per a donar resposta al
possible creixement de l’actual polígon al
nord de la ciutat.
Impuls dels eixos viaris
Tot i que el Pla posa l’èmfasi principal en la xarxa
ferroviària, també reconeix la necessitat de dotar el
Camp de Tarragona d’una xarxa viària que
diferenciï el trànsit intern i el de pas i que vertebri
les zones interiors. Per això, preveu:
•

• La vertebració interna de la regió definint:
·
Un primer arc viari traslladant més al nord l’A7 entre Tarragona i Vila-seca i convertint el traçat
actual i la T-11 en via suburbana.
·
Un segon arc viari entre Reus, aeroport,
estació de Perafort i Torredembarra.
·
Un tercer arc viari entre Alcover, Valls i el
Vendrell.
·
La reserva de tres possibles arcs viaris que
garanteixin la mobilitat interior dels habitants del
Baix Penedès.
·
La millora de l’accessibilitat al Priorat,dins la
qual, el condicionament significatiu de la C-242,
entre les Borges del Camp i Ulldemolins.

El reforçament del corredor mediterrani,
amb la construcció d’un tercer carril a l’AP7 i el desdoblament de l’A-7 al llarg de tota
la regió.
• La creació de nous grans corredors
·
Nova autovia A-27 entre Tarragona i
Montblanc.
· Nou eix nord entre Montblanc i Tàrrega.
· Condicionament de l’eix entre Montblanc i
Igualada.
•

Pel que fa a les altes prestacions, a més de potenciar
el corredor ferroviari mediterrani i de l’alta
velocitat, el nou document recull el futur TAV
Tarragona – Castelló com a traçat en estudi i grafiat,
només, a tall d’esquema.

Els principals canvis en relació a l’Avantprojecte de
Pla, pel que fa a carreteres, són:

b) Transport de mercaderies
Pel que fa al transport de mercaderies, el Pla
proposa itineraris alternatius per evitar el pas pel
centre de la ciutat de Tarragona i de Reus.

L’aposta perquè la T-11, entre Tarragona i la futura
estació Central, es constitueixi en una gran via
urbana per a la futura ciutat.
La proposta d’una variant sud de Valls més oberta,
per no comprometre en el futur l’extensió urbana de
la ciutat. Així, permet que es pugui dissenyar, si cal,
com una via segregada fins l’AP-2, al terme de Vila-

A banda de la rehabilitació de la via Reus-Roda, la
construcció d’una variant ferroviària per l’est de
Reus pel costat de l’aeroport, el drenatge ferroviari
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rodona. Pel que fa a l’eix Reus-estació del Camp del
TGV, opta pel traçat que discorre més al sud, entre
l’aeroport i el polígon industrial de Constantí.
L’ajustament de les variants de l’eix Montblanc –
Igualada.
El reconeixement de l’autovia Montblanc –
Tàrrega com a traçat en estudi.
L’ajustament de la reserva de sòl de la Bisbal del
Penedès més cenyida al polígon industrial i
l’IDIADA, amb menor impacte sobre la
fragmentació del territori. El reconeixement de la
carretera Reus-Cambrils com a via estructurant
primària i prolongada més al sud, fins al vial del
Cavet.

Al campionat de CATALUNYA de patinatge
artístic. La patinadora Belltallenca Laia Lloses va
lluir la nostra samarreta al Campionat infantil
celebrat a Girona.

17.-La samarreta de Belltall... per
tot arreu
Aquest trimestre tenim fotos de la nostra samarreta
per tot arreu.En primer lloc a casa nostra a LES
MUNTANYES DE MONTSERRAT.Un grup de
Belltallencs van pujar al santuari de la nostra
patrona.

A les Muntanyes del Pirineus: una excursió pels
voltants de Boí-Taull.

A l’exposició Internacional de Saragossa (EXPO
2008)
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