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1.-C-14 Variant de Belltall 
 
El Diari Oficial de la Generalitat publica avui 
l’anunci d’informació pública dels estudis 
informatiu i d’impacte ambiental de la variant de la 
C-14 a Belltall (Passanant i Belltall).  
 

 

 
 
La futura carretera, de 3 quilòmetres longitud, 
permetrà evitar el trànsit de pas per l’interior del 
nucli urbà i, així, millorar la mobilitat i la seguretat 
viària en aquest àmbit. Aquesta actuació, per a la 
qual s’estima una inversió 10,2 MEUR, s’emmarca 
en el condicionament de l’itinerari entre Montblanc i 
Solivella que ha impulsat el DPTOP. 
La carretera C-14 forma un eix de comunicació des 
de la Costa Daurada fins a Reus, Montblanc i la Seu 
d’Urgell. Al seu pas per la Conca de Barberà, 
aquesta via va ser objecte d’obres de millora i 
condicionament del Coll de Belltall, entre Solivella i 
Belltall (Passanant i Belltall), que el DPTOP va 
concloure l’any 2006, amb una inversió d’11 
MEUR. A principis de 2008, van finalitzar les obres 
de condicionament en el tram situat a continuació, 
entre Ciutadilla i Tàrrega, que van tenir un 
pressupost de 14 MEUR. 
L’estiu passat, es va aprovar el condicionament de la 
C-14 en el tram des de Montblanc fins a Solivella, 
amb les variants de Solivella i de Belltall pendents 
d’estudis específics. La setmana passada, va 
començar el procés d’informació pública de la 
variant de Solivella i, avui, el DOGC publica 
l’anunci corresponent 
a la variant de Belltall, per tal que administracions, 
entitats i particulars, presentin les propostes que 
considerin adients. 
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Millora de la mobilitat i la seguretat La variant que 
s’impulsa permetrà evitar el pas de l’actual C-14 per 
l’interior del nucli urbà de Belltall i, d’aquesta 
manera, millorar la mobilitat i la seguretat del 
trànsit. La futura carretera tindrà, segons l’opció 
considerada més òptima, una longitud de 3 
quilòmetres i una amplada de 10 metres, i discorrerà 
per l’oest del nucli de Belltall. En els estudis 
s’estima per aquesta actuació una inversió que prop 
de 10,2 MEUR. 
El traçat de la futura carretera s’inicia a l’actual 
C-14, al sud del municipi, a la zona de la 
Comagrassa, a uns 600 metres metres abans 
d’arribar al nucli urbà 
de Belltall. En aquest punt, se situa un enllaç, a 
continuació del qual, el traçat es desplaça cap a 
l’oest i baixa durant 1,3 quilòmetres fins a la 
zona de la Batllera.Posteriorment, la variant 
inicia una pujada i s’acosta en direcció est cap a 
la C-14. Poc abans del final del traçat, se situa un 
segon enllaç. La variant finalitza a uns 1,2 
quilòmetres al nord del nucli de Belltall 
 

2.ALLS de Belltall al programa 
DIVENDRES de TV3 
 
El Divendres dia 19 de Febrer en la tertúlia de 
“La Riera “ de TV3 el presentador Espartac en 
un moment donat va fer èmfasi a una “olor a alls” .. 
a la qual cosa el tertulià i actor Pep Anton Muñoz va 
respondre que havia menjat durant el dinar. A partir 
d’aquí una belltallenca va enviar un SMS indicant 
“alls de Belltall, els millors del món”.. i 
posteriorment un altre espectador va escriure dient 
que el Pep Anton MUñoz tenia els alls pagats per tot 
l’any. 

 
 
L’Associació de Veïns va assumir aquesta 
responsabilitat i va enviar alls al programa 
DIVENDRES , que van ser molt ben apreciats pel 
Pep Anton Múnoz que es va posar EN DIRECTE  

el forc per mostrar-ho a tothom en el programa del 
dia 25 de Febrer  
 

 
 
L’actor va agrair a l’ Associació que li enviessin els 
alls i a més va invitar a tothom per tal que assistissin 
a la Festa de l’ all de Belltall i que sobretot 
consumissin ALLS DE BELLTALL. 

 
La Festa de l’all de Belltall que tindrà lloc el primer 
dissabte d’agost ( dia 6) ja està organitzant-se i 
enguany hi haurà alguna sorpresa majúscula que 
anirem confirmant. 
 

3.-Quim Nin Nou Delegat de la 
Generalitat a Tarragona 
 
El Govern ha nomenant Quim Nin com a nou 
Delegat de la Generalitat a Tarragona. 
 
El traspàs de funcions de la Delegació del Govern de 
la Generalitat al Camp de Tarragona s’ha formalitzat 
aquesta tarda, després que el Consell Executiu, en la 
seva reunió del matí, aprovés el nomenament de 
Joaquim Nin. El delegat sortint, Xavier Sabaté, s’ha 
reunit amb el nou responsable de la Delegació, 
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Joaquim Nin, per fer efectiu el traspàs de 
competències.. 
  
Nascut a Albinyana l’any 1964.Diplomat en 
Relacions Laborals per la Universitat Rovira i 
Virgili. Tècnic superior en Prevenció de Riscos 
Laborals per Universitat Politècnica de Catalunya, i 
Diploma de Postgrau en Política i Govern de 
Universitat Pompeu Fabra, ESADE i la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 

 
 
Ha estat alcalde d’Albinyana des de l’any 1999 fins 
a l’actualitat. També ha estat vicepresident de la 
Diputació de Tarragona i president del Servei 
d’Assistència Municipal i portaveu del grup de CiU. 
  
 

 
 
Ha treballat com a periodista en diversos mitjans. Ha 
estat cap d’informatius a Ràdio El Vendrell i 
corresponsal de Ràdio Nacional d’Espanya, de La 
Fura, de Diari de Tarragona, i del Diari del Baix 
Penedès. Va ser membre del primer consell editorial 
de l’edició El Punt a les comarques de Tarragona. 
Ha estat tècnic de consum i ensenyament al Consell 

Comarcal del Baix Penedès en el període 1991-
2003. L’any 1990 va ser responsable de l’Oficina 
comarcal de Serveis a la Joventut del Baix Penedès. 
També va ser membre de la Junta directiva dels 
castellers “Nens del Vendrell”. És soci de l’Institut 
d’estudis Penedesencs i de diverses entitats culturals 
 
 

4.-Passos de vianants a Belltall 
 
El cap del Servei territorial ens va respondre a la 
carta on sol.licitaven passos de vianants per Belltall. 
En la seva resposta ens indicava que calia que la 
SOL.LICITUD LA FES L’ Ajuntament. 
 
