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1.-Cent mil  visites a la web i 

arbre genealògic 
 

La web de Belltall celebra les 100000 visites amb  

l’arbre genealògic de tot el poble ( www.belltal.net) 

 

La web de l’ Associació de veïns de Belltall ha 

assolit més de 100000 visites. Una fita considerables 

després de 10 anys de vida. El projecte de pàgina 

web iniciat per Xavier Berenguer i suportat per l’ 

Associació de veïns i Amics de Belltall  ha estat un 

èxit pel poble i pels seus amics i veïns. 

El “pare de la web “  Xavier Berenguer  ens explica  

“ Aquest comptador es va posar en marxa a l'inici 

del web (novembre 2000) i compta el que es coneix 

com a 'visites úniques'. S'incrementa en una unitat 

cada cop que una persona visita el web i no es torna 

a incrementar, per més pàgines que visiti a 

continuació, fins que no han passat almenys 2 hores 

sense fer-hi cap visita 

La web ha anat progressant al llarg d’aquest anys, i 

així inicialment si anàvem publicant les notícies més 

destacades del poble i també les diferents edicions 

de la revista trimestral BELLTALL ( ara hi són totes 

en format electrònic), reculls fotogràfics de les 

Festes del poble i també vídeos de les diferents 

activitats del poble ( inauguracions, Festa Major, 

Festa de l’all. 100è aniversari de la Ramona de Ca l’ 

Anton 

 La web va fer un salt qualitatiu quan s’hi va afegir 

una càmera en línea i l’estació meteorològica. Ara 

és un referent pels que volen saber les condicions 

meteorològiques de Belltall ( temperatura, humitat, 

pluja, velocitat del vent , radiació solar, pressió 

atmosfèrica i també poder veure en directe la vista 

del paisatge del poble. I  no és estrany veure en 

algun “telenotícies” de tant en tant les dades de 

l’estació de Belltall.  

 

 
 

Però el treball va continuar amb l’ incorporació d’ 

un tauler d’ anuncis on els veïns i amics poden 

compartir opinions , dubtes i experiències. També ha 

permès que es pugui disposar d’ un espai pel 

“record” on es poden trobar fotografiés i vídeos de 

Belltall. 

Però la darrera “joia” de la web ha estat que  s’ hi 

pot trobar al Tauler d’anuncis ( secció temps enrere)  

l’ ARBRE GENEAOLÒGIC de tot EL POBLE DE 

mailto:associacio@belltall.net
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BELLTALL ( preparat pel veí Santiago 

Berenguer ) . Tothom pot consultar-ho  i saber qui 

eren els besavis i més enllà. Permet alhora veure els 

parentius de totes les cases, quin any van ser 

fundades, d’ on venien.. en resum un recull de tota l’ 

història de Belltall , únic i exclusiu. 

Però sobretot  ha estat , és i serà un canal de 

comunicació amb tots els veïns i amics de Belltall 

que  permet mantenir informats de les activitats que 

l’ Associació realitza al poble , i també de 

l’actualitat de Belltall. La web també ha estat una 

referència pel poble i així la recent creada 

Agrupació de productors d’all també ja ha creat 

una web per promocionar l’ All de Belltall ( 

www.alldebelltall.cat 

 

2.-Inauguració de la web de l’ 

Agrupació de productors 
 

Diumenge 8 de Gener va tenir lloc a Belltall al 

presentació de la web creada per l’ Agrupació de 

productors d’all de Belltall ( www.alldebelltall.cat ) 

. L’acte el va dirigir la Presidenta de l’ Agrupació  

Neus Berenguer   exposant que   “L’agrupació i avui 

agrupa al 80 % dels productors d’all de Belltall que 

significa el 70 % de la collita  i continua estant 

oberta a tots els productors que vulguin afegir-se. “. 

