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1.-Festa de cap d’ any 
 
L’entrada d’ any a Belltall la van celebrar una 
cinquantena de veïns que de nou van gaudir a la sala 
del Casal municipal d’ un sopar de cap d’any molt 
ben organitzat i d’una molt bona qualitat. 
Aquest any el menú va consistir amb uns entrants 
variats ( on no podia faltar l’exquisita coca del 
pastisser de Guimerà i embotits de la terra entre 
altres. De primer plat un pastís de tonyina i de segon 
un fricandó amb bolets . i per acabar de pair un 
postre de gelats acompanyat de neules, torrons, 
polvorons. Tot això ben acompanya amb vi i cava de 
les nostres terres. 
 
En resum un sopar  de Cap d’ any a l’alçada dels 
millors gourmets . 
 

 
 

Les campanades les van escoltar al campanar del 
poble que un any més no va fallar i ens va donar 
l’entrada del nou any 
 

 
 
Després música , torrons i una mica de beguda per 
cel.lebrar l’arribada del nou any. 
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2.- Anuncis de l’ Ajuntament de 
Passanant i Belltall 
 
Normativa reguladora: article 169.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
i article 20.1 del RD 500/90 
 
Pressupost general Exercici de 2009 
 
A la Intervenció d'aquesta entitat local i de 
conformitat amb el que disposen els articles 112 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer 
reclamacions, el pressupost general per a l'exercici 
2009, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, 
en la sessió del dia 2 de desembre de 2008. 
Les persones legítimament interessades, segons el 
que disposa l'article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i pels motiu 
enumerats en el punt 2 de l'article 151, podran 
presentar reclamacions amb subjecció als tràmits 
següents: 
 
a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: 
quinze dies hàbils a partir del següent de la data de 
la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona. 
b) Oficina de presentació: Registre General 
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de 
l'Ajuntament 
 
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el 
pressupost es considerarà definitivament aprovat. 
 
Passanant, 3 de desembre de 2008. --- L'alcalde, 
Albert Bagué i Salcedo 
 
2009/492 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I 
BELLTALL 
 
Edicte 
 
Normativa reguladora: article 169.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de leshisendes locals 
i article 20.3 del RD 500/90El pressupost per a 
l'exercici de 2009, la plantilla orgànica i la relació de 
llocs de treball s'han exposat al públic, segons 

s'anuncia en el ButlletíOficial de la Província de de 
Tarragona número 285, de data 11 de desembre de 
2009, i s'han aprovat definitivament en data 8 de 
gener de 2009. 
 
A continuació es fan públics el pressupost resumit 
per capítols, laplantilla orgànica i la relació de llocs 
de treball. 
 
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2009 
 
ESTAT DE LES DESPESES ESTAT DELS 
INGRESSOSCAP. DENOMINACIÓ EUROS CAP. 
DENOMINACIÓ EUROS 
A) OPERACIONS CORRENTS A) OPERACIONS 
CORRENTS 
I Despeses de personal 140.450,00  
I Impostos directes 75.650,00  
II Despeses béns corrents i serveis 107.100,00  
II Impostos indirectes 15.000,00 
III Despeses financeres 9.400,00 
 III Taxes i altres ingressos 81.000,00 
IV Transferències corrents 32.050,00 IV 
Transferències corrents 166.850,00 
V Ingressos patrimonials 13.050,00 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL B) 
OPERACIONS DE CAPITAL  
VI Inversions reals 673.000,00 VI Alineació d-
inversions reals -  
VII Transferències de capital - VII Transferències de 
capital 618.700,00 
VIII Actius financers VIII Actius finencers  
IX Passius financers 8.250,00 IX Passius financers -  
TOTAL PRESSUPOST DE DESSPESES 
970.250,00 TOTAL PRESSUPOST D-INGRESSOS 
970.250,00 
 
PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL 
 
FUNCIONARIS 
 
NOM I COGNOMS CATEGORIA  
 
1 VACANT Secretari-interventor B 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 
NOM I COGNOMS CATEGORIA  
1 JOAN PONS i MARIMON Administratiu C 
2 SERGI FABREGAT i BENACH Agutzil-peó de serveis 
E 
3 JORDI LORO i FARRAN Peó de serveis E 
4 HELGA BAHR Peó de manteniment E 
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5 JOAN FABREGAT i PUIG Paleta-peó de serveis E 
6 M. CARMEN FARRE i MARIMON Auxiliar 
administratiu D 
 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 
NOM I COGNOMS CATEGORIA 
 1 GLORIA FABREGAT i CASTELLÓ Servei de 
neteja E 
2 VACANT Guarderia rural E 
 
. 
 
Passanant, 16 de gener de 2009. --- L'alcalde, Albert 
Bagué i Salcedo 

3.-Trobada Associacions de Veïns 
a la Diputació 
 
El Divendres 12 de Desembre es va realitzar la 
trobada anual de les Associacions de Tarragona a la 
Diputació. La raó de l’acte és donar les subvencions 
anuals de la Diputació. 
 

 
 
L’acte l’ha presidit el president de la Diputació, 
Josep Poblet, acompanyat de diputats dels grups 
polítics amb representació a la institució 
supracomarcal. Els ajuts anuals de la Diputació de 
Tarragona a les associacions de veïns s’atorga a les 
entitats que la sol·liciten i que compleixen els 
requisits establerts a les bases, entre els quals 
destaquen l’interès cultural, l’interès d’integració i 
cohesió social, l’interès de lleure, i la viabilitat 
econòmica de la programació presentada, tenint en 
compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i 
les despeses previstes. 
 
“La vostra tasca és necessària”En el seu parlament 
de benvinguda als representants de les associacions 

de veïns, el president Josep Poblet ha ressaltat la 
tasca que duen a terme aquestes entitats i la seva 
contribució a la cohesió social i la difusió de la 
cultura. En aquest sentit, ha assenyalat que “aquests 
ajuts us ajudaran 
 

 
Aquest any hi va haver dues novetats , en primer 
lloc el refrigeri es va fer amb productes propis de la 
nostra terra. Cal destacar que en l’exposició que hi 
havia al pati de la Diputació s’hi podien veure entre 
els productes de qualitat ELS ALLS DE 
BELLTALL. 

 
 
La segona novetat va ser l’actuació de del Conjunt 
Instrumental de Vent de Grau Professional del 

Conservatori de Música de la Diputació a Reus, 
dirigit per Joan Ramon Reverté.  Aquí també hi vam 
tenir representació Belltallenca ja que un dels 
membres és Joel Lloses ( que toca l’ oboè). 
L’orquestra ens va oferir un repertori que va ser 
molt aplaudit pels representants de les Associacions. 
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Més de 300 persones van assistir a l’acte tan ben 
preparat per la Diputació. 
 