Hem enviat a l’ Ajuntament la carta que vam enviar 
per tal que la tornin a enviar al  Cap del Servei 
territorial de Carreteres de Tarragona. 
 

 
 

5.-Ajuntament adquireix 
maquina escombradora 
 
 
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall 
  
 
El passat 14 de desembre, en el Ple ordinari de la 
Corporació, entre d'altres es va aprovar el pressupost 
pel proper exercici 2011. Aquest pressupost 
contempla dins el capítol d'inversions que 
l'Ajuntament portarà a terme aquest proper any, la 
compra d'una màquina escombradora. 
 
  Doncs bé, el passat dia 17 de desembre, l'empresa 
AUSA, ha fet entrega de la nova màquina, en 
periòde de proves per un mes. Amb aquesta 
adquisició, la corporació vol incrementar els serveis 
de manteniment i neteja dels nostres nuclis de 
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població i poder oferir encara millor imatge del 
municipi, a la vegada que preveu poder conciliar i 
distribuir millor els horaris del personal de 
manteniment de la corporació. 
 
  La màquina buscada per l'ajuntament durant mes 
de sis mesos, amb diferents proves i demostracions, 
havia de ser una escombradora de petites dimensions 
per poder passar pels carrers dels nostres nuclis de 
població, i que podes acoplar diferents utensilis. 
Amb la màquina que la Corporació ha adquirit, es 
compleixen tots aquest requisits, màquina 
d'aspiració , amb quatre raspalls (dos d'extensibles), 
tolba hidràulica, manega d'aspiració, articulada i 
d'amplada no superior a un metre. Aquesta es la 
màquina adquirida que a més, pot aclopar-hi 
diferents utensilis, com pala lleva neus, raspall 
antigel, escampadora de sal, etc. 
 

   
 
Així doncs, la nova escombradora ja ha començat a 
treballar en període de proves, hi estarà en ple 
funcionament a partir del mes de febrer, un cop 
l'hagi adquirit definitivament l'Ajuntament i s'hagi 
procedit a la seva matriculació.Una nova inversió 
que permetrà, de tot segur, millorar el nostre 
municipi. 

6-.SINDIC DE GREUGES  
 
Hem rebut una nova comunicació del Síndic  amb 
data 1 de febrer del 2011 on  detalla. 
 
Fem referència a la queixa que ens vau plantejar 
amb relació a l’accés a telefonia mòbil al nucli de 
Belltall. 
D’acord amb la informació que ens ha facilitat la 
Direcció general de Telecomunicacionjs i per la 
Societat de la Informació , des del mes de desembre 
del 2010 Belltall disposa de cobertura de telefonia 
mòbil amb l’ empresa VODAFONE. 

D’altra banda ens indica també que es mantenen 
converses amb altres operadors de telefonia mòbil 
perqué puguin incorporar també els seus 
equipaments a la infraestructura construïda per la 
Generalitat en el marc del Programa Catalunya 
Conecta. 
 
Amb aquesta informació , i sens perjudici que en feu 
avinent alguna altra cricumstància  que considereu 
irregular, dono per finalitzada aquesta actuació. 
 
El Síndic de Greuges doncs tampoc ens pot 
asegurar que en el futur hi hagi altres operadors 
de telefònia mòbil a BELLTALL. Per tan la opció 
segura pel que vulgui telefònia mòbil es passar-se 
a VODAFONE. 
 

 
 

7.Temes pendents amb 
l’Ajuntament  
 
Us adjuntem els temes que tenim pendents a 
resoldre i que hem comunicat per escrit al 
Consistori. 
 
1.-TELEFONIA mòbil  . Quan n' hi haurà al poble i 
les raons per la quals encara no n’ hi ha després de 
disposar d’ una torre de telecomunicacions. 
 
2.-Pudors al Fossar: Demanar a l’ Ajuntament que 
sol.lucioni els problemes de pudors que hi ha al 
Fossar i que afecten a les cases veïnes ( TEMA DE 
L' ASSEMBLEA GENERAL) 
 
3.-Vorera al camí de Forès: Es va dir que 
s’arreglaria la vorera del camí e Forès fins a cal 
Roig i no s’ ha realitzat. Demanar a l’ Ajuntament 
que ho faci.( tema sorgit a  L'ASSEMBLEA 
GENERAL) 
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4.Posar un rètol de VELOCITAT 
CONTROLADA PER RADAR  com el que hi ha a 
Pira per limitar els conductors que van massa de 
pressa. (pendent junta del 2009). 
 
5.-Reparar també els llums del camp de futbol que 
no cremen. (PENDENT DEL2007 I SORGIT DE 
NOU ASSEMBLEA 2010). 
 
6.-RETIRAR LES papereres velles: l’ 
AJUNTAMENT NO HO HA FET. (ASEMBLEA 
GENERAL DEL 2010) 
 
7.-Baranes pendents: Zona del pati de ca l' Aleix. 
Zona del pati de ca l' Amàlia ( aquest estiu hi va 
haver un accident i una persona va caure i es va 
fer mal en aquesta zona) 
 
8.- DEPURADORA :Posar-se en contacte amb el    
nou Govern  
 
9.- Reubicació de la calefacció de la sala per tal 
que els fums no surtin directament al carrer i ho 
facin a través d’un altra sortida. 
 
10.-Carta al cap de Carreteres per posar passos de 
vianants a Belltall. 
 
 

8.-Els veïns temen quedar-se de 
nou sense aigua a causa de les 
gelades  
 
Font:Diari el Punt  

 
Després que els passats 26, 27 i 28 de desembre els 
veïns del municipi de Passanant i Belltall es 
quedessin sense abastament d'aigua a causa de les 
baixes temperatures –que van glaçar les antigues 
canonades pendents de ser substituïdes–, ara temen 

tornar a reviure la mateixa problemàtica. El fet és 
que aquesta situació provisional ha ocasionat i pot 
ocasionar més molèsties als veïns, per això 
l'Ajuntament, conscient de la situació i mentre els 
termòmetres estiguin sota zero, ha volgut solucionar 
el problema temporalment tallant el subministrament 
d'aigua en horari nocturn. Segons explica el 
secretari, Joan Pons, el motiu del retard de les obres 
del nou dipòsit, que havien de finalitzar al desembre, 
ha estat degut a qüestions tècniques. “Tot i això, es 
preveu que les actuacions estiguin enllestides a 
mitjan mes de febrer, que serà quan es pugui fer 
efectiva la connexió a la nova xarxa d'aigua que es 
va acabar fa mesos”.  
 