Esmentant que  la web és un pas més en la promoció 

de l’all de Belltall  però que també la junta està 

treballant en altres línees  com la Tècnica del cultiu 

de l’all. ,prevenció de malalties de l’all i la terra., 

Tècniques de conservació i comercialització de l’all. 

Finalitzant el seu discurs agraint el suport rebut de l’ 

Associació de veïns i amics de Belltall , de la 

Diputació de Tarragona , del Consell Comarcal de la 

Conca de Barberà i del Departament d’ Agricultura , 

ramaderia, alimentació  i Medi natural .    

 

 
 

A continuació Joan Minguet ( responsable del 

disseny de la web) va passar a explicar els diferents 

seccions de la web. Per començar detallar comerços 

que s’ han interessat en comercialitzar  all de Belltall 

( a Barcelona “I love food” i a Montblanc a “ 

Petro7”) . També alguns Restaurants que ja  han 

adquirit a  l’ Agrupació alls i que els utilitzen en la 

seva carta ( Monvinic de Barcelona, El celler de l’ 

Aspic de Falset, La quinta Forca A Casafort  o la 

Masia Segués de Poblet). També hi ha una secció 

dedicada a que opinen els cuiners  i persones de 

renom que l’ han utilitzat  , i on es poden trobar els 

famosos cuiners Sergi de Meià  i Toni Bru o fins i 

tot amants de la bona cuina com Pere Tapias. També 

es troba informació de l’all de Belltall, el seu cultiu i 

les diferents formes de comercialització  ( forcs o 

malla  de diferent quantitat de cabeces). També  es 

va exposar que l’ Agrupació identifica els alls amb 

una etiqueta ( que canvia cada any )  que certifica 

que són alls de Belltall (ja s’ ha detectat algun 

episodi de venda amb el nom d’alls de Belltall quan 

no ho són). 

 
Després tots els assistents van poder  gaudir d’ un 

aperitiu amb productes de la zona ( pa torrat amb all 

de Belltall i Oli (D.O Siurana)  Cava de Sarral ( D.O 

Conca de Barberà i embotits de Solivella.Una nova 

iniciativa per promocionar la Conca de Barberà una 

zona rica en productes de qualitat, patrimoni històric 

i una variada oferta turística 

 

http://www.alldebelltall.cat/
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3.-Els Reis a Belltall 
 

Els  Reis d’ Orient com cada any visiten Belltall. 

Aquest any amb una mica de retràs ja que van passar 

el dia 7 degut a problemes de trànsit. 

 

 
Una multitud de Belltallencs i Belltallenques els van 

anar a rebre i els van acompanyar a l’Església de 

Sant Pere on , desprès d’adorar el nen Jesús van 

procedir a repartir les joguines. 

 

 
Després del repartiment de joguines , els “negrets” 

van realitzar la seva dansa tradicional. 

 
 

I per finalitzar els Reis en el seu discurs van desitjar 

un bon any a tothom i van prometre que l’ any 

vinent també tornaran. 

 

 

4.-Promoció turística de la Conca. 
 

Primers passos per crear la Comissió de Promoció 

Turística de la Conca de Barberà 

  

La Comissió de Promoció Turística impulsada pel 

Consell Comarcal conjuntament amb alguns agents 

turístics privats, te com a objectiu principal la 

promoció de la comarca com una destinació turística 

de les comarques d’interior de Catalunya; i, entre les 

principals funcions, destaca l’elaboració d’una 

proposta d’actuacions anuals per fomentar el turisme 

a la comarca..  

 

Formaran part d’aquesta Comissió els representants 

de les entitats públiques i privades del sector turístic 

de la comarca; i es fixaran, mitjançant conveni, les 

aportacions corresponents per finançar les 

actuacions de promoció que s’estableixin.  