 
 

4.-Productes de Qualitat de 
Tarragona 
 
La diputació va organitzar  a l’entrega de premis un 
aperitiu a base de productes agroalimentaris del 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb el 
distintiu Productes Locals de Qualitat (PLQ), una 
iniciativa de promoció que la Diputació de 
Tarragona du a terme a través de l’Organisme 
Autònom Desenvolupament Local. Josep Poblet s’hi 
ha referit destacant “la qualitat de tots els 
productes de la nostra terra, els de les 
cooperatives, els pagesos, els pescadors, els 
comerciants, els de les D.O., “ 
 
 
 
 

 
 
Al llibre es parla dels ALLS DE BELLTALL com 
un dels productes de les comarques Tarragonines. 
En la foto adjunta podeu veure la mostra dels 
productes de les comarques on també i són presents 
els alls de Belltall 
 

 
 

5.-Junta Associació 
responsabilitats i funcions 
 
Us recordem els membres actuals de la Junta de l’ 
associació e veïns i Amics  i les seves 
responsabilitats: 
 
President: Pep Lloses Esteve  
Vice-President 1er.Anton Maria Berenguer 
Vice-President 2on  Miquel Àngel Sans  
Secretari: Josep Miró  
Tresorer:  Jesús Fabregat  
 
Vocals 
 
Rosa Mª   Tous  
Mª Mercè Corbella  
Rosa Verdura  
Joaquim Torres  



  B E L L T A L L     
NUM 71. PRIMAVERA 2009.     www.belltall.net 

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

 

 

5 

Jordi Miró  
Pau Tous Berengué  
Núria Cartañà Jareño  
Xavier Riera Rosell  
 
Medi Ambient Salut i Seguretat ( Mº Mercè i 
Núria) 
 
• Agenda 21.,energia eòlica 
• Qualitat de l’ aigua 
• Clavegueram, Depuradora 
• Residus ( orgànics, paper I cartró, vidre, plàstics) 
 
Infraestructures ( Anton Mª i Miquel Angel) 
 
• Edificacions. 
• Carrers, Llums, Camins , semàfor. 
• Xarxes d’ aigua i clavegueram 
• Local social 
 
Activitats culturals i socials ( Pep i Pau) 
 
• Pàgina web 
• Revista trimestral 
• Contacte amb la Comissió de Festes ( 

subvencions , assegurança de Responsabilitat 
civil) 

• Temes relacionats amb la sala de Ball i local 
social. 

• Biblioteca. 
• Activitats d’estiu: cinema. Futbol, 
• Activitats altres Festes:  Sagrat Cor, Reis, Nadal,  

Setmana Santa ( Cabanes volta, campionats 
futbolí i tenis taula) ,Pelegrinatge anual a 
Rocallaura  . 

• Organització de festes al Poble ( Sant Joan, 
Castanyada, Cap d’ any) 

 
Relacions Institucionals ( Joaquim i Josep) 
 
• Contacte amb l’ Ajuntament 
• Contacte amb la Diputació 
• Contacte amb el Consell Comarcal 
• Contacte amb altres institucions , entitats o 

persones rellevants . 
• Museu 
 
Formació estratègica ( Jordi, Xavier i Rosa Mª) 
 
• Cases al poble. 
• Rutes  
• Subvencions als pobles 

• Merchandesing de Belltall : camisetes, gorres, 
etc 

Finances ( Jesús i Rosa) 
• Rebuts 
• Pressupostos 
• Despeses 
• Subvencions 
 

6.-Activitats de setmana santa 
 

Col.laboració : Ramon Secanell  

 
Enguany, i desprès de l´ èxit de les dues edicions 
anteriors tornarem a tenir una Setmana Santa  amb 
diverses activitats esportives: 
 

• 3er Campionat de Tenis Taula 
• 2on Campionat de Futbolí. 
• 1er Torneig intercomarcal de Botifarra 

femení -infantil 
 

 
 
Campionat de Tenis Taula i futbolí 
 
Per la categoria del petits la “lligueta” es farà per la 
tarda i jugaran els dies Dijous 9, Divendres 10 i la 
final serà el dissabte 11 a la nit. 
 
Per la resta de categories es farà un sorteig i la 
eliminació serà directa, es jugaran  per la nit el dia 
10  i la final serà el dissabte 11 a la nit. 
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El campionat es farà a la Sala, es posarà una llista 
per apuntar-se. 

 
Campionat de Botifarra femení -junior 
 
Les parelles hauran de estar formades solsament 
per dones o nens/nenes menors de 16 any. Les 
normes del campionat son. 
 

• Eliminatories  de 75 punts. 
• Seminals fins 75 punts 
• Finals fins 100 punts 

 
Excursió cabanes de volta  
 

Dissabte 11 d’Abril, a les 10:00, VII 
Caminada a les cabanes de volta amb 
sortida des de la Plaça de l’església. 
 

 
 

7.- Consorci per la Normalització 
Lingüística en el seu vintè 
aniversari 
 
 
Font: Generalitat de Catalunya 

 
Josep-Lluís Carod-Rovira ha aplaudit que el 
Comitè d’Experts de la Carta Europea de la les 
llengües regionals o minoritàries avali la política 
lingüística del Govern català  
  
El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-
Rovira, ha presidit aquest migdia l’acte de 
celebració del vintè aniversari del Consorci per la 
Normalització Lingüística (CPNL)  durant el qual ha 
destacat “l’aposta ferma” de l’executiu per aquesta 
“entitat de proximitat en el terreny” que és “tot un 
referent”.  Josep-Lluís Carod-Rovira ha reiterat que 
el Govern català entén la política lingüística també 
“com a política social”, com una “aposta pel 
benestar social, que evita fractures i col·labora en la 
cohesió social”. En aquest sentit, el vicepresident del 
Govern s’ha felicitat pel segon informe del Comitè 
d’Experts de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries perquè “una vegada més 
un informe internacional de prestigi relacionat amb 
la Defensa dels Drets Humans a Europa avala la 
política lingüística de la Generalitat com s’ha fet 
sempre al llarg de més de dues dècades, també el 
nostre model nacional de plena immersió 
lingüística”. 
  
El vicepresident del Govern ha insistit que “estem 
especialment satisfets que el Comitè d’Experts 
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feliciti el Govern de Catalunya per la seva política 
de normalització de la llengua en caràcter general, i 
en especial per la iniciativa de signar un Acord de 
Cooperació d’Intercanvi d’Experiències amb el 
Govern de Galícia i del País Basc”. Durant l’acte de 
commemoració del vintè aniversari del CPNL, 
Josep-Lluís Carod-Rovira ha reiterat que “estem 
compromesos amb el benestar del poble català, 
també per garantir que no hi hagi més fractures 
socials, i específicament, amb el Consorci com a 
instrument perquè la llengua no sigui un factor de 
segregació afegit, al contrari perquè la llengua 
catalana estigui a l’abast de tothom que la necessiti i 
la demandi”.   Precisament, el vicepresident ha 
destacat que “l’entitat ha sabut assumir els canvis 
que representava el pas d’una societat que 
necessitava amb urgència la rehabilitació social i 
política d’una llengua prohibida a la realitat d’ara, al 
panorama multilingüe i el gran nombre d’adults amb 
necessitats d’aprendre el català com a segona 
llengua”.   
  
