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•

Blancafort i passant per la carretera de
Rocallaura a la C-14 arribaria al límit de la
província, on enllaçaria amb una nova via
fins la C-14 uns quilometres més enllà de
Belltall ( amb la qual cosa el poble també
disposaria d’ una variant).
Eix diagonal ; condicionament i variants
Montblanc –Igualada: Les millores a la via
inclourien les variants a Pira, Sarral ,
Rocafort de Queralt i Santa Coloma de
Queralt. Aquesta nova via permetrà reduir el
temps entre Montblanc i Santa Coloma i
també serà un eix d’unió cap a Igualada i
cap l’autovia A-2.

•

Millorar la connexió ferroviària entre les
diferents comarques. Proposa l’obertura

1.-Pla territorial. Com afecta a la
Conca
El Dimarts 12 de Gener el Govern va aprovar el Pla
amb l’objectiu de “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.
La Conca de Barberà també es veu afectada en
aquest Pla i un dels grans canvis son les millores en
els eixos viaris. Els més destacats son:
•

•

Nova Autovia A-27 entre Montblanc i
Tarragona. Aquesta via ja està iniciada i
inclou el nou túnel de Lilla que permetrà
unir Tarragona i Montblanc de manera més
ràpida. Recentment les Cambres de Comerç
han transmès al govern la preocupació ja
que el túnel de Lilla no permetrà que hi
circulen mercaderies perilloses , el que
obligaria a tenir que seguir que utilitzant les
actuals vies. Aquesta visa s’espera que
continuï fins a Lleida ( traçat està encara en
estudi i consistiria en el desdoblament de la
N-340).
Nou eix Nord entre Montblanc i Tàrrega.
Aquesta via llargament sol·licitada està
inclosa en el pla . S’aprofitaria la actual C14 des de Montblanc fins abans de Solivella
. ( això suposaria una variant per Solivella)
D’aquest punt sortiria una nova via ( nou
tram )
que creuant la carretera de
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•

d'una línia entre Reus, Roda i el Vendrell
també per a passatgers. Proposa la millora
de les línies Reus-Falset i
ReusMontblanc.
Una nova estació de mercaderies a
Montblanc per donar resposta al possible
creixement de d’actual polígon al nord de la
ciutat. ( on s’espera instal·lar una estació
intermodal de mercaderies)

Per raons d'interès agrari i/o paisatgístic:
proposa la protecció de grans peces de sòl
de gran valor agrícola productiu i que
aporten paisatges significatius o identitaris,
així com de terrenys amb poca edificació
que convé mantenir com a espais no
urbanitzats. Així, cal remarcar; diversos
altiplans i conques especialment visibles
de la Conca de Barberà.
• Per a la preservació de corredors
d'infraestructures: aquesta nova categoria
preveu protegir els espais situats al llarg de
determinades infraestructures en corredors
geogràfics de pas que podrien quedar
escanyats per l'espai construït per tal de no
dificultar futures propostes de millora de
mobilitat i per preservar el paisatge a
l'entorn de les carreteres. 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.
C. Protecció preventiva: inclou els sòls
classificats com a no urbanitzables que no hagin
estat considerats de protecció especial o
territorial.
•

Un pla ambiciós que permetrà una millor
comunicació entre la Conca de Barberà i les
comarques veïnes , alhora que preveu protegir eles
espais d’interès cultura o paisatgístic. Ara només
caldrà que els nostres representants polítics puguin
influencia per tal que aquest Pla es converteixi en
realitat en un futur “ pròxim”

En l’apartat de preservació dels els espais d'interès
natural, agrícola i paisatgístic, 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.
El Projecte de Pla 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 significatius. Es
garanteix, així, una connexió ecològica més gran
entre les zones muntanyoses de Vandellòs, el
Montsant i la serra de Prades amb les terres del
Francolí i del Gaià i amb la Catalunya Central;
es dóna coherència global a l'eix del Gaià entre
Santa Coloma de Queralt i el mar; es configura
una corona verda tarragonina, i es protegeixen
determinats corredors fluvials a la plana i a la zona
litoral.
B. Protecció territorial. Els sòls que s'apleguen
sota aquesta classificació ho són per les
consideracions següents:

2.-Cooperativa Alls de Belltall
El Dissabte 27 de Febrer va tenir lloc la segona
reunió per tal de la creació de la Cooperativa de
Belltall. A la reunió van assistir-hi una 30 de
persones interessades de Belltall i Forès.
L’ introducció v anar a càrrec de Xavier Berenguer i
la presentació per part de Jordi Berenguer.
Després de la presentació i va haver un llarg debat
per tal d’aclarir algun temes pendents i resoldre
dubtes plantejats.
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Al final es va acordar que les persones interessades
signessin un document i que es crearien uns grups de
treball entre aquests membres per treballar en:

3.-Transport
Comarcal

viatgers

.Consell

1.-Societat Cooperativa
2.-Conreu de l’all
3.-Comercialització
4.-Cultura de l’all

El consell comarcal de la conca de Barberà ha
desplaçat més de tres mil vuit cents usuaris amb el
servei de transport comarcal de viatgers durant l’any
2009

Una vegada els grups de treball hagin finalitzat els
seus estudis es realitzarà una nova reunió per
formalitzar la creació de la Cooperativa amb els
socis que vulguin formar-hi part.

La finalitat d’aquest servei és la de connexió dels
municipis que no disposen de transport públic
puguin desplaçar-se cap als municipis de referència
com Sta. Coloma de Queralt, l’Espluga de Francolí
o Montblanc

El grup corresponent a Societat cooperativa està
treballant en els tràmits per crear la societat
cooperativa, redacció d’estatuts i cost inicial del
projecte.

Importants millores del transport comarcal amb
l’aplicació del servei a la demanda

També s’està treballant en redactar un Pla
d’empresa on es detallarà l’equip fundadors i els
Plans de Màrqueting, producció, organització ,
juridico-fiscal i econòmic financer.

Les línies de servei a la demanda són:

El Consell Comarcal ofereix tres línies de transport
a la demanda, aquest servei consisteix en que
l’usuari faci la demanda telefònicament.

Línia 3 : Forès – Sarral – Montblanc (es porta a
terme els dimecres en el període de juny a
setembre)
Línia 9: Senan – l’Espluga de Francolí (es porta a
terme diàriament durant tot l’any)
Línia 8: Savallà del Comtat – Segura - Conesa – Les
Piles – Sta. Coloma de Queralt

Als grups de treball si han adherit ja 27 persones
de Belltall i d’altres pobles de les rodalies
interessats en el projecte.
Tots aquells que estigueu interessats poden enviar
un email a gestiocoop@allbelltall.cat .

Pel que fa aquesta última és va incorporar aquest
any 2009, el servei t es presta diàriament en el
període juny – setembre.
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Consolidació de rutes
Les rutes que tenen més viatgers són la ruta 7 :
Belltall - Solivella - Blancafort - La Guàrdia del
Prats – Montblanc i la ruta 6: Forès - Passanant
- Belltall – Tàrrega

www.belltall.net

4 Servei de Deixalleria a Belltall
Us adjuntem les dates que tindrem la deixalleria
mòbil a Belltall.

. El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha destinat per a l'exercici 2009 un total
de 59.000 € per finançar les nou línies de transport
regular que gestiona el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà.