 

Des del servei de turisme del Consell s’aposta 

fermament en el treball conjunt amb els diferents 

establiments i entitats turístiques del sector públic i 

privat per fomentar que la Conca de Barberà 

esdevingui una destinació turística potent 

 

5.-Activitats de Setmana Santa 
 

Del 5 al 8  d’ Abril 

 

Campionat de Tenis Taula ( coordinador Pau de Cal 

banyeta)   i escacs  ( Coordinador Pep de Ca Pere) al 

Casal Municipal 
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Dissabte 7  d’ Abril  

 

Dissabte 7 d’ Abril, a les 10:00, X  Caminada a les 

cabanes de volta amb sortida des de la Plaça de 

l’església. Per celebrar aquest desè aniversari hi 

haurà alguna sorpresa durant la caminada. La 

primera excursió es va fer el 2003 , a la foto adjunta 

alguns dels participants un pel més joves. 

 

 

 
 

Dissabte 7  d’ Abril  

 

Concert  a càrrec de L’ orfeó Reusenc  a la 

Parròquia de Sant Pere a les 7 de la tarda ( acte 

patrocinat per la Comissió de festes). Posteriorment 

un aperitiu per tots a la sala del casal Municipal. 

 

 

 

6.-s’inicien les obres de millora de 

diferents espais de la travessia de 

la c-14 a Belltall. 

  
Font: Ajuntament 

  

S’han iniciat les obres de millora de diferents espais 

de la carretera de Belltall. Així s’ha acordat, fer una 

neteja de l’espai entre Cal Rafel i la bàscula 

municipal, la construcció d’una vorera des de Cal 

Ton Maria del Roig al camí vell de Forès, la millora 

i conducció del desaigüeu del camí vell de Forès i la  

implantació d’un pas de vianants a la zona de la 

parada d’autobusos. 

 

 

 
  

Es preveu que aquesta propera Setmana Santa 

estiguin totes aquestes millores finalitzades, el que 

donarà el poble de Belltall i a tots els seus veïns uns 

millors i més segurs espais urbans 
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7.-Ordenances fiscals. 

Ajuntament. 
 

 

Publicades al BOP número 249 del passat 28 d-

octubre de 2011, i al tauler d'anuncis, la modificació 

de les ordenances fiscals, que han de regir durant 

l'any 2012, no s'han presentat al·legacions ni 

reclamacions de cap mena durant el termini de 30 

dies en què han estat exposades al públic. 

En compliment del que disposa l'art. 17.3 de la Llei 

d'hisendes locals, l'acord d'aprovació provisional es 

considera aprovat definitivament. 

Tal com disposa l'art. 17.4 de la Llei d'hisendes 

locals, es publiquen les ordenances aprovades. 

En contra dels acords d'aprovació definitiva poden 

els interessats presentar recurs contenciós 

administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya en el termini dels 2 mesos següents a 

la publicació d-aquest edicte, tal com diu l'art. 19.1 

de la Llei d'hisendes locals. 

 

TEXT DE LES ORDENANCES MODIFICADES 

 

Es modifiquen els següents articles i disposicions: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO OR/M-11 

 

TAXA SERVEI DE RECOLLIDA, 

TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS 

SÒLIDS URBANS. 

 

Article 4.- Les bases de percepció i tipus de 

gravamen, quedaran determinats a la següent tarifa: 

 

TARIFA 

a) Vivendes de caràcter familiar 140 euros. 

b) Bars, cafeteries o establiments de caràcter 

similar 140 euros. 

c) Hotels, fondes, residències, etc. 140 euros. 

d) Locals industrials 140 euros. 

e) Locals comercials 140 euros. 