El vicepresident del Govern  ha aplaudit la tasca del 
CPNL i els projectes “molt potents” que de forma 
“discreta i continuada” impulsen els centres de 
normalització i que ha servit perquè “avui tinguem 
una llengua de més qualitat, uns parlants amb més 
coneixement i més confiança per expressar-se en 
català”.  En aquest sentit, Josep-Lluís Carod-Rovira 
ha subratllat l’aposta “ferma” del Govern per 
reforçar l’acció del consorci, que ha contribuït a fer 
créixer més del 95% els alumnes des del 2003/2004 
fins el 2007/2008 i es preveu que continuï 
augmentant aquest curs, aconseguint més d’un milió 
d’inscripcions al llarg dels seus vint anys 
d’existència.   
  
El vicepresident ha detallat que “estem aprofitant 
totes les oportunitats que té la nostra llengua per 
tenir una presència normalitzada” però ha reconegut 
que encara falta “camí per recórrer” i ha subratllat 
que “hem de fer fora el pessimisme lingüístic” 
alhora que “actualitzar la foto dels 
catalanoparlants”. Josep-Lluís Carod-Rovira ha 
puntualitzat que “el CPNL coneix molt bé aquesta 
realitat” ja que més del 80% dels alumnes del 
Consorci van néixer a l’estranger, però encara falta 
“que transcendeixi a la societat”. Josep-Lluís Carod-
Rovira ha posat en relleu que “la voluntat dels 
aprenents i parlants caracteritza el català” ja que “els 
que parlem català ho fem perquè volem” i en aquest 
sentit ha afegit que “l’amabilitat, la tenacitat i la 
intel·ligència continuen essent necessàries per fer 

arribar el català allà on cal, sense imposicions de cap 
mena però també amb claredat”.   
  
Per la seva banda, el secretari de Política 
Lingüística, Bernat Joan, ha apuntat que el repte és 
que “el Consorci del futur tingui l’estructura 
adequada a un volum, un bagatge i unes necessitats 
que cada dia es multipliquen”. 
  
El Consorci per la Normalització Lingüística, 
creat l’any 1989 com a òrgan territorial 
d’aplicació a Catalunya de la política lingüística 
del Govern, està format actualment per la 
Generalitat de Catalunya, més de 90 
ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació 
de Girona 

 

 

8.-Estat actual de l´energia eòlica 
a Catalunya  
  
Les primeres iniciatives de construcció de parcs 
eòlics a Catalunya es van produir l’any 1984, amb la 
construcció del parc eòlic de Garriguella (el primer 
parc eòlic connectat a xarxa de l’Estat espanyol), 
que tenia cinc aerogeneradors de 24 kW cadascun. 
Una vegada cobertes les expectatives de 
demostració de la tecnologia d’aquest parc, es va 
desmantellar l’any 1988. 
L’any 1991 va entrar en funcionament el parc eòlic 
de Roses, dissenyat també com a banc de proves 
d’aquesta forma renovable d’energia. Aquest parc té 
una potència de 590 kW, amb sis aerogeneradors, 
quatre de 110 kW i dos de 75 kW. En la mateixa 
línia, l’any 1994, tot just a les portes de l’eclosió 
eòlica, a Tortosa es va construir el Parc Eòlic del 
Baix Ebre. Aquest parc té una potència global de 
4.050 kW, construït amb 27 generadors de 150 kW 
de potència unitària. 
No és fins la segona meitat dels anys noranta que 
l’energia eòlica assoleix la majoria d’edat amb 
l’aparició dels aerogeneradors de 600 kW i el 
manteniment d’una remuneració suficient per a 
l’electricitat generada, que converteix en 
econòmicament viable bona part dels projectes 
potencials. 
L’any 1999 es va produir un gran salt pel que fa a la 
potència eòlica instal·lada, amb l’entrada en 
funcionament del parc eòlic del Trucafort situat en 
els municipis de Pradell de la Teixeta, l’Argentera, 
la Torre de Fontaubella i Colldejou, que té una 
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potència total de 29,85 MW amb 66 aerogeneradors 
de 225 kW i 25 de 600 kW. 
Els anys 1999 i 2000 es va posar en funcionament la 
primera i la segona fase del parc eòlic Colladetes, en 
el municipi del Perelló, amb una potència total de 
36,63 MW que li proporcionen 54 aerogeneradors. 
Posteriorment, l’any 2001 va entrar en servei un nou 
parc eòlic en el municipi del Perelló. És el parc 
anomenat de les Calobres, que amb 17 
aerogeneradors de 750 kW té una potència total de 
12,75 MW i va fer augmentar la potència instal·lada 
a Catalunya fins als 83,9 MW. 
L’any 2002 va entrar en servei el parc eòlic Mas de 
la Potra als municipis de Pradell de la Teixeta i 
Duesaigües, amb dos aerogeneradors de 1.300 kW 
amb una potència total de 2,3 MW.  

 
 
 
Finalment, l’any 2004 van entrar en funcionament 
7,92 MW, corresponents als 6 aerogeneradors de 
1.320 kW del parc eòlic Collet dels Feixos, al 
municipi de Duesaigües. D’aquesta manera, la 
potència eòlica instal·lada a Catalunya a l’any 2004 
es va situar als 94,4 MW. 
Aquesta potència instal·lada representa poc més de 
l’1% del total de la potencia eòlica de l’Estat 
espanyol, que es situa en segon lloc a nivell mundial 
amb un total de 8.263 MW al final del 2004. Aquest 
endarreriment respecte la resta d’Espanya es deu 
bàsicament a una manca de planificació de l’energia 
eòlica, al contrari d’altres comunitats autònomes a 
les que s’ha produït un desenvolupament 
espectacular. Les comunitats autònomes més 
destacades són Galícia (1.914 MW), Castella-La 
Manxa (1.567 MW), Castella i Lleó (1.535 MW) 
Aragó, (1.163 MW) i Navarra (849 MW). 
La producció d’electricitat dels parcs eòlics en 
funcionament a Catalunya ha anat augmentant de 
dels 720 MWh anuals a principis dels anys noranta, 
produïts bàsicament pel Parc Eòlic de Roses, fins als 

163 GWh (14 ktep) de l’any 2003, amb els parcs 
abans esmentats en funcionament (cal tenir en 
compte que el 2003 no va ser un any amb bon recurs 
eòlic). 
Tot i l’augment de la potència instal·lada en els anys 
noranta, la producció eòlica només representa el 
0,36% de la producció bruta d’electricitat a 
Catalunya de l’any 2003 i un 1,7% del total del 
consum d’energies renovables 

9.-NEVADES A BELLTALL 

Enguany ja hem tingut quatre  nevades. La 
segona nevada la vam tenir el Diumenge 14 de 
Desembre i ens va deixar el poble una mica 
enfarinat. Vegeu la imatge captada per la Teresa de 
ca L’ Inglés i publicada a diversos diaris (AQUÍ i 
EL Punt), 

 

La tercera nevada del 2008 la van tenir el 26 de 
Desembre ( Sant Esteve). Les prediccions 
anunciaven nevades , i així va ser  durant el matí va 
començar a nevar suaument però sobre les 3 de la 
tarda la precipitació va ser més intensa i va deixar 
un bonic paisatge al poble. 
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Fins i tot es van poder realitzar baixades en trineu  

 

 

Cap  a les 5 i quart de la tarda els Mossos van haver 
de tallar la carretera C-14 de Belltall a Tàrrega. 
Ràpidament la màquina llevaneus va netejar la 
carretera i al cap d’una mitra hora tornava a estar 
reoberta al trànsit. 