 

 
 

9.-Festa de cap d’any i reis 
 
Els Belltallencs i Belltallenques van poder celebrar 
de nou el cap d’any al Casal municipal de Belltall on 
una trentena d’amics van celebrar l’arribada de l’any 
nou escoltant les campanades a la Plaça de l’ 
Església tal i com marca la tradició. 
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Després la festa va continuar fins a altes hores de la 
matinada al casal municipal. 
 
 
 
I l’endemà els Reis de Belltall van fer la seva 
presència al poble , per poder repartir a cadascun 
dels nens els regals que havien demanat. 
 

10.-Activitats de Setmana Santa 
 
 
Del 22 al 25  d’ Abril 
 
Campionat de Tenis Taula  i escacs al Casal 
Municipal 
 
 

 

 
 
Dissabte 23 d’ Abril  
 
Dissabte 3 d’ Abril, a les 10:00, IX  Caminada a les 
cabanes de volta amb sortida des de la Plaça de 
l’església. 
 

 
 

 
 
 

11.-El TSJC suspèn la 
implantació del mapa eòlic de 
Catalunya  
 
Font: Diari el Punt 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TJSC) ha suspès la implantació del mapa eòlic de 
Catalunya que va aprovar el govern tripartit l'1 de 
juny de l'any passat, i que determinava set zones de 
desenvolupament prioritari de parcs eòlics, les ZDP. 
La resolució de l'alt tribunal és conseqüència del 
recurs contenciós administratiu que van presentar 
entitats naturalistes empordaneses contra la decisió 
del Departament de Medi Ambient. 
 

 
 
L'Associació Respectem l'Albera (ARA) i 
l'Associació Alt-empordanesa per a l'estudi i la 
defensa de la Natura (Iaeden) reclamaven en el seu 
recurs al TSJC que mentre no arribi una sentència se 
suspengués el procés per evitar que quan hi hagués 
resolució els molins ja estiguessin instal·lats. El 
jutge ha fet cas de la petició i deixa de moment 
sense efecte l'acord de govern del mes de juny. 
 
L'avaluació ambiental 
 
En concret, el tribunal diu que una planificació 
d'aquestes característiques ha d'incloure una 
avaluació ambiental “per imperatiu comunitari”, ja 
que hi ha una directiva europea de juny del 2001 que 
ho preveu. Precisament, segons ha explicat l'advocat 
de les entitats naturalistes, Benet Salellas, aquest era 
un dels arguments que defensaven ARA i Iaeden en 
el contenciós presentat al TSJC. Per la seva banda, 
la Generalitat va considerar que no calia aquest 
informe. 



  B E L L T A L L      
NUM 79. PRIMAVERA 2011.              www.belltall.net 

 
 
 

 

7 

 
Salellas entén que la mesura cautelar de l'alt tribunal 
deixa en suspens tot el procés fins que hi hagi una 
sentència definitiva, i per tant, també l'adjudicació 
dels nous parcs a grups empresarials. Per a la 
portaveu de la Iaeden, Bàrbara Schmitt, la 
importància de la decisió judicial és, precisament, 
que no es podrà fer cap més pas fins que hi hagi una 
resolució definitiva. “El problema dels contenciosos 
és que quan hi ha sentència ja està tot fet, però ara 
no serà el mateix”, afegia Schmitt. 
 
La sentència final al recurs de les entitats 
naturalistes podria tardar entre dos i tres anys. En la 
decisió definitiva, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya haurà de decidir també sobre els altres 
arguments que van presentar les entitats en el recurs 
contenciós. En concret, ARA i Iaeden també 
plantejaven que el govern no havia tingut en compte 
la ciutadania a l'hora de decidir i que la ZDP de 
l'Empordà afecta espais d'interès natural 
 

12.La Conca ,el mapa eòlic i el 
TSJC  
 
El passat febrer  del 2010 ( ara fa un any)  la 
Generalitat aprovava el Mapa eòlic de Catalunya i 
escrivíem  “ El govern 'ha consensuat internament 
el Nou Mapa Eòlic de Catalunya “. Ara aquest 
interinatge ha resultat que a més era il•legal tal i 
com a sentenciat el tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
 
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 
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 
 
Els projectes doncs   pels pobles de la Conca 
afectats queden ara ajornats. A  la Conca de Barberà  
els pobles afectats eren  Conesa, Llorac, Savallà i 
Santa Coloma de Queralt. 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 
 

 Però a la Conca hi ha parcs eòlic existents  o en 
construcció que es poden veure afectats per aquesta 
sentència que genera jurisprudència . 
 
 
Nom Molins Potencia  

( MW) 
Propietari Poble afectats ( Conca) 

Forques 15 30 GERRSA Forès i Belltall 
Conesa 15 30 GERRSA Forès i Conesa 
Montargull 22  44 GERRSA Llorac, Montargull, La Cirera, 

Rauric  i Santa Coloma de 
Queralt 

Serra Tallat 33  
7 

49.5  
10.5 

ACCIONA  
Belltall 

Voltonera 10  16 ECOTECNIA Barberà ,Montblanc i Pira ( 
línea evacuació) 

Conesa II 16 32 GERRSA Forès i Conesa 
Savallà 10 20 GERRSA Savalla 
Forques II 6 12 GERRSA Passanant, La Sala, El Fonoll 
  

 
Però aquesta sentència no és la única que ha estat 
dictada contra els parcs eòlics també el TSJC en 
una sentència del 12 de Novembre del 2008 
declarava que el parc eòlic del Tallat no complia 
amb la legislació existent. Per tant aquest parc ja 
construït NO ES LEGAL i s’està a l’espera dels 
pertinents recursos i decisions judicials. 
 
En conclusió tenim parcs existents que no són 
legals, parcs en funcionament que han estat 
denunciats i parcs futurs que no es poden construir 
ja que no compleixen amb la legislació existent. A la 
nova Generalitat li ha sortit un nou problema que ve 
de lluny  i que demostra que la gestió i execució dels 
Parcs eòlics a Catalunya no s’ ha realitzat 
adequadament per part de totes les institucions 
involucrades al llarg de tots aquests anys.  
 