 

Passanant, 5 de desembre de 2011. ---  

 

8.-Deixalleria Mòbil de Belltall a 
 

La Deixalleria mòbil serà a Belltall 

 

Del 5 al 12 de Març 

Del 13 al 20 d’ Agost 

Del 26 de Novembre al 3 de Desembre 

 

 

9.-Nova sentència del TSJC en 

contra del parc eòlic Coll de la 

Garganta 

 
L'entitat ecologista GEPEC demana la retirada dels 

molins, situats a cavall de les comarques del Priorat 

i la Ribera d'Ebre 

ACN 12 de gener de  2012 El Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès una nova 

sentència en contra del parc eòlic Coll de la 

Garganta, actualment en construcció, a cavall entre 

la Ribera d'Ebre i el Priorat. El TSJC anul·la 

l'autorització del parc pel fet que es va aprovar a 

través del pla especial a fi d'agilitzar el procés, 

segons ha exposat aquest dijous l'entitat ecologista 

GEPEC. És la segona sentència que emet el TSJC en 

relació a aquest parc. El setembre passat va emetre 

una primera sentència en la qual considerava que el 

parc envaïa una àrea de protecció d'ocells. 

Satisfacció al GEPEC en veure que el TSJC els ha 

donat la raó als dos recursos presentats. Ara demana 

que es retirin els molins construïts. 

 

  

El TSCJ anul·la la construcció del parc eòlic per 

motius mediambientals Tal com va passar amb els 

parcs de la serra del Tallat i la serra del Vilobí, el 

TSJC ha anul·lat els permisos per ubicar el parc Coll 

de la Garganta, als termes de la Torre de l'Espanyol, 

el Molar i la Figuera, tot i que està en plena fase de 

construcció. Segons ha informat el GEPEC, primer 

el TSJC va anul·lar l'autorització del parc per motius 

mediambientals, i ara l'ha tornat a tombar, per 

"manca de figura urbanística". Les sentències donen 

la raó als dos contenciosos administratius que havia 
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presentat el GEPEC, que qüestionaven la ubicació 

del parc i l'autorització urbanística. 

 

 
 

Segons ha exposat el GEPEC, la sentència del TSJC 

recull que un pla especial no és la fórmula "adient" 

per donar llum verda a un parc, i es requereix d'una 

altra figura de planejament més general -i de majors 

garanties-, en el qual el pla especial n'ha de ser un 

complement. "És una fórmula per simplificar el 

procés, no hi ha tants drets i s'estalvien tràmits", ha 

denunciat Albert Calduch, advocat de GEPEC, 

expert en medi ambient. El recurs l'havien interposat 

el GEPEC i la DOQ Piorat en contra de l'aprovació 

del pla especial del parc eòlic el 19 de juny del 

2008. 

 

Tal com ha explicat l'entitat ecologista, el TSJC 

finalment resol que "no es pot utilitzar la figura del 

pla especial per alterar la qualificació urbanística de 

l'ús del sòl" i estima "la nul·litat de la figura de 

planejament urbanístic". El TSJC es remet a la 

primera sentència que va emetre el setembre passat i 

en la qual ja deixava sense efecte l'autorització del 

parc eòlic, la tramitació del qual es remunta a 

gairebé una dècada enrere. Es va iniciar l'any 2003. 

El projecte, desenvolupat inicialment per Ecotècnia, 

consta de 13 aerogeneradors de 1,67 MW, amb una 

capacitat de generació total de 21,71 MW. 

 

10.-VODAFONE demana 

llicència per estacio base mòbil 
 

L’empresa VODAFONE segueix apostant per la 

zona i posarà una estació que millorarà la seva 

cobertura a l’àrea. L’estació base s’ ubicarà a 

Passanant al costat de la zona on hi ha la torre de 

comunicacions. 

 

 

 

11.-Primera Gebrada  i primers 

incidents 
 

Col.laboració: Laura Torrelles 

 

Per Primera vegada aquest hivern ha glaçat a Belltall 

. Durant tot el dia s' ha assolit temperatures per sota 

zero ( veure les temperatures a la bellcam 

www.belltall.net . I com sol succeir en aquests casos 

ja hi hagut les primeres incidències quan dues 

furgonetes han patinat ( degut al gel) a la baixada de 

ca l’ esquerrer anant a Passanant .Han arribat al 

poble quatre cotxes de mossos un camió de bombers 

dos ambulàncies i una grua.  