 

 

Divendres 9 de gener vam tenir  la quarta  
nevada que es dona aquest hivern.Després d’ una 
setmana molt freda a Belltall  on la temperatura 
MAXIMA va ser d’ 1 grau ( veure gràfic adjunt 
temperatures de la setmana) i la mínima de -7 ºC  
finalmentel divendres tal i com preveien els 
meteoròlegs va caure  una nevada que va 
emblanquinar  de nou el poble amb uns 2 cm de neu. 
 

 
 
Aquesta vegada no va caldre  tallar la carretera C-14 
que es va mantenir  oberta en tot moment degut als 
treballs preventius realitzats pel Servei de 
Carreteres. 

10.-DELIMITACIO LIMIT AMB 
CONESA 

GAP/3789/2008, de 9 de desembre, relativa a la 
delimitació entre els municipis de Passanant i 
Belltall i de Conesa. 

Dins el marc de l'elaboració del mapa municipal de 
Catalunya, previst a l'article 28.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, va impulsar la 
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delimitació dels municipis de Passanant i Belltall i 
de Conesa. 

Els ajuntaments de Conesa i de Passanant i Belltall, 
mitjançant acords plenaris de 8 i 29 de setembre de 
2005, respectivament, van nomenar les comissions 
de delimitació municipals. Aquests acords els van 
comunicar a la Generalitat de Catalunya. 

Els dies 27 de setembre i 22 de novembre de 2006, 
es van practicar les operacions de delimitació amb 
representació de les comissions municipals i dels 
tècnics de la Generalitat de Catalunya. En la darrera 
data, ambdós ajuntaments van estendre una acta 
conjunta en la qual van manifestar el seu acord pel 
que fa al tram corresponent a les fites primera a 
tercera i van evidenciar el seu desacord pel que fa al 
tram de la línia entre les fites tercera i quarta, que és 
de tres termes comuna amb el municipi de 
Vallfogona de Riucorb. 

L'Ajuntament de Conesa reconeix validesa oficial a 
la línia de terme provisional que figura a l'acta de 2 
de setembre de 1921, que aporta la Direcció General 
d'Administració Local, mentre que l'Ajuntament de 
Passanant i Belltall considera que hi ha una fita 
intermèdia entre la fita tercera i la fita quarta. 
Aporta, entre d'altres, el cadastre de rústica del seu 
municipi i els documents administratius estesos en el 
procediment d'expropiació forçosa de la construcció 
del seu pou de captació d'aigua. 

Els plens dels ajuntaments de Conesa i de Passanant 
i Belltall, en dates de 23 de novembre de 2006 i 25 
de gener de 2007, respectivament, van aprovar l'acta 
de delimitació esmentada, amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 

El 5 de juny de 2008, el Servei de Demarcacions 
Territorials de la Direcció General d'Administració 
Local va emetre un informe sobre l'expedient de 
delimitació on es justificava la procedència de la 
tramitació administrativa seguida i es feia una 
proposta de delimitació coincident amb la de 
l'Ajuntament de Passanant i Belltall. 

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió 
de 25 de juny de 2008, va informar que la 
delimitació entre els municipis de Passanant i 
Belltall i de Conesa es correspon amb la que defensa 
l'Ajuntament de Passanant i Belltall. Aquest 
Ajuntament justifica la jurisdicció continuada sobre 
el sector discutit, que correspon a la propietat de 
Saladern, i ho acredita mitjançant els documents 

administratius que va estendre en el procediment 
d'expropiació forçosa d'una part de la finca per a la 
construcció d'un pou de captació d'aigua del 
municipi. Aquesta documentació és de segon ordre 
en la prelació jurisprudencial pel que fa a la fixació 
de les delimitacions, en el cas que no n'hi hagi 
d'anteriors. 

La Comissió Jurídica Assessora, en la sessió de 8 
d'octubre de 2008, va emetre dictamen favorable 
sobre la proposta de delimitació aprovada per la 
Comissió de Delimitació Territorial de 25 de juny de 
2008. 

Atès el que disposen l'article 25 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
els articles 27 al 38 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya; 

D'acord amb els informes del Servei de 
Demarcacions Territorials, de la Comissió de 
Delimitació Territorial i el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora, 

Resolc: 

.1 Que la delimitació entre els municipis de 
Passanant i Belltall i de Conesa, pel que fa a la part 
de la línia de terme en la qual els ajuntaments 
afectats no han arribat a un acord, és la següent: 

Fita 3: se situa al lloc conegut com el Mas del 
Moncosí, al capdamunt de la carena i a uns tres-
cents metres a l'oest del Mas del Moncosí, en 
terrenys propietat de Pere Joan Roca Gassol, al 
terme de Conesa. Es reconeix com a fita de terme un 
munt de pedra seca d'un metre d'alçada. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X: 353769 i Y: 
4598727. 

Fita 4: se situa a Saladern, a la confluència de la 
rasa de Seniol amb el camí del Fonoll, en el marge 
nord-est d'un camp de conreu propietat de 
l'Ajuntament de Passanant i Belltall. La línia de 
terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la 
recta compresa entre totes dues. Les coordenades 
UTM ED50 31T són: X: 352955 i Y: 4600595. 

Fita 5: se situa a la partida del Saladern, a la 
intersecció del torrent de Seniol amb el torrent de la 
Rasa de Forès. La línia de terme reconeguda entre 
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les fites quarta i cinquena és la poligonal que, des de 
la fita quarta, uneix les següents coordenades UTM 
ED50 31T X: 352906 i Y: 4600638; UTM ED50 
31T: X: 352875 i Y: 4600658; i fita cinquena. 
Aquesta fita també és comuna amb el municipi de 
Vallfogona de Riucorb. Les coordenades UTM 
ED50 31T són: X: 352822 i Y: 4600681. 

La delimitació de la línia de terme restant, que va ser 
acceptada pels ajuntaments de Passanant i Belltall i 
de Conesa, és la que figura en l'Edicte de la Direcció 
General d'Administració Local d'11 de juny de 2007. 