 

13.-Pressupost, empleats i places 
vacants Ajuntament 
 
 
El pressupost per a l'exercici de 2011, 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 294, de data 24 de desembre de 
2010, i s-han aprovat definitivament en data 17 de 
gener de 2011.A continuació es fan públics el 
pressupost resumit per capítols, la plantilla orgànica 
i la relació de llocs de treball. 
PRESSUPOST DE L-EXERCICI 2011 
ESTAT DE LES DESPESES ESTAT DELS 
INGRESOS 
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS CAPÍTOLS 
DENOMINACIÓ EUROS 
A) OPERACIONS CORRENTS A) OPERACIONS 
CORRENTS 
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I Despeses de personal 173.200 euros I Impostos 
directes 132.000 euros 
II Despeses béns corrents i serveis 164.950 euros II 
Impostos indirectes 
100.000 euros II Despeses financeres 6.150 euros III 
Taxes i altres ingressos 73.400 
eurosIV Transferències corrents 37.200 euros IV 
Transferències corrents 196.950 
eurosV Ingressos patrimonials 13.050 euros 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL B) 
OPERACIONS DE CAPITAL 
VI Inversions reals 350.810 euros VI Alineació d-
inversions reals  
VII Transferencies de capital VII Transferències de 
capital 280.525 euros 
VIII Actius financers VIII Actius financers  
IX Passius financers 8.250 euros IX Passius 
financers ..................... 
 
TOTAL PRESSUPOST DE DEPESES 740.560 
euros TOTAL PRESSUPOST D-
INGRESSOS795.925 euros 
 
PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL 
FUNCIONARIS 
 
 
NOM I COGNOMS CATEGORIA 
1 VACANT Secretari-Interventor B 
PERSONAL LABORAL FIXE 
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 SARA FERNANDEZ VALERO 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 
 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 
NOM I COGNOMS CATEGORIA 
1 VACANT Dinamitzador social D 
2 VACANT Guarderia rural  E 
 
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. 

 
 

14-Slow Food..KM0  
 
Font: www.slowfood.es 
 
El moviment Slow Food, sorgit a Itàlia fa 25 anys, 
defensa que l'alimentació sigui una expressió de 
la qualitat de vida. La seva traducció, menjar lent, 
marca l'oposició al fast food i com tal es defineix. 
Però Slow Food es concreta en un entramat 
d'organitzacions que, a manera d'hólding associatiu, 
constitueix el paraigua sota el qual s'agrupen Terra 
Mare o la xarxa de restaurants Kilòmetre Zero. 
Precisament en aquests dies s'ha conegut la llista de 
60 cuiners i 59 establiments d'aquesta xarxa; tots ells 
apliquen els criteris exigibles pel moviment 
internacional Slow Food, que potencia la producció 
propera i de qualitat.  
 
Què és Km 0: una estratègia de màrqueting, una 
filosofia o una nova forma d'ecogastronomía?  
 
La xarxa és una iniciativa creada pels cuiners de 
Terra Mare, esdeveniment que s'organitza cada 
dos anys a la ciutat italiana de Torí. En ell 
participem 1.000 cuiners, 4.600 pimes 
productores i 200 universitats. En els fòrums i 
seminaris es parla de transgènics, d'aliments i la 
seva escassetat als països pobres.  
 
El que ens defineix és la nostra pròpia filosofia, 
basada en els aliments bons, mentre aquests han de 
proporcionar plaure, han de ser nets, sense 
contaminar i justs perquè els productors han de 
rebre una remuneració justa atès que són els que 
conserven la biodiversitat del planeta, doncs la 
gran indústria no utilitza aquestes matèries primeres.  
 
Som ecocuiners  però no per la utilització de 
productes d'alimentació ecològics, sinó pels 
objectius que ens marquem, que pivoten entorn de 
la proximitat del productor, com és la reducció 
de CO2 per transport o la cooperació per 
aconseguir una economia local més forta, un 
teixit econòmic basat en els petits productors.  
 
Què és el que els ha decidit a incloure 59 restaurants 
i a 60 cuiners a la xarxa de Quilòmetre Zero? Quins 
són els paràmetres d'admissió i en què es tradueix?  
 
El restaurant ha d'incloure cinc plats de Km 0; no fa 
falta que tota la carta estigui basada en el precepte 
d'elaboració amb matèries primeres procedents de 
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petits productors, que en moltes ocasions ens arriben 
a través dels mercats municipals, perquè per 
descomptat el que no pretenem és ser radicals; 
tampoc volem eliminar als intermediaris.  
 
El restaurant ha de voler entrar voluntàriament; de 
fet en la candidatura per 2010/2011 hi havia 80 
establiments. A tots els expliquem el que és la xarxa 
Km 0, resolem dubtes i els demanem que emplenin 
una fitxa amb els productors als quals compren, i els 
productes que adquireixen. Aconsellem també que 
en la carta dels restaurants aparegui el logo de Km 0.  
 
Què aporta la xarxa al fenomen de Slow Food i 
viceversa? Creu que a Espanya el client coneix els 
beneficis d'aquest nou fer gastronòmic?  
 
El moviment Slow Food és el cor de la xarxa Km 0. 
Aquell té 100.000 socis dels quals 40.000 estan a 
Itàlia i 1.400 a Espanya. Cal dir que en alguns 
països, com el nostre, està costant molt el seu 
desenvolupament. No així a Itàlia on per exemple a 
la comarca del Véneto s'exigeix per llei que en els 
menjadors col·lectius s'emprin productes autòctons.  
 
Slow Food Espanya és una coordinadora d'entitats 
gestores del moviment per àrees. Jo mateix sóc 
responsable de la corresponent a la comarca del 
Garraf, a més de coordinador de Terra Mare.  
 

 
 
Els projectes d'aquestes agrupacions, al costat dels 
desenvolupats en l'àmbit de Terra Mare o l'Arca del 
Gust, que té catalogats 900 productes alimentaris en 
extinció a tot el món, són finançats per la fundació 
Slow Food. Els socis contribueixen mitjançant una 

quota anual, a més de les donacions i subvencions 
que anem obtenint.  
 
Pel que fa al coneixement popular, haig de dir que la 
gent pregunta i té interès, vol entrar en aquesta 
filosofia, encara que encara cal suscitar un 
compromís major per part dels clients. Al nostre 
favor juga el fet que el preu dels plats Km 0 és 
similar als de la resta de la carta en els restaurants de 
la xarxa.  
 
Quins beneficis aporta als establiments, al negoci de 
la gastronomia en si mateixa? Es tradueix en 
rendibilitat per als restaurants?  
 