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL I CAIXA
CONTENIDOR

ANY 2010
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

Línia 1

Línia 2

Línia 3

Línia 4

Línia 5

Línia 6

Línia 7

Línia 8

Línia 9

TOTAL

6
12
2
1
2
11
--1
11
7
1
54

4
6
4
4
4
4
--2
5
5
3
41

-------3
0
0
-----3

6
42
26
21
13
10
31
18
19
3
2
1
192

50
50
47
53
58
48
120
59
54
46
46
48
679

54
50
64
47
95
118
149
133
116
101
86
40
1063

98
116
125
150
184
162
129
127
56
85
95
104
1431

-----7
22
44
14
---87

14
27
24
24
21
27
22
23
31
26
25
20
284

232
313
292
300
377
387
476
404
293
277
266
217
3834

ESTADÍSTICA ANUAL D’USUARIS 2009
Línia 1: Vallfogona de Riucorb – Sta. Coloma de
Queralt
Línia 2: Biure de Gaià - Conesa – les Piles – Sta.
Coloma de Queralt
Línia 3: Passanant- Forès- Sarral- Montblanc
Línia 4: Vilanova de Prades – Vallclara – Vimbodí –
l’Espluga de Francolí – Montblanc
Línia 5: Lilla – Vilaverd – Montblanc
Línia 6: Forès – Passanant – Belltall - Tàrrega
Línia 7: Belltall – Solivella – Blancafort - La
Guàrdia dels Prats - Montblanc
Línia 8: Savallà del Comtat - Segura – Conesa – Les
Piles – Sta. Coloma de Q.
Línia 9: Senan – L’Espluga de Francolí

2000

POBLACIÓ

DEIXALLERIA
MÒBIL

CAIXA
CONTENIDOR

Belltall

del 17/03 al 24/03 del 17/03 al 24/03

Belltall

del 18/08 al 25/08 del 18/08 al 25/08

Belltall

del 10/11 al 17/11 del 10/11 al 17/11

5.-Nevades a Belltall
La primera nevada d’aquesta temporada va ser el 14
de Desembre i va deixar uns 3 cm de neu a Belltall .
Una foto del Fossar feta per Josepa Berenguer
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La segona nevada va ser el 7 i 8 de Gener i ja va
deixar entre 50 i 60 cm de neu a Belltall .Les fotos
de Josepa Berenguer i Andreu Sangenís ens mostren
com va quedar el poble quan encara estava nevant. (
fotos de Josepa Berenguer)
4
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L’ Inma i el panxo mesurant els 50 cm de neu a la
Placeta ( foto Hugo Jacob)
La nevada va ser considerable .El “ nou habitant
blanc” de Belltall n´és un prova .

El Passeig de l’ Om el Diumenge 10 de Gener .
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Un intent d’esquiada per la baixada del
Fossar..Molta neu però sense èxit , la neu molt tova i
els esquis s’enfonsaven.

www.belltall.net

La quarta nevada va ser el 15 de Febrer , que va
deixar uns 2 cm de Neu. Els dies anteriors va fer
molt fred i es van glaçar canonades i també la font
de baix. ( foto de Josepa Berenguer)

Els “futbolistes “ no tenen cap impediment per
practicar el futbol ..sigui com sigui

La cinquena nevada de l’ hivern va ser el 7 i 8 de
Març. La carretera C-14 va quedar tallada durant la
matinada , però posteriorment ser oberta. Es van
acumular uns gruixos de 50 cm de neu ( fotos de
Josepa Berenguer)

La tercera nevadeta va deixar 2-3 de cm el 25 de
Gener . Vegeu una bonica imatge de la BELLCAM
presa aquell dia
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Va nevar continuadament des de les 7 del vespre de
Diumenge fins les 5 de la tarda de Dilluns.

www.belltall.net

de treball.
PRESSUPOST DE L-EXERCICI 2010
ESTAT DE LES DESPESES ESTAT DELS
INGRESOSCAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS A) OPERACIONS
CORRENTS
I Despeses de personal 144.880 I Impostos
directes 137.500
II Despeses béns corrents i serveis 139.550 II
Impostos indirectes 60.000
III Despeses financeres 8.500s III Taxes i altres
ingressos 81.200
IV Transferències corrents 35.950 IV Transferències
corrents 204.600
V Ingressos patrimonials 13.050

Els dies posteriors las temperatures van ser molt
baixes i això va fer que es formessin caramells ( de
115 cm alguns con els de la foto de Josepa
Berenguer)

B) OPERACIONS DE CAPITAL B)
OPERACIONS DE CAPITAL
VI Inversions reals 855.650 s VI Alineació dinversions reals
VII Transferències de capital VII Transferències de
capital 734.350 VIII Actius financers VIII Actius
financers
IX Passius financers 8.250 IX Passius financers
TOTAL PRESSUPOST DE DEPESES 1.192.780
TOTAL PRESSUPOST D-INGRESSOS
1.230.700
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 MARIMON Administratiu C
2 SERGI FABREGAT BENACH Agutzil-peó de
Serveis E
3 JORDI LORO FARRAN Peó de serveis E
4 HELGA BAHR Peó de manteniment E
5 JOAN FABREGAT PUIG Paleta-peó de serveis E
6 M. CARMEN FARRE MARIMON Auxiliar
administratiu D
7 EVA PONT ROVIRA Servei de neteja E