La representació cartogràfica d'aquesta delimitació 
és la que figura al plànol a escala 1:5.000 de la 
pàgina vuitanta-cinc de l'expedient. 

.2 El Departament de Governació i Administracions 
Públiques i els ajuntaments afectats duran a terme la 
fitació de la línia de terme descrita en el punt 
anterior i redactaran la nova acta d'atermenament, de 
conformitat amb el que estableix l'article 33.2 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya. 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via 
administrativa, els ajuntaments i les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que, si 
ho consideren oportú, els ajuntaments interessats 
formulin un requeriment previ, d'acord amb el que 
disposa l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso-
administrativa. 

Barcelona, 9 de desembre de 2008 

Jordi Ausàs Coll Conseller de Governació i 
Administracions Públiques 

 11.-REDUIM ELS RESIDUS. 
BONES PRÀCTIQUES 
Bones pràctiques en l’ús de les coses velles 

• Participar en mercats d’intercanvi o venda 
de productes de segona mà amb els 
productes que ja no ens serveixin.  

• Donar la roba que no vulguem, les joguines, 
els mobles, les revistes o llibres, a les 

ONG’s o altres associacions que els donin 
un nou ús.  

• Embolicar els regals amb objectes que 
després es puguin utilitzar: mocadors, 
bosses de roba, caixes de cartró, etc 

 
Bones pràctiques a casa 

 
• Utilitzar plats, coberts, gots, tovalles, 

tovallons, draps de cuina, etc. de material 
rentable i reutilitzable.  

• Allargar la vida dels productes tractant-los 
amb cura i fent-los un bon manteniment.  

• Reutilitzar els productes: les tovalloles 
velles o llençols vells es poden convertir en 
draps de cuina o de neteja, alguns envasos 
de vidre buits es poden convertir en pots per 
guardar coses  

• Guardar el menjar en carmanyoles dins la 
nevera enlloc d’usar paper film o alumini  

• Si es disposa de jardí, fer compost amb la 
matèria orgànica.  

• Utilitzar mocadors de tela enlloc dels 
mocadors de paper.  

• Utilització de bosses compostables per a la 
recollida de la fracció orgànica 

Compra ambientalment correcta 
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• Comprar de productes a granel: ous, 
congelats, fruits secs, olives, etc  

• Comprar productes en envasos de gran 
capacitat: aigua, cafè, productes de neteja, 
etc.  

• Comprar productes concentrats: sabó de 
mans, productes de neteja, etc.  

• Evitar comprar productes en envasos 
individuals o superflus.  

• Evitar principalment els productes envasats 
amb porexpan.  

• Comprar productes reutilitzables o 
recarregables: vaixella, tovalloles, tovalles, 
llapis, portamines, retoladors, encenedors, 
aparells solars, etc.  

• Comprar productes durables, modulars, 
reparables i d’alta qualitat: bombetes 
fluorescents de baix consum i llarga durada, 
electrodoméstics, etc.  

• Llogar aquells aparells que s’uses poc o 
ocasionalment.  

• Comprar de productes en envasos 
reutilitzables o reciclables.  

Potenciar la compra de productes no tòxics, 
ecològics, reciclats, reciclables amb certificació 
ambiental, etc 
 
Bones pràctiques amb l’ús del paper 
 

 
 
 

• Compartir amb els amics i familiars els teus 
llibres i les revistes.  

• Utilitzar els serveis de préstec de les 
biblioteques o hemeroteques enlloc de 
comprar el llibre/revista o el vídeo/DVD.  

• Ensenyar als nens a cuidar dels seus llibres i 
material escolar.  

• Utilitzar Internet i correu electrònic sense 
imprimir la documentació.  

• Utilitzar el paper per les dues cares.  
• Guardar els sobres, paper de regal, caixes de 

cartró, etc. per a la seva posterior 
reutilització.  

• Rebutjar els impresos publicitaris. Sol·licita 
que t’esborrin de les llistes de distribució de 
correu publicitari en paper.  

• Indicar en la teva bústia que no vols rebre 
publicitat.  

• Evitar les subscripcions a catàlegs o revistes 
que no t’interessin 

 
 

12.-PRESSUPOST DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA CONCA DE 
BARBERÀ (2009) 

• PRINCIPALS PRINCIPALS INVERSIONS 
(euros) 

� Planta de compostatge CCTRM 388.600 
• o Adquisició de maquinària per a millora de 

la qualitat de l’adob orgànic 
• o Construcció d’una zona de recepció de 

fracció vegetal (restes de poda 
• d’arbres) 
� Centre d'Iniciatives Empresarials 258.596 
• o Construcció d’una nau annexa dedicada a 

tallers 
• o Distribució de primera planta de CIE com 

a zona d’oficines 
� Inversió Depuradores 180.000 

• o Adquisició d’equips per a la millora del 
tractament de les aigües residuals 

• de les depuradores de Montblanc, l’Espluga 
de Francolí/Vimbodí i Poblet i 

• Santa Coloma de Queralt 
� Camins municipals 278.000 
• o Arranjament i millora de vuit camins de 

municipis declarats “zona de 
• muntanya”: Barberà de la Conca, 

Montblanc, Rocafort de Queralt, Sarral, 
• Senan, Vallclara, Vilanova de Prades, 

Vimbodí i Poblet. 
� Servei de Medi Ambient 40.000 
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• o Adquisició de contenidors per a la 
recollida selectiva, rebuig i matèria 

• orgànica 
• � Inversió edificis i equipament 29.900 
• o Adquisició de mobiliari i equipament 

informàtic per a les diferents seus del 
• Consell Comarcal 
� Senyalització turística 12.000 
• o Segona fase del projecte de millora de la 

senyalització del GR-175 La Ruta 
• del Cister 
• o Senyalització de nous itineraris turístics 

per la comarca 
• � Monestir de Poblet a Vilanova de Prades 

(millora) 
• � Solivella al Santuari del Tallat 
� Xarxa de Telecomunicacions 8.000 
• o Incorporació del CIE a la xarxa de 

telecomunicacions del Consell Comarcal 
• i de l’Ajuntament de Montblanc 
� Centre Telemàtic 3.000 
• o Adquisició de 10 equips informàtics per a 

l’Aula Mòbil per dur a terme 
• cursos als petits municipis de la comarca 
TOTAL 1.198.096 € 

 

13.-Amics i veïns que ens han 
deixat  
 
 
Francesc Panadès Marimon ( Ca la LLúcia) . 
Va morir als 92 anys. Les exèquies se celebraran e 
ldimarts 20 de gener a l'església parroquial de 
Belltall. 
 
 

14.-Felicitats  Mossos d’ 
Esquadra de la Conca de Barberà 
Pep LLoses 
 
Davant el desplegament dels Mossos d’ Esquadra , 
escrivia un servidor   el 14 d’ octubre  d’aquest any   
Esperem que ara amb aquests “1000” Mossos que 
arribaran,  al menys 2 puguin visitar Belltall  per tal 
de fer complir la normes de circulació i  a la vegada 
ens ajudin a sentir-nos més segurs. 
 