La rendibilitat s'extreu del fet que tot aquest 
moviment s'ha posat de moda i nosaltres hem vingut 
a apuntalar-lo; està el cas de la Gastroteca, una web 
afavorida per la Generalitat que posa en contacte a 
productors i consumidors i ha editat un catàleg amb 
tal nexe.  
 
Com a empresari és complicat treballar amb petits 
productors, doncs la nostra dimensió és similar a la 
seva i lògicament requereix una adaptació, sobretot 
en matèria de lliuraments, doncs Km 0 és, primer de 
tot, un compromís amb el petit productor.  
 
Vostè regenta i és el xef el restaurant La Salseta, en 
la població barcelonina de Sitges Des de quan 
pertany a la xarxa?  
 
La Salseta està integrada en Km 0 des de 1990; 
treballem una cuina amb arrels catalanes elaborada i 
sense fer fàstics a gens, encara que la línia general 
consisteix a treballar amb petits productors, ja que 
ens enriqueix molt doncs d'aquesta manera sabem 
com està fet un aliment i això ens ajuda a cuinar.  
 
DEFENSA DE L'AUTÒCTON I LA CUINA 
LOCAL  
 
La salvaguarda de la cuina local, de les produccions 
tradicionals, de les espècies vegetals i dels animals 
en perill d'extinció; fomenta un nou model 
d'agricultura, menys intensiu i més net i el valor de 
l'alimentació en el concepte de qualitat de vida. Tot 
això i molt més és el Slow Food.  
 
La xarxa, formada per més de 100.000 associats, es 
reparteix entre les condotte italianes i les convivia 
en la resta del món. Són les seus locals coordinades 
per un convivium capdavanter que organitza cursos, 
degustacions i promou campanyes i esdeveniments 
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organitzats per Slow Food internacional. Actualment 
hi ha més d'1.000 convivium Slow Food en 122 
països.  
 
A Espanya l'evolució del moviment Slow Food ha 
estat alguna cosa atípica; iniciada en 1989, ha 
experimentat recuperacions en 1996, amb la 
definitiva arrencada en 2003.  
 
En aquest any va tenir lloc la creació d'una comissió 
gestora, la qual cosa va activar accions com la 
recuperació de productes gairebé oblidats, concursos 
de plats populars o jornades sobre un determinat 
aliment. Des de llavors s'han anat reforçant els 
anomenats baluards, és a dir, productes autòctons de 
cada zona.  
 
El formatge asturià de Gamonedo, les mongetes de 
Tolosa, el Safrà de l'Alt Jiloca a Aragó, l'Euskal 
Txerria o Porc Basc de Guipúscoa, la Mongeta o 
Mongeta del Ganxet i el Vi Malvasía de Sitges són 
els sis baluards per part d'Espanya. Cadascun d'ells 
compta amb un responsable que vigila el 
funcionament i la relació amb la comissió de l'Arca 
del Gust, una de les branques del Slow Food  
 
 
 
 

15.-LS CIUTADANS DE LA 
CONCA DE BARBERÀ 
REDUEIXEN EN UN 5% ELS 
RESIDUS QUE GENEREN 
DURANT L’ANY 2010  
 
 
La reducció del consum de productes com a 
conseqüència de la crisi econòmica ha moderat 
l’augment de producció de residus 
 
El decrement en les entrades de la deixalleria i el 
descens en la recollida de matèria orgànica, han 
sigut les notes negatives d’aquest any, en contrast 
amb l’augment de les altres fraccions de recollida 
selectiva, aconseguint un 47,42 % de recuperació de 
residus generats i separats selectivament. 
 
 
 
En el Consell d’Administració de l’Organisme de 
Gestió i Control del Servei de residus municipals 
que va tenir lloc el dia 17 de gener,  es va presentar 

l’informe anual de  producció de residus municipals 
de la Conca de Barberà. 
 
Amb les dades que es presenten en aquest informe, 
observem que la reducció del consum de productes 
com  a conseqüència de la crisi econòmica ha 
moderat l’augment de producció de residus, i en 
causa els percentatges d’augment de recollida de 
residus. 
 
Durant l’any 2010 s’han recollit 9.160,96 tones de 
residus municipals a la Conca de Barberà procedents 
de la recollida selectiva de residus municipals, i 
2.051,74 tones de residus procedents de deixalleries 
comarcals. Si comparem aquesta xifra amb els 
quilograms recollits durant el mateix període de 
temps durant l’any 2009, veurem que s’ha  produït 
un  decrement de l’ 2,33% en la producció total 
recollides en àrees d’aportació, tot i l’augment 
favorable de fraccions de recollida selectiva com són 
els envasos i el vidre. Així com, també trobem un 
decrement del rebuig de l’1,94 %, una tendència a la 
baixa que es segueix des d’aquests últims dos anys 
en molts municipis de la comarca.  
 

 
 
Per altra banda, aquest any també hi ha hagut un 
decrement molt important de la matèria orgànica 
amb un 6,91% i de  les deixalleries en un 13,12%. 
Les deixalleries quasi bé totes augmenten en 
entrades d’usuaris però no en producció de residus. 
En aquest any detectem una gran davallada de 
residus gestionats a deixalleries suposant un 
13,12%. Ens trobem amb dos factors principals, un 
és que cada vegada més són generalitzats els furts de 
material en els serveis mòbils, i això repercuteix en 
disminució de producció en alguns residus (ferralla, 
tèxtil,...), i que els usuaris no llencen tant de material 
a les deixalleries, ja que el consum es inferior 
(principalment es detecta amb les entrades de 
comerç). 
 
 
Als darrers 3 anys, la generació de residus s’ha 
mantingut força estable en 1,64 Kg. per habitant i 
dia. A Catalunya, els objectius per reduir la 
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generació de residus s’estableixen al Programa de 
gestió de residus municipals 2007-2012, impulsat 
per l’ARC, en el qual la Conca de Barberà també 
l’inclou com objectiu. Aquest document determina 
un objectiu global d’arribar a reduir l’any 2012 un 
10% la generació per càpita respecte de l’any 2006. 
Aquesta xifra es calcula a partir del potencial de 
reducció dels components de la bossa 
d’escombraries tipus. El Programa apunta que la 
possibilitat de reducció de vidre l’any 2012 és de 
l’1%, del paper i el cartró és del 2%, dels envasos 
lleugers i llaunes és de l’1%, i de la matèria orgànica 
és del 2%. El 4% restant correspon a voluminosos, 
tèxtils, aparells elèctrics, etc. La col•laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats 
públiques i privades de Catalunya es concreta en el 
Conveni de prevenció de residus municipals, que 
impulsa projectes diversos, i en el qual el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà està adherit, 
impulsant accions de prevenció com són la bossa de 
roba per la compra del pa, la bossa de roba plegable, 
el got reutilitzable en festes i actes lúdics, tallers als 
centres d’ensenyament,... entre d’altres. 
 