6.-BOP
2010/491 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL
El 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 Butlletí Oficial de
la Província número 283, de data 10 de desembre de
2009, i s-han aprovat definitivament en data 31 de
desembre de 2009.
A continuació es fan públics el pressupost resumit
per capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
NOM I COGNOMS CATEGORIA
1 VACANT Dinamitzador turístic D
7
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2 VACANT Dinamitzador social D
3 VACANT Guarderia Rural E

www.belltall.net

ubicat als termes Municipals de Forès i de Conesa.
El Parc consta de 16 molins de 2 MW de potència i
el sol·licitant és GERSSA-GAMESA. Aquest parc
ha sofert dos canvis importants respecte al projecte
inicial. En primer lloc l’alçada de les torres passa de
78 metres a 100 metres i en segon lloc s’ ha
modificat l’ ubicació de 3 molis (CII-14, 15 i 16) ja
que estaven molt prop del poble de Forès.

Contra l-aprovació del pressupost, es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de la publicació d-aquest edicte, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

7.-Amics i veïns que ens han deixat
Tot i això alguns particulars i l’ Associació de
veïns de Forès han presentat al.legacions al
esmentat parc eòlic. La primera al·legació es que
tres molins no respecten la normativa vigent, ja
que no respecten la distància mínima que hi ha
d’haver respecte a la primera casa del poble (article
13.3 del Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador
de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya).
També s’indica que “ La proximitat d’aquests tres
aerogeneradors al nucli urbà comporta un impacte
acústic per a la població, que altera seriosament la
qualitat de vida dels habitants, i posa en dubte que
s’hagi tingut en compte un veritable estudi de
l’impacte sonor que provoquen els aerogeneradors.
L’exposició continuada a aquest soroll és una
agressió per al medi natural i per a les persones, i
pot tenir conseqüències negatives per a la salut física
i psicològica a mitjà i a llarg termini “ .

El dia 23 de Gener ens va deixar Maria Teresa
Viñas de Ca la Remei a l’edat de 79 anys
El dia 23 de Febrer ens va deixar Ignasi Tous Miret
de Cal Banyeta a l’edat de 84 anys.
El dia 4 de Març ens va deixar Maria Balcells
Company de Cal Parranxet a l’edat de 98 anys
El dia 11 de Març ens va deixar Josep manasanch
Aloy de Cal Llorenç a l’edat de 79 anys

8.-Belltallencs i esport
El dia 25 de Gener va tenir lloc a Picamoixons la
cursa de BBT , La Pica amb la participació de més
de 700 corredors entre ells 4 de Belltall ( Pau
Porxo, Pep i Joel de Cal Ferreret i Raül de ca la
Carme del Fuster) . Aquí la foto dels 2 més joves
que van tenir una actuació destacada , per ser la seva
primera participació en una competició.

Font: Diari El punt

Addicionalment s’esmenta l’evidencia que molts
veïns ja pateix per l’ impacte sonor del Parc eòlic
Les Forques . Aquest fet es veu agreujat pel fet que
els molins augmenten l’alçada passen de tenir una
alçada de 78 metres a tenir-ne 100, el que també
afavoreix l’augment de soroll

A la web de la Generalitat hi ha per informació
pública el parc eòlic Conesa II .Aquest Parc està

També es fa esment a la contaminació lumínica
nocturna ja que els molins disposen d’un sistema

9.-Al.legacions Parc Eòlic Conesa
II
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reserves eòliques, tant pel filtre pel qual haurà
de passar tot projecte, com, sobretot, per la
injecció d'ingressos que comporta. Però en
algunes zones no ho veuen tan clar. No hi estan
d'acord al Priorat -on ja tenen parcs eòlics- ni a
l'Alt Empordà -on, just al contrari, no en tenen
cap. Hi ha diversitat d'opinions, però amb un
denominador comú a totes les comarques: la
falta d'informació.