Bé després de dos mesos he de reconèixer que el 
treball dels Mossos a les comarques és més que 
bo . El  dia de Sant Esteve vam tenir una nevada a 
Belltall que va fer que la carretera quedés en 
condicions perilloses per la circulació. Els Mossos 

van venir  a Belltall, van tallar la circulació i a l’ 
hora les maquines llevaneus feien la seva feina de 
neteja de al carretera. Un extraordinari treball de 
coordinació dels Mossos i del Servei de Carretes de 
Tarragona , que va permetre que en uns 40 minuts es 
pogués continuar circulant per la carretera. 
 
Però no sols el servei dels Mossos s’ ha quedat a les 
carreteres, també hem pogut veure les patrulles 
dels Mossos circulant per Belltall i pels pobles de 
les rodalies .Això ajuda als habitant i propietaris de 
la zona a sentir-nos més segurs , principalment als 
de pobles més petits . 
 

 
 
Addicionalment a petició del nostre alcalde i de les 
sol.licituds  de l’ Associació també hi haurà més 
controls per assegurar que la velocitat i el respecte 
del semàfor a  Belltall millora. Esperem que 
assolim que els infractors habituals ( principalment 
andorrans) respectin la velocitat al poble 
 
Si fa uns mesos era escèptic respecte al 
desplegament dels Mossos considero que  davant 
totes aquestes evidencies es legítim felicitar als 
Mossos d’ Esquadra de la Conca de Barberà per 
l’ extraordinària feina feta fins ara. I desitjar que 
puguin mantenir aquest nivell de qualitat durant 
molts anys. 
 

15.-Servei de Deixalleria mòbil 
2009 
 

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL I CAIXA 
CONTENIDOR 

ANY   2009 

 

POBLACIÓ DEIXALLERIA CAIXA 



  B E L L T A L L     
NUM 71. PRIMAVERA 2009.     www.belltall.net 

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

 

 

14 

 MÒBIL 
 

CONTENIDOR 

 

Passanant 
del 11/03 al 

18/03 del 11/03 al 18/03 

Belltall del 18/03 al 
25/03 del 18/03 al 25/03 

Glorieta  del 04/06 al 11/06 

Passanant 
del 12/08 al 

19/08 del 12/08 al 19/08 

 Belltall del 19/08 al 
26/08 del 19/08 al 26/08 

Passanant del 04/11 al 
11/11  del 04/11 al 11/11 

 Belltall  del 11/11 al 
18/11  del 11/11 al 18/11 

 
 

16.-El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSCJ)  
sentència que el Parc Eòlic del 
Tallat incompleix la llei d’ 
urbanisme. 
 
La Secció Tercera de la Sala del contenciós-
administratiu  del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha resolt dos recursos interposats per 
l’entitat IPCENA (juntament amb altres ciutadans) 
contra el Departament de Treball i Industria de la 
Generalitat de Catalunya i contra l’empresa Acciona 
Energía S.A.,  mitjançant dues sentències que 
anul·len les autoritzacions per a la instal·lació del 
PARC EÒLIC DE LA SERRA DEL TALLAT 
(ubicat dins els termes municipals de Vallbona de 
les Monges i Passanant) i del PARC EÒLIC DE LA 
SERRA DE VILOBÍ (ubicat dins els termes 
municipals de Tarrés i Fulleda) respectivament, per 
considerar que el seu emplaçament es 
incompatible amb el planejament urbanístic.      
 
 
Així, les dues sentències estableixen que els Parcs 
Eòlics de referència nomes podien ser establerts en 
terrenys  reservats per a Sistemes Generals, per la 
qual cosa, abans de decidir la seva ubicació era del 
tot indispensable la redacció i tramitació d’un Pla 
General d’àmbit supramunicipal que preveiés la 
seva implantació . Donat que no ha estat així es 
conclou que el Parc Eòlic de la Serra del Tallat i el 
Parc Eòlic de la Serra de Vilobí es troben en situació 
d’ il·legalitat des d’ el punt de vista urbanístic.  
 

 
 
EL TSJC dicta que els parc eòlic del Tallat situat als 
termes  Municipals de Passanant i Belltall i 
Vallbona de les Monges incompleix la llei d 
urbanisme. D’acord amb aquesta sentència el Parc 
eòlic que està construït en sòl rústic es 
INCOMPATIBLE amb el plantejament urbanístic . 
Els  Parc eòlics ( així com les infraestructures 
d’electricitat, subministrament d’aigua, estacions 
depuradores, instal·lacions d’eliminació de brossa , 
abocadors ))  només poden estar en  terrenys 
reservats per a SISTEMES GENERALS i per això 
cal redactar un PLA GENERAL D’ENTITAT 
SUPRAMUNICIPAL. 
 
 
El Parc  eòlic de la Serra del tallat afecta a dos 
municipis el de Passanant i Belltall i el de Vallbona 
de les monges . En la sentència s’exposa quan es 
refereix a l’ordenament jurídic urbanístic   “ sobre 

aquest punt l’administració autonòmica molt 

breument apunta que sols ha obtingut certificat de 

compatibilitat urbanística per l’ ajuntament de 

PASSAMANT “.( Cal dir que l’Ajuntament en 
qüestió  és el de Passanant i Belltall.) 
 
La Generalitat ha presentat recurs contra la sentència 
i els parcs eòlic pot seguir funcionant fins que la 
sentència sigui en ferm. El representat de IPCENA  
Joan Vazquez ha declarat que la seva intenció és que 
els parcs s’enderroquin. La sentència també obre la 
porta a que es puguin interposar denuncies contra 
altres parcs eòlics. 
 

Precisament a la Conca de Barberà ja tenim en 
funcionament el Parc eòlic de Serra de Tallat i el  de 
Les Forques   i estan en construcció el de Conesa I , 
Conesa II, i Montargull i pendent d’ aprovació el de 
Les Forques II. Aquests parcs estan promoguts  per 
l’empresa GERRSA i afecten a diversos municipis ( 
Passanant i Belltall, Forès , Conesa, Llorac, Santa 
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Coloma de Queralt, Talavera). A continuació es 
detallen les característiques de tots aquests parcs  
 

 
El Parc Eòlic  Serra del Tallat  té una potència de 
49500 Kw i consta de 33 unitats(  7 al terme de 
Belltall) de 1.500 kW cadascun, , formats per torres 
tubulars de 80 m d' alçada i tres pales de 77 m de 
diàmetre . També consta d’una subestació pròpia 
que està situada a la zona de Montblanquet al límit 
entre la Conca de Barberà i l’ Urgell. El pressupost 

és de 42.619.149,28 euros. El Parc està situat en els 
termes municipals de Passanant i Belltall i Vallbona 
de les Monges. El promotor es ACCIONA. 