Amb les dades obtingudes durant aquest any 2010, 
s’observa principalment una davallada important en 
la producció de residus, que segurament ve 
provocada principalment pels temps desfavorables 
que econòmicament s’estan vivint, i per tant una 
reducció del consum de productes. Si que la 
tendència de la població a recollir selectivament les 
seves escombraries s’ha consolidat, ja que de tots els 
residus que generem en recuperem quasi bé la meitat 
selectivament , ja que estem en un 47,42% de 
recuperació de residus,  i la causa és que els residus 
que van a parar a l’abocador s’estan reduint 
considerablement, i aquests es recullen 
separadament en els contenidors de recollida 
selectiva.   
 
 

16.-SERVEI DE DEIXALLERIA 
MÒBIL I CAIXA CONTENIDOR 

Belltall  a la bàscula 

del 16/03 al 23/03  ( Març ) 

del 17/08 al 24/08   ( Agost) 

del 09/11 al 16/11  ( Novembre)  

 

 
 

17.-VODAFONE. L’associació de 
veïns es passa a Vodafone  
 
 
Degut a que a Belltall només hi ha cobertura de 
VODAFONE, l'associació  de veïns i Amics ha 
canviat el numero de TELEFONICA a 
VODAFONE ( el numero és el mateix 628184590). 
Esperant que el Síndic de Greuges o el Tribunal 
Europeu resolguin els contenciosos oberts. 
 
Després de molts mesos només hi ha cobertura de 
VODAFONE a Belltall. Tot i l'enorme inversió en la 
torre de comunicacions. Aquest tema ja està en mans 
del SINDIC DE GREUGES per veure que pot fer 
per ajudar-nos. 
 

 
 
Addicionalment les companyies de telefonia van 
denunciar el fet que els Ajuntaments fessin pagar 
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per posar repetidors a les torres de 
telecomunicacions , doncs be una sentencia DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ( 29-octubre del 2010. 
Recurso 861/2009 )  ha donat la raó a VODAFONE 
en aquest aspecte  i dona per anul·lada aquesta 
norma i planteja unes Questions al Tribunal de 
Justícia Europeu al respecte. 
La realitat continua sent  que a Belltall només hi ha 
cobertura de mòbil per la companyia VODAFONE i 
per cap més de les altres, mentre que a Sarral, 
Ciutadilla, Forès , Solivella si que n`hi ha .  
 

18.-Amics i Veïns que ens han 
deixat 
 
El dia 8 de Març ens va deixar Pere Cartaña  
Pedro de Cal  Ferrer a l’edat de 73 anys. 
El dia 10 de Març ens va deixar Carme Miró 
Fornés de Cal Caminer a l’edat de 89 anys 
 

19.-Normes de planejament 
urbanístic 
 
Després de la sol·licitud de l’ Associació l’ 
Ajuntament ha publicat  a la seva web les normes de 
planejament urbanístic i el plànol ( veure copia 
adjunta) on s’indiquen les diferents zones del poble i 
la seva calcificació: rústic , industrial, sòl d’interès 
agrari i paisatgístic) 

 

 

20.-100 anys de la Ramona de Ca 
l’ Anton  
 
El dia 4 de Març la Ramona Amenós de Ca l’ 
Anton va cumplir 100 anys ( un segle de vida). La 
Ramona és la primera persona del poble que arriba a 
aquesta edat.Per aquest motiu el seu fill Jordi com a 
membre de l’Associació de veïns va sol.licitar a la 
Generalitat la medalla del centenari. La medalla li va 
ser entregada el dia 4  per part d’un representant del 
Departament de Benestar Social de la Generalitat. 
 

 
 
Addicionalment també se li va fer entrega d’ una 
carta del Conseller . 

 
 
La Ramona pot lluir molt orgullosa aquesta medalla 
per Belltall , on properament se li farà un que més 
merescut homenatge. Felicitats a la BESAVIA 
CENTENARIA 
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21.-C-14 Variant de Solivella 
 
El Diari Oficial de la Generalitat publica avui 
l’anunci d’informació pública dels estudis 
informatiu i d’impacte ambiental de la variant de la 
C-14 a Solivella. La futura carretera, que tindrà 4,2 
quilòmetres de longitud, permetrà evitar el trànsit de 
pas per l’interior del nucli urbà i s’emmarca en el 
condicionament de l’itinerari entre Montblanc i 
Solivella que ha impulsat el DPTOP. 
 

 

 
 
La carretera C-14 forma l’eix de comunicació que 
discorre des de la Costa Daurada fins a Reus, 
Montblanc i la Seu d’Urgell. Al seu pas per la Conca 
de Barberà, aquesta via va ser objecte d’obres de 
millora i condicionament del Coll de Belltall, entre 
Solivella i Belltall, que el DPTOP va concloure 
l’any 2006, amb una inversió d’11 MEUR. A 
principis de 2008, van finalitzar les obres de 
condicionament en el tram situat a continuació, entre 
Ciutadilla i Tàrrega, que van tenir un pressupost de 
14 MEUR. 
  
L’estiu passat, el DPTOP va aprovar definitivament 
la informació pública de l’estudi informatiu del 
condicionament de la C-14 en el tram que va des de 
Montblanc fins a Solivella, amb les variants de 
Solivella i de Belltall pendents d’un estudi específic. 
El trànsit de la C-14 entre Montblanc i Solivella va 
ser de 3.349 vehicles/dia l’any 2009, amb un 10% de 
vehicles pesants. 

  
Avui, el DOGC inclou l’anunci d’informació 
pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte 
ambiental de la variant de Solivella, per tal que 
administracions, entitats i particulars presentin les 
propostes que considerin oportunes. Cal afegir que, 
pròximament, se sotmetran a exposició pública els 
estudis de la variant de Belltall. 
  
Nova via de 4,2 quilòmetres 
  
La variant que ara s’impulsa permetrà evitar el pas 
de la C-14 per l’interior del nucli urbà de Solivella, 
amb l’objectiu de millorar la mobilitat i seguretat 
viària en aquest àmbit. La futura carretera, segons 
l’opció considerada més idònia, tindrà una longitud 
de 4,2 quilòmetres i discorrerà per l’est del nucli. 
Comptarà amb dos carrils de circulació, un per 
sentit, de 3,5 metres d’amplada i dos vorals d’1,5 
metres, cadascun. La inversió estimada per aquesta 
actuació és de 16,5 MEUR. 
  