d’enllumenat i un llum d’emergència; les
oscil·lacions de llum que genera provoquen un fort
impacte visual, sobretot a la nit, i la consegüent
contaminació lumínica,
També es fa referència al fet que s’estigui fent
un macroparc encobert, ja que GERRSA ha
instal·lat o instal·larà 5 parcs a l’àrea ( Les Forques,
Forques II, Conesa I, Conesa II, Savalla)
interconectats entre ells , però tractats com
independents sense que hi hagi una valoració
d’impacte global del conjunt dels parcs. Aquest fet
ja es va referenciar la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2009
que anul·la els permisos per instal·lar els dos parcs
eòlics que hi ha a la Serra del Tallat i a la Serra de
Vilobí.
Les al.legacions ja estan entregades i caldrà veure la
resposta que reben de la Generalitat de Catalunya.

10-Sol.licitud
Vianants

de

Passos

de
Parc eòlic de la Serra del Tallat

La falta d'informació per part del Govern i que molts
municipis ho hagin hagut de saber pels mitjans de
comunicació és la principal queixa del territori. La
Generalitat ha enviat als ajuntaments inclosos en
aquestes zones la seva proposta perquè hi donin el
vistiplau o hi formulin al·legacions. Però el marge
de resposta és de deu dies, "un període molt curt, i
més quan no hi ha hagut consulta prèvia", considera
el president del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà, David Rovira. La Conca és una de les
comarques on els aerogeneradors formen part del
paisatge des de fa anys.

La Junta de l’ Associació de veïns va acordar enviar
una carta al Cap de carreteres de Tarragona
sol.licitant que es posin tres passos de vianants al
poble . La proposta és que se’n posi un a cadascun
dels semàfors i un a mig del poble a la zona del
Passeig de l’ Om ( davant la parada d’ autobús i
l’accés al camp de futbol).
El tipus de pas de vianant i si cal posar semàfor pels
vianants ho deixem a l’ avaluació tècnica dels
Serveis territorials.

Set pobles de la Conca estan afectats -Conesa, les
Piles, Llorac, Santa Coloma de Queralt, Sarral,
Savallà del Comtat i Rocafort de Queralt-, i la
majoria estan contents. La "sorpresa", segons
Rovira, són Sarral i Rocafort de Queralt, ja que no
havien mogut fitxa per tenir parcs eòlics. Per
contra, Passanant i Belltall, el municipi que
concentra més molins, ha quedat exclòs, satisfent
els seus habitants. El gruix del mapa eòlic es troba
al límit de la Conca amb la Segarra, on els sis
municipis inclosos -Montoliu de Segarra, Ribera
d'Ondara, Talavera, Estaràs, Ivorra i Sant Ramontambé estan satisfets.

A data de Març encara no s’ ha rebut resposta dels
Serveis territorial de Carreteres

11.-El nou mapa eòlic divideix el
territori, que lamenta la falta
d’informació
Font: www.reusdigital.cat

El nou mapa eòlic de Catalunya, que delimitarà
la ubicació de grans parcs en vuit zones
geogràfiques concretes, no convenç tot el
territori. Petits pobles de la zona de la Segarra,
la Conca de Barberà i el sud del Segrià, valoren
positivament la seva inclusió dins d'aquestes

Tocant al Penedès, ja a l'Alt Camp, també hi ha un
sol municipi afectat, Aiguamúrcia, on l'alcalde
Ramon Banach, ha expressat una "satisfacció molt
9
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un total de 834 MW que se sumaran als 654 ja
instal·lats.Aquest 186 MW assignats a la Conca de
Barberà i Segarra
equivalen a 93 nous molins
aerogeneradors