 
El Parc eòlic de Les Forques te una potència de 
30000 KW  consta de 15 aerogeneradors (4 al terme 
de Belltall)  de 2000 kW cadascun  amb torres de 78 
metres i un rotor de 90 m de diàmetre distribuïts en 
les temes municipals de Passanant i Belltall i el de 
Forès. El promotor es Gerr Grupo Energético 
XXI, SA (Empresa adquirida recentment per 
GAMESA). El pressupost del parc, que exclou la 

subestació transformadora i la línia d’evacuació és 

de 28.382.083,89 euros. 
 
Parc Eòlic Les Forques II  té una Potència total 
de  12000 KW i consta de 6 Aerogeneradors  de 
2.000 kW cadascun, formats per torres tubulars de 
67 a 78 m d’alçada i tres pales de 90 m de diàmetre. 
Línies internes d'interconnexió a 20 kV, soterrades. 
Pressupost, és d'11.787.922,31 euros.. Aquest parc 
està situat al terme Municipal de Passanant i Belltall. 
El promotor es Gerr Grupo Energético XXI, SA 
 
 
Parc Eolic Conesa II. Potencia total 32000 KW  i 
consta de 16 d'aerogeneradors:, de 2.000 kW de 
potència cadascun. Termes municipals: Conesa i 
Forés. Ubicació:..Torres de fins a 78 metres 
d'alçada. I tres pales de  a 90 metres. Termes 
municipals: Conesa i Forés. Pressupost és de 

30.562.092,02 euros.. El promotor es Gerr Grupo 
Energético XXI, SA 
 

 
 
Parc eòlic Conesa.Potència total MW: 30...Nombre 
d'aerogeneradors: 15, de 2.000 kW de potència. . 
Torres d'acer, de fins 78 metres d'alçada. Amb 3 
pales i diàmetre de   90 metres. El pressupost total és 
de 31.356.221,44 euros. Aquest parcx està al terme 
Municipal de Conesa i Passanant i Belltall  . El 
promotor es Gerr Grupo Energético XXI, SA 

Parc eòlic  Montargull. Potencia total MW: 44. 
Nombre d'aerogeneradors: 22, de 2.000 kW de 
potència nominal cadascun.Torres: de fins a 78 
metres d'alçada.3 pales de 90 m. El pressupost total 
és de 42.373.385 euros. Termes municipals: 
Talavera, Llorac i Santa Coloma de Queralt 

Per resumir els parcs de la  Conca sumen 81 molins 
aerogeneradors i una inversió de 186 milions 
d’euros. Inversió que una bona part ja està efectuada  
. Encara que la Generalitat ha presentat un recurs i 
queda per resoldre , si aquest fos en el sentit del 
dictat pel TSJC caldria desmuntar totes les 
infraestructures i els parcs denunciats.. ( cal recordar 
el cas del Fortí de la Reina de Tarragona on després 
de molts anys i sentencies , el Tribunal 
Constitucional va ordenar que s’ havia d’enderrocar 
i aquest any  s’està executant ) 
 

17.-TEMPORAL DE VENT 
 
Font. Ajuntament de Passanant i Belltall 

 
No hi ha cap més manera de descriure les fatals 
conseqüències que ha tingut, en el nostre municipi, 
el temporal de vent d'aquest passat cap de setmana 
24 i 25 de gener de 2009. Ni la gent més gran dels 
nostres pobles recorden un episodi com aquest. 
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El temporal de fort vent que va començar a primeres 
hores del dissabte, va provocar la caiguda d'arbres, 
amb els conseqüents talls de la comunicació per 
carretera, el tall del subministre elèctric, de rebot, i a 
Belltall el tall del subministre d'aigua, el tall en les 
comunicacions telefòniques... bé incomunicació 
total i absoluta. 
 

 
 
 
Des de primera hora de la tarda de dissabte, els 
serveis municipals (la brigada) va començar treballs 
de retirada d'arbres de la carretera per poder donar 
pas el trànsit en cas d'urgència. En total es van 
retirar més de vint arbres a la carretera entre 
Passanant i Ciutadilla. Una feina que va anar 
acompanyada de cert perill per la caiguda, mentres 
treballaven d'altres arbres aprop d'on s'actuava. 
 
A primera hora de diumenge el matí, els serveis 
municipals va treballar per donar pas en els vials 
d'enllaç entre els diferents nuclis de població, 

Glorieta, La Sala de Comalats, Passanant i Belltall, i 
La Pobla de Ferran. 
 

 
 
Cap a migdia, i desprès de molts intents, els serveis 
municipals van poder-se posar en contacte amb 
Endesa per tal de avisar-los del tall eléctric que 
desde feia més de vint-i-quatre hores estava patint la 
totalitat del municipi, i com a conseqüència d'aquest 
el tall en el subministre d'aigua al poble de Belltall. 
Va ser una batalla contínua fins que a les onze de la 
nit, i desprès d'haver parlat amb protecció civil, 
Endesa es va comprometre a portar grups 
electrògens per restablir provisionalment el servei. 
D'acord amb aquest compromís, a les tres de la 
matinada arribaben a Passanant i a Belltall els grups 
electrògens, i així es comunicava als membres dels 
serveis municipals. 
 
A partir de les dels quatre del matí, Belltall restablia 
es subministre d'energía elèctrica i conseqüentment, 
el subministre d'aigua. A Passanant, sobre la 
mateixa hora, es posava en funcionament el 
generador, amb la greu conseqüència que, encara no 
explicat clarament per la companyia, entraven en 
alguns domicilis 380v, en lloc dels 220v que 
correspondrien. A les vuit del matí, els serveis 
municipals s'alerten del problema i es posen 
ràpidament en contacte amb Endesa per tal de fer-
los-hi saber el problema que es donava al poble de 
Passanant. Mentre, i quan la gent començava a 
llevar-se de dormir i sortir el 
carrer, l'ajuntament copsava que realment hi 
havia molt de mal en les cases dels particulars, 
televisors, neveres, congeladors, telèfons, bombetes, 
ordinadors, etc. tot, tot cremat per l'augment de 
tensió. 
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Caps dels serveis de FecsaEndesa Tarragona, es van 
traslladar el municipi per tal de mirar de solucionar 
el problema i restablir quan abans millor el servei. A 
les cinc de la tarda es restablia el servei elèctric a La 
Sala de Comalats i Glorieta (cinquanta-quatre hores 
sense llum) i a les set de la tarda a La Pobla de 
Ferran i Passanant (cinquanta-sis hores sense llum).  
 

18.-EL TEMPS : HURACÀ A 
BELLTALL. 
 