El traçat s’inicia a la C-14, a uns 1,3 quilòmetres al 
sud del nucli de Solivella. A 300 metres del punt 
d’origen, es preveu un primer enllaç, a partir del 
qual el traçat es desplaça cap a l’est per a creuar la 
rasa del Molí amb un pont de 38 metres. A un 
quilòmetre de distància, se situa l’encreuament amb 
la carretera TV-2336 (de Solivella a la T-233); es 
resol la continuïtat d’aquesta via mitjançant un pas 
sobre el tronc de la variant. A més, es forma una 
petita variant de traçat de la TV-2336 d’uns 480 
metres de longitud. 
  
Posteriorment, la variant de la C-14 es desplaça per 
deixar al costat urbà el jaciment arqueològic de la 
Fatiga i a continuació creua la Rasa de Belltall, 
mitjançant un viaducte de 160 metres. Passada 
aquesta, es preveu el segon enllaç (enllaç nord) i 300 
metres després, finalitza el traçat de la variant. 
  
Connectivitat de la variant 
  
Els dos enllaços previstos, que facilitaran la 
connectivitat de la nova variant amb el nucli de 
Solivella, tenen la configuració següent: 
  
Enllaç inicial, al sud de Solivella; format per un pas 
sota el tronc de la variant i pels ramals i bucles de 
connexió per a permetre tots els moviments 
possibles.  
Enllaç final, situat un quilòmetre al nord després del 
nucli urbà de Solivella. Correspon a un semienllaç 
que permet els moviments de i cap al nord (d’accés 
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a Solivella per als vehicles procedents del nord i de 
sortida cap al nord del vehicles procedents del nucli 
de Solivella).  
  
A més de les estructures sobre la Rasa del Molí i la 
Rasa de Belltall esmentades, es preveu la 
construcció de cinc passos, superiors i inferiors, per 
a donar continuïtat als camins interceptats per la 
variant. Així mateix, s’inclou la formació de petits 
trams de camins paral·lels a la variant per a 
reordenar-ne els creuaments 
 

22.- Els alcaldes de la Conca de 
Barberà tornen a posar sobre la 
taula, les obres de l'A-27 
 
 
 
El Consell d’Alcaldes de la Conca de Barberà, reunit 
aquest dilluns a Montblanc, va tornar a reclamar al 
Govern de l’Estat que “els trams ja licitats de 
l’autovia A-27 entre Tarragona i Valls tornin a 
l’activitat immediatament i compleixin els terminis 
previstos d’execució”. 
També insisteixen en reclamar una reunió amb 
Víctor Morlan, Secretari d’Estat de Planificació i 
Infraestructures per tractat sobre tots aquests temes. 
 
Les obres d’ampliació de l’A-27 estan aturades des 
que el 22 de juliol de 2010 el govern central 
comuniqués que parava la construcció de l’Autovia 
A-27, que ha d’enllaçar la ciutat de Tarragona, Valls 
i Montblanc, amb motiu de la retallada 
pressupostària de l’any passat. El 5 de novembre de 
2010 els alcaldes de Valls i Montblanc, els 
presidents dels consells comarcals de l’Alt Camp i 
de la Conca de Barberà i els presidents de les 
cambres de comerç de Valls, Tarragona i Reus van 
signar un manifest reclamant la construcció urgent 
de l’autovia A-27 Valls-Montblanc. 
 

 
 

Els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 
preveuen partides específiques per a quatre trams de 
l’Autovia A-27. Concretament: Tarragona-El Morell 
(més de 26 milions d’euros), El Morell-Variant de 
Valls (15 milions d’euros), Variant de Valls (7,5 
milions d’euros) i variant de Valls-Montblanc 
(300.000 euros). 
 
Segons s’assenyala en la moció aprovada pels 
alcaldes de la Conca “a data d’avui, constatem que 
en els trams ja licitats entre Tarragona i Valls l’obra 
no avança, i que la realitat actual és d’aturada total 
de l’execució de l’autovia A-27, i que per part del 
Ministeri de Foment no s’han donat les suficients 
garanties a les institucions i a la societat civil del 
Camp de Tarragona sobre el futur d’aquesta 
infraestructura  
 
 

23.-NOVA ONADA DE 
ROBATORIS AL MUNICIPI, 
ARA A BELLTALL  
  
 
La passada setmana, diversos magatzems agrícoles 
de Belltall, van ser objecte d'una nova onada de 
robatoris. 
Novament des de la corporació tornem sol.liciten  la 
col·laboració de tots els veïns. Per aixó qualsevol veí 
que vegui algun cotxe, furgoneta, o vehicle sospitós, 
prengui nota de la matrícula, marca, model i color i 
ho comuniqui a l'Ajuntament. És un problema difícil 
de solventar, però que pot millorar si tots els veïns 
estem vigilants de qualsevol moviment que ens faci 
malpensar. 
 

24.INSTAL·LAT EL SEGON 
NOU DIPÒSIT DE 
SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA A BELLTALL  
  
Font: Ajuntament de Passanant i Belltall 
 
El passat dimecres 12 de gener, va ser l'encarregada 
de col·locar les peces del primer nou dipòsit de 
subministrament d'aigua a Belltall, i xarxa 
d'abastament en alta als nuclis de Passanant I 
Belltall 
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El dipòsit prefabricat, ha estat situat en el lloc 
previst per la seva instal·lació., un dels dos previstos 
d'instal·lar, d'acord amb el projecte redactat i 
adjudicat per la corporació amb un cost de quasi 
dos-cents setanta mil euros. 
   
Aquests dipòsits tenen una cabuda de dos-cents 
cinquanta mil litres d'aigua cadascun, i serviran, 
primer per millorar el subministre d'aigua del poble 
de Belltall (fins ara alimentat per un dipòsit de nou 
mil litres d'aigua),  
 
També, i durant aquest dies, (ja vam explicar que 
degut a les baixes temperatures Belltall s'havia 
quedat dos dies sense subministre d'aigua i que 
podia ser que es procedia a fer talls del 
subministre en horari nocturn), s'ha treballat per 
tal de poder donar solució definitiva a l'abastament 
d'aigua de Belltall, a través de la nova canonada 
d’impulsió que s'ha instal·lat i que eleva l'aigua des 
de l'estació de bombeig del camí de Passanant fins el 
dipòsit de distribució de l'Era del Malio. Per aixó, 
durant aquests dies s'ha instal·lat un nou equip de 
bombeig i en aquests moments ja arriba l'aigua sense 
passar pel dipòsit de la plaça de l'església. No 
obstant, el tub d'abastament provisional instal·lat el 
passat mes d'abril, encara no s'ha retirat, ja que cal 
elevar tota l'aigua existent en el dipòsit de la plaça 
de l'Església fins al dipòsit de distribució, moment 
en que l'antic dipòsit de la plaça de l'església 
quedarà fora d'ús. 
 