gran" en ser inclosos. Al Camp de Tarragona, el
mapa eòlic també abraça tres municipis del Baix
Camp: Arbolí, Alforja i Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant. A Arbolí es farà un referèndum per saber
l'opinió dels veïns, mentre a Alforja no serien
partidaris dels parcs eòlics. Al Camp i l'Ebre s'hi
troben sis de les onze comarques -i 19 dels 40
municipis- incloses en zones de desenvolupament
prioritari (ZDP). Només una comarca tarragonina
s'hi oposa.
El Priorat és una de les comarques més crítiques
amb el mapa eòlic -implica a Cornudella de
Montsant i Porrera. El vicepresident del Consell
Comarcal prioratí, Joan Carles Garcia, ha
argumentat els recels de la comarca dient que "la
implantació de l'energia eòlica ha d'estar negociada i
parlada amb els territoris", de manera que "no pot
ser que el Govern senyali unilateralment les zones
on es poden instal·lar els parcs". No obstant, Garcia
ha reconegut que "és un avanç" que "no siguin
només les empreses qui marquin els llocs on han
d'anar, sinó que sigui l'Administració qui ho
determini".

Referent a les ZDP per Parcs eòlics a la Conca de
Barberà es designen 7 municipis Repeteixen els
Municipis on ja hi ha parcs eòlics: Conesa, Llorac,
Savallà i Santa Coloma de Queralt. A més apareixen
nous pobles afectats Sarral , Montbrió de la Marca
Vallverd ( pertanyents al Municipi de Sarral ) , Les
Piles, Biure de Gaia, Sant Gallard ,Guialmons. (
pertanyents al Municipi de Les Piles) i Rocafort de
Queralt

12.-Nou Decret MAPA EOLIC
CATALUNYA. Impacte a la Conca
de Barberà

En declaracions a TV3 l’alcalde de Conesa Angel
Rodríguez declarava que a Conesa no en volen més
de pars eòlics, no obstant afirmava “ no sabem si
estem en condicions de poder-nos negar” i mostrava
la seva preocupació pel fet que en aquesta situació
els Ajuntaments realment puguin decidir alguna
cosa .

El govern 'ha consensuat internament el Nou Mapa
Eòlic de Catalunya. Per poder arribar a 834 MW
que falten per complir el compromís del pla de
l’energia, que a Catalunya que en planifica 3.500
fins al 2015. El resultat són vuit zones de
desenvolupament prioritari (ZDP) que coincideixen
força amb les comarques que ja tenen pocs o molts
parcs eòlics. Fora d'aquestes ZDP no s’autoritzarà
cap central de més de 5 aerogeneradors o de més de
10 MW de potència –els parcs més petits d’aquestes
dimensions es poden continuar tramitant a qualsevol
lloc que no formi part d'un espai protegit–.
Els informes s’han enviat als Municipis afectats i
tenen 10 dies per presentar al·legacions ( un temps
molt reduït per tal que els Ajuntaments puguin
avaluar-lo i presentar-ne al·legacions)
Les vuit zones definides són l'Alt Empordà (200
MW), la Segarra i la Conca de Barberà (186 MW),
l'Alt Penedès (33 MW), el Baix Camp i el Priorat
(45 MW), la Ribera d'Ebre i el Baix Camp (120
MW), el Segrià i la Ribera d'Ebre (60 MW), la Terra
Alta (90 MW) i l'Anoia i la Segarra (100 MW), amb

Passanant i Belltall, el municipi que concentra més
molins actualment , ha quedat exclòs, satisfent els
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seus habitants a l’igual que els habitants de Forès
que també veuen que no estan inclosos en el nou
ZDP ( de fet alguns veïns i l’ Associació de veïns de
Forès estan encara pendents dels resultats de les
seves al·legacions al projecte Conesa II)

www.belltall.net

Creu de Terme: amb el Nou POUM s’ inclourà
il·luminació de l’àrea
Vacunació gossos . No es obligatori fer-ho. ( edicte
per s’apuntin ).
Millores bancs de les Escoles

Si tots aquest projectes tiren endavant la Conca de
Barberà disposarà de molins aerogeneradors que la
rodejaran ( tal com s’observa en el mapa adjunt).
Queden excloses les Zones protegides del PEIN (
muntanyes de Prades i les Obagues del Corb).
Encara queden uns dies per tal que els municipis
afectats presentin al·legacions i una vegada resoltes
podrà presentar-se el Decret per la seva aprovació al
Parlament.