 
L’escala Beaufort  de classificació dels vents 
defineix que vents de velocitat superior a 118 km/h ( 
Grau 12)  com a Huracà. Doncs bé El 23 DE Gener  
sobre les13:00 hem sofert un huracà a Belltall , els 
vent han arribat a 119 km/h ( tal i com podeu veure 
al gràfic superior corresponent a l’estació 
meteorològica de Belltall 
 
  
Els efectes s’ han fet notar al poble, en una de les 
granges ha caigut una porta metàl·lica de més de 6 
metres d’alçada. Per sort no hi ha hagut cap 
desgràcia personal. No obstant el poble va quedar-se 
sense llum des de les 11 del migdia ( aquesta 
caiguda també va afectar altres pobles com Verdú o 
fins i tot part de Tàrrega 

 
Podeu veure el gràfic de l’ augment de la velocitat 
del vent detectat per l’estació de BELLCAM ( 
l’estació va registrar les dades fins que el tall de 
llum va “tallar” la comunicació de dades) 
 

 
 
Pluges : 
 

• Desembre 43 litres 
• Gener  25 litres/m2 
• Febrer  11 litres /m2 

 
.Cal destacar durant aquest mesos les temperatures 
fredes que es van registra durant la primeres 
setmanes del mes  de Gener sobretot. 
 
En les gràfics adjunts podeu veure les temperatures  
màximes i mínimes dels mesos de gener i febrer 
 

 
 

 
 

19.-Mossos d’esquadra. 
REUNIÓ INFORMATIVA 
 
El passat mes de gener em vaig reunir amb el cap de 
ORC dels Mossos d’ Esquadra. Aquesta Secció té 
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com objectiu posar-se en contacte amb les diferentes 
organitzacions civils de la Conca per tal de difondre 
les tasques que realitzen els Mossos, assessora en 
temes de seguretat i també establir uns contactes per 
identificar possibles problemàtiques existents en les 
pobles. 
 

 
 
Per  tal de difondre millor aquests serveis el 
responsable de la ORC ( Oficina de Relacions 
amb la comunitat) de la Conca de Barberà, es va 
oferir a venir a Belltall per tal de Fer-nos una 
xerrada sobre Seguretat ciutadana , consells de 
seguretat per les cases, mesures a realitzar en cas d’ 
emergències. 
 
Buscarem una data per fer aquesta REUNIO 
informativa i us convidarem 
 

20.-Entrevista a la web 
 
Com valoreu el servei que dóna l'Ajuntament 
al poble i als seus veïns ? 
Excel·lent  18,64 % 
Bo  50.28 % 
Suficient  15.82 % 
Dolent  10. 73 % 
Molt dolent  2.26 % 
No sé que dir 2.26 % 

Vots 177 
 

21.-Notícies de la web 

Febrer 

• El proper 23 de març, de 11.00 a 13.00, els 
serveis de revisió agrícola de l'ITV estaran 
a Belltall.  

• La deixalleria mòbil estarà instal·lada del 
18 al 25 de març.  

• Queixes pels danys causats pel temporal: 
El divendres 30 de gener, un tècnic del 
Consell Comarcal es va dedicar a recollir i 
cursar tots els desperfectes causats com a 
conseqüència de l'augment de tensió 
elèctrica al municipi (Web de l'Ajuntament).  

• El dissabte 24 de gener hi va haver un vent 
huracanat a Belltall (amb cops de gairebé 
120 km/h segons la BellCam) que va causar 
una colla d'estralls (per exemple: cabina 
trencada, semàfor absent). El poble va estar 
38 hores sense electricitat ni aigua ni 
telèfon.  

 

• Nova mirada al passat: Mural del Fossar.  

• Enquesta sobre la denominació d'origen 'all de 
Belltall' 

Gener 

• Quarta nevada de la temporada.  
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• El tribunal superior de Jústicia de Catalunya 
declara ilegals des del punt de vista 
urbanístic els parcs eòlics de la Serra del 
Tallat i Vilobí (notícia El Punt). Això ha 
fet reviscolar els moviments antieòlics 
(notícia El Punt).  

• Web amb fotografies d'aquest país: Terra 
de comes.  

 

 

• L'Ajuntament publica una oferta de treball 
de neteja i el calendari dels contenidors de 
recollida d'andròmines.  

• El president de l'Associació felicita als 
Mossos per la feina feta durant la recent 
nevada (Bústia del diari Avui).  

• Nova Mirada al passat: Comediants.  

•  

 

 

•  

 

• Els Reis d'Orient passen per Belltall el 3 de 
Gener a les 7 de la tarda 

Desembre 

• El Dimecres 31 de Desembre, a les 22.00, té 
lloc a la sala del Casal Municipal el Sopar 
de cap d'any.  

• La nevada de Sant Esteve (la tercera de 
l'any) deixa un gruix d'uns 5 cm. A la tarda, 
la carretera va estar tallada una estona fins 
que la màquina llevaneus la va netejar 
(notícia El Punt).  

• Nadala: hem trobat un grèvol (per aquí no 
se'n veu gairebé mai).  

• Diumenge 14 de desembre: segona nevada 
(5 cm) de l'any (foto).  

• L'Ajuntament de Passanant i Belltall obre un 
procés de selecció d'un lloc de treball de 
"Dinamitzador turístic municipal".  

• Ha aparegut la revista BELLTALL 
d'hivern. 
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22.-Èxits de  Belltallencs... 
 
Iniciem una  nova secció on volem que ens feu 
arribar els èxits que els belltallencs assoleixin en 
activitats esportives, culturals , socials o històriques 
 
 
1928 
SABATES PER UNA NENA DE  8 ANYS      8 pts                                              
100 KG DE  NITRAT AL LLORT DE TARREGA 34.9 
pts               
FORCA PALLER  6 pessetes (pts)   
ATAUT DE UN NEN  19 pts                                                    
1929  
CARRO      625,00   pessetes 
MAQUINA DE SEGAR TREPAT   788 pessetes                                               
1930  
TRILL  AL FARRE DEL PLA  500 pessetes                                                    
MULA AL RAFEL DE VERDU   1280 pessetes                                               
1933  
MULA AL RAFEL DE VERDU 1440 pessetes                                               
1941  
ESTUFA 250 pessetes                                                    
1944  
CAMBIAR RODES DEL CARRO I PINTAR 2265 pts  
CARRO DE TRABUC 965 pessetes     
                                           
AIXO SON ANOTACIONS QUE HEM TROBAT 
DEL PADRI JOSEP COMPANY TORRELLES, ES 
AMB PESSETES. 
 
 
Tots els esforços d’estiu de diari entrenament a 
Tàrrega amb el seu cavall s’ han vist recompensat 
amb l’ èxit  Al Club de  Polo de Barcelona, que el 
Pau  del Porxo va quedar primer al concurs de 
salt de 1:10. 
 

 
 

23.-La samarreta de Belltall 
a.... 
 
 
SIDI-BOU-SAID (Tunísia)  una bonica zona càlida 
del nord d’ Africa  
 
 

 
 
 
VLADIMIR (RUSSIA). Una ciutat situada al nord-
est a 180 km de Moscou , I on les temperatures als 
dies de febres oscil·len amb màxims de -3ºC I 
mínims de -15º C. 
 

 