 
 
 

25.Notícies de la web 

MARÇ 2011 
• La Ramona de Ca l’Anton ha rebut la 

medalla centenària del Departament de 

Benestar Social que va sol·licitar 
l’Associació (notícia El Punt).L’Associació 
demana més proveidors de telefonia mòbil 
pel poble (notícia El Punt).  

• La deixalleria mòbil serà a la bàscula del 
16 al 23 de Març.  

• L’Associació recorrerà al Síndic l’actuació 
de l’Agència Catalana de l’Aigua respecte a 
la depuradora de la Teulera.  

• L’all de Belltall , protagonista al programa 
Divendres de TV3 (més al Tauler 
d’anuncis).  

Febrer 2011 
• L’Associació ha demanat a l’Ajuntament 

que sol·liciti al servei de carreteres l’instal·lació 
de passos de vianants a Belltall.  

• L’Associació ha rebut una carta on el Síndic 
de Greuges indica que ha sol·licitat resposta 
urgent a la Generalitat en el tema de la telefonia 
mòbil a Belltall.  

Degut a que a Belltall només hi ha cobertura de 
Vodafone, l’Associació ha traslladat el seu número 
de telèfon de Telefónica a Vodafone.  

Gener 2011 
• L’Ajuntament publica les Normes 

urbanístiques del municipi aprovades per la 
Generalitat.  

 
• L’Ajuntament millora el punt TIC  del casal 

municipal instal·lant dos ordinadors 
(anunci). 

 
 
• Ja es pot consultar a Internet la col·lecció de 

llibres sacramentals de la parròquia de 
Belltall de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de 
Tarragona. 

 
• Les baixes temperatures deixen Belltall 

sense aigua (notícia Ràdio Montblanc).  
 

 
• Vídeo de la visita dels Reis d’Orient al 

poble.  
• Dissabte 1 de Gener, a les 19:00, els Reis 

d’Orient visiten Belltall  per repartir els 
regals entre tots els veïns i amics.  

• Surt a informació pública els estudis de la 
variant de la C-14 al pas per Belltall (nota 
de premsa, documents).  
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26.Depuradora de la 
Teulera.L’Associació recorrerà al 
síndic.... 
 
Font: Diari EL PUNT 
 
L’ Associació de veïns i Amics de Belltall fa anys 
que demana a l’ Agència Catalana de l’ Aigua 
(ACA) que es faci la depuradora de la Teulera 
perquè la bassa de recollida té pèrdues. El President 
de l’entitat Pep Lloses considera intolerant “ que 
l’ACA hagi contestat que no hi pressupost i que el 
fet de no disposar diners justificaria legalment la 
contaminació del sòl , quan d’altra banda la fiscalia 
de medi ambient –segons indica- està imputant 
alguns ajuntaments un delicte mediambiental perquè 
permet l’abocament d’aigües residuals” . En aquest 
sentit afirma  “ Es tracta d’ un conflicte de 
competències  de competències agreujat per la falta 
de finançament que no han de pagar forçosament els 
ajuntaments  “ i defensa la gestió duta a terme pel 
consistori de Belltall envers la problemàtica 
principalment perquè podria resultar-ne  perjudicat. 
Per això la darrer assemblea de veïns va acordar 
recórrer al Síndic 
 

27.1Volem més proveïdors de 
telefonia mòbil 
 
Font: Diari EL PUNT 

Des del passat mes d'octubre i després d'una llarga 
reivindicació, els veïns del nucli de Belltall disposen 
de cobertura de telefonia mòbil que ofereix la 
companyia Vodafone. Estan satisfets, però a mitges, 
explica el portaveu Pep Lloses, president de l'entitat 
veïnal, que opina: “Hauríem de poder disposar de 
més oferta, volem més proveïdors de telefonia 
mòbil, poder escollir com fa tothom la companyia 
amb què volem contractar el servei”, i també afirma 
que “el fet que l'Ajuntament faci pagar un cànon per 
connectar-se a la nova antena dificulta especialment 
que altres empreses vulguin instal·lar-s'hi”. En 
aquest sentit, creu que “la milionària inversió de 
600.000 euros que va suposar aquesta infraestructura 
està desaprofitada” i que amb aquests diners “es 
podrien fer totes les depuradores del municipi”. 

En el darrer ple municipal, es va ratificar el decret 
d'alcaldia de compareixença al recurs contenciós 
interposat per France Telecom contra 
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a 

favor d'empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil 

 

27.2.l’ALCALDE replica al 
President de l’Associació de veïns 
 
Font: Diari EL PUNT 
L'Ajuntament de Passanant i Belltall ha sortit al pas 
de les afirmacions fetes pel representant veïnal Pep 
Lloses (publicades el 9 de març passat en aquest 
rotatiu), en referència al servei de telefonia mòbil al 
municipi, titllant-les de “gratuïtes”. L'alcalde, Albert 
Bagué, afirma que “una persona que representa una 
entitat veïnal ha de saber que les subvencions són 
dirigides per la línia que es crea. Amb una línia de 
telecomunicacions, no es pot demanar una 
depuradora i aquestes línies no les convoca 
l'Ajuntament”. Bagué també vol aclarir que 
“l'Ajuntament no fa pagar cap cànon a ningú, entre 
altres coses perquè l'antena no és de propietat 
municipal sinó de la Generalitat”. Pel que fa al 
recurs contenciós administratiu interposat per France 
Telecom, Bagué afirma: “Som un més dels quasi 
4.000 recursos que s'han interposat contra aquest 
tipus d'ordenances” i afegeix: “A Passanant i 
Belltall tenim Vodafone, a pobles veïns com 
Ciutadilla i Solivella no en tenen, i al nucli on jo 
visc, la Sala de Comalats, no disposem de 
cobertura de cap companyia”, per la qual cosa 
espera que algun dia s'alliberin les antenes 

 

27.La samarreta de Belltall a.... 
 
La samarreta de Belltall ha estat a Jordània i a la 
bonica ciutat escarpada a la pedra de Petra. 
 

 