13.Temes
Ajuntament

reunions

amb
Camí de la sèquia ( aigüera de la bassa) . Camí
que va del poble al camí de Forès .En el proper
POUM s’eixamplarà.

BARANES. Les baranes depenien del POUM (pati
ca l' Amàlia).
Telefonia Mòbil s’ inaugurarà el Febrer .Quan hi
hagi algun problema en algun lloc del poble es
posarà un repetidor.
Posaran una font a baix al camp de futbol.
No posaran barbacoes a zona esportiva , es posaran
a damunt dels rentadors.
CAL FELIU: Amb el POUM es sol.lucionarà per
expropiació forçosa.).
POUM: Abril 2010 a informació publica. Després
es presentarà al poble
IBI: Es revisarà a la propera revisió cadastral
EXTENSA quan toqui.

14.-Activitats de Setmana Santa
Ramon Secanell
Del 1 al 4 d’ Abril
Campionat de Tenis Taula i futbolí al Casal
Municipal
Per la categoria del petits la “lligueta” es farà per la
tarda i jugaran els dies Dijous i 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 2
i la final serà el dissabte 3 a la nit.

Panell del Fossar ( persones enterrades): s' està
rovellant i caldria fer-li manteniment. Posar-hi unes
cadenes.
Piscina: De moment no es farà,
11
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Dissabte 3 d’ Abril
Dissabte 3 d’ Abril, a les 10:00, VIII Caminada a
les cabanes de volta amb sortida des de la Plaça de
l’església.

15.-Televisió digital TDT
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall
Tothom estem sofrint el tall de la televisió
analògica, sabíem per la Generalitat de Catalunya
que estava previst tallar-la a finals de Març, no ha
sigut així, ja que el passat 28 de Febrer el Ministeri
de Industria, Turisme i Comerç va tallar la senyal.
Estar previst que aquest divendres la empresa
Abertis vinguin a connectar l'antena, per tindre
senyal TDT ( si el temps ho permet Des de
l'Ajuntament demanem disculpes i comprensió a
tothom per l'inconvenient, estem intentant
solucionar el problema el més ràpid possible.

Dissabte 3 d’ Abril :Campionat de Botifarra
Lloc: A la sala del Casal municipal de Belltall
Hora: 22:00
Les parelles hauran de estar formades com a mínim
per una dona o nens/nenes menors de 16 any. Les
normes del campionat son.
•
•
•

Eliminatòries el millor de 8 partides
Semifinals millor de 10 partides
Finals millor de 12 partides

El Departament de Governació s'ha posat en
contacte amb l'Ajuntament,per informar-nos que, el
12
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proper 11 de Març vindran a connectar l'antena, i el
12 de Març entrarà en servei ( si el temps ho
permet)

www.belltall.net

Febrer 2010
Dissabte 27 de febrer, a les 19:00 a la biblioteca,
reunió del projecte All de Belltall, societat
cooperativa. Ordre del dia: informe de la situació i
de les accions a emprendre per constituir la societat.

16.-Noticies de la web

El govern acorda vuit zones eòliques fora de les
quals no es faran parcs grans. Quant als parcs eòlics
petits, com el de Les Forques II, no indica res
(notícies El Punt, Ràdio Montblanc).

Març 2010
L'Ajuntament informa que es produiran talls en el
subministre d'aigua a Belltall mentre de nit hi hagi
baixes temperatures (nota).

L'Ajuntament aprova el reglament de telefonia
mòbil pel municipi. S'espera que durant els propers
mesos ja funcioni al poble.

Ha aparegut el fulletó de les activitats de Setmana
Santa.
Comentaris i fotografies de la nevada al nou Tauler.

La fiscalia de Medi Ambient denuncia que les
construccions del Fonoll són il·legals (notícia El
Punt).

Nou Tauler d'anuncis per l'intercanvi d'informació
i els debats. Tothom pot llegir-lo però per participarhi cal registrar-se (Tauler anterior aquí).

L'Oficina per a la prevenció de la contaminació
lluminosa de la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge ha obert un expedient informatiu per
avaluar la il·luminació de la subestació elèctrica de
Les Forques en el municipi de Passanant i Belltall.
La sol·licitud per a que s'estudiés el tema la va fer
l'Associació.

La deixalleria mòbil serà a la bàscula del 17 al 24
de Març
L'Ajuntament informa que des del 28 de febrer, el
senyal de televisió analògica ja no arriba al
municipi, tot i que l'antena de la TDT encara no està
en funcionament (nota de l'Ajuntament, notícia El
Punt).
Dissabte 13 de març, III Jornades Vall del Corb
per tal de "conèixer, compartir i debatre sobre
diferents exemples específics d'actuacions en l'àmbit
rural de caràcter innovador per la zona"
(programa).

Gener 2010
El BOP publica el pressupost i la plantilla de
l'Ajuntament.
S'han iniciat les obres de les noves conduccions
d'aigua (foto). També s'ha instal·lat la barana de la
baixada al camí de Passanant (foto).
13
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Dissabte 2 de Gener, a les 11:00, trobada
informativa de gestió municipal a càrrec de
l'alcalde Sr. Albert Bagué.

El Govern aprova el Pla territorial de les
comarques de Tarragona. En ell s'inclouen les
infraestuctures noves a la Conca de Barberà i un nou
eix viari Montblanc - Tàrrega (notícia).

Dissabte 2 de Gener, els Reis d'Orient visiten
Belltall i reparteixen regals entre tots els veïns i
amics - a les 19:00 a l'Església.

L'Ajuntament de Tarragona convoca un acte el dia
16, a les 11:00, per commemorar l'espai de Pilats,
el lloc de reclusió dels condemnats a mort per la
dictadura franquista procedents de tota la província
(notícia, llista de víctimes).
Video de Belltall nevat.
Davant la situació creada per la nevada, l'Alcalde
ha publicat aquest ban.
Fotos de la nevada a Belltall.

Dissabte 2 de Gener, a les 12:00 a la biblioteca,
presentació del projecte "All de Belltall, societat
cooperativa" per Pep Lloses i Xavier Berenguer
(notícies Ràdio Montblanc, delcamp.cat).

Una veïna ens envia aquest poema per desitjar-nos
un bon 2010.
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17.-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 presentat

La festa va començar cantant tots junts una cançó i
després a sopar.

Les organitzadores van preparar fins el darrer detall
un exquisit menú que va constar de picades de
somni, pastís de salmó del riu corb, llenguado a
l’ametlla, flam ben abrigat amb nata i torrons i
raïms.

A les dotze tots a la Plaça de l’ Església a mejar-nos
el raïm que tan ben preparat teníem cadascun dels
invitats.A la Plaça de L’ església feia “ molt fred” i
una vegada tocades les dotze i celebrat amb els veïns
vam tornar tots de nou a la sala del Casal.

Tots els assistents van anar arribant a l’ hora essent
rebuts pels encarregats de l’acte. Cal destacar el gran
guarniment de les taules i de la sala de Belltall ( i
també era d’agrair l’escalfor , amb contrast amb el
fred que feia al carrer)

15
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La festa va continuar i vam poder ballar fins a altes
hores de la matinada.

20.-La samarreta de Belltall a..
La samarreta de Belltall ha estat present a la XI
Marxa dels Castells. La ruta amb sortida i arribada
a Cervera recorria els castells de la Segarra

18.-Adéu a l’Organista de Belltall
Ens ha deixat l’organista de Belltall, l’Ignasi de Cal
Banyeta. Ell, junt amb els cantaries, ens ha
acompanyat en moltes celebracions familiars (
batejos, casaments, confirmacions) als nostres pares
a nosaltres i alguns casos fins i tot a alguna tercera
generació.
La Parròquia i els Belltallencs en general trobarem
a faltar la seva música i companyia.
.

Una caminada de 54 Km que els representants de
Belltall van poder fer i acabar en 11 hores. Els 4
participants de Belltall a l’arribada amb el merescut
recordatori de la caminada

19.-Celebracions..
El Ramon de “ Cal Manuelo” i la Josefina de “ cal
Parranxet” van celebrar les seves noces d’or el 27
de Febrer del 2010 a l’ Església de Sant Pere de
Belltall.Felicitats
16