 

 
 

 
 

Fotos de : Laura Torrelles ( Cal Mosset) 
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12.- Mossèn Pere Lluis ha mort. 
 

El Diumenge 16 de Gener ens va deixar Mossèn 

Pere Lluis , que va ser rector de la nostra Parròquia 

fins fa pocs mesos. Com Associació de veïns  vam 

realitzar diversos actes amb ell , i sempre ens va 

ajudar ,donar suport i alhora col.laborar quan li vam 

sol.licitar . Especialment cal recordar la celebració 

del centenari del Cementiri nou. En Pere Lluis era 

una persona culta i bon coneixedor de la realitat 

social i cultural del nostre país. Descansi en pau. 

 

 
 

ADÉU MOSSÈN PERE LLUÍS 

 

Col•laboració:  Neus Berengué 

 

La mort del mossèn Pere Lluís, crec, ens va sobtar  a 

tots. Encara no ens havíem fet a la idea que no fos el 

nostre rector, feia només un mes que celebràvem 

l’última Eucaristia  amb ell. Va ser el mossèn que va 

fer sentir útil a moltes persones fent-les participar en 

la celebració de la litúrgia. 

 

El Pere Lluís a més del rector del nostre poble va ser 

una persona que participà de la vida social de 

Belltall, festes que fem,donant suport , sempre, a 

tots els actes que per capacitat i sonoritat fem a la 

parròquia,Reis, concerts, etc. De tot això en dono fe. 

 

El seu record el tindrem sempre en aquestes paraules 

de Carles de Foucauld: estic disposat a tot, ho 

accepto tot, mentre es faci la vostra voluntat en mi i 

en totes les criatures. 

 

La comunitat de la parròquia de Belltall amb 

mossèn Joan i mossèn Enric, al capdavant,vol 

agrair a la família del mossèn Pere Lluís les 

paraules que ens van adreçar per donar-nos consol 

i agraïment 

13-.Temes pendents amb l’ 

Ajuntament 
 

TELEFONIA mòbil . Quan n hi haurà al poble més 

companyies  i les raons per la quals encara no n’ hi 

ha després de disposar d’ una torre de 

telecomunicacions. 

 

Posar un rètol de VELOCITAT CONTROLADA 

PER RADAR com el que hi ha a Pira per limitar els 

conductors que van massa de pressa. Demanar al 

Servei territorial de carreters posin un sistema de 

senyalització de velocitat com el de Solivella. 

 

Reparar també els llums del camp de futbol que no 

cremen.  

 

Baranes pendents: Zona del pati de ca l' Aleix.  

 

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 

 

Mosquiteres per finestres de la biblioteca. 

 

Nova Taula de ping pong. L’ Ajuntament 

n’adquirirà una. 

 

Fonts del poble. Demanar que es posi un rètol 

indicant als propietaris de gossos que aquest no 

llepin les fonts. Incloure-ho també a la revista 

trimestral. 

 

Cal Feliu. Com està ’aquesta casa en ruïnes. 

 

Velocitat excessiva al poble.  El projecte de Variant 

està pendent d’execució.. Els assistents demanen 

que cal fer quelcom més  i que es demani que s’ 

instal•li un radar al poble. Sol•licitar-ho al Servei 

territorial de carreteres. 

 

Excrements de gats. Al poble hi ha molts 

excrements de gats que hi ha pel poble. Enviar carta 

( o fer un ban) informant que no es doni menjar als 

gats i que avisin a la gossera de la Conca per tal que 

els retiri. 

 

 

Subvencions activitats culturals. escrit detallant 

les activitats culturals que voldríem fer a Belltall i 

per les quals sol•licitem ajut ( Festa del Sagrat Cor, 

Festa de l’all, Cabanes de Volta  (Setmana Santa), 

Caminada d’estiu 
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14-.Projecte i idees per l’ antic 

dipòsit 
 

La Junta de l’ Associació en la seva reunió trimestral 

va proposar que la millor opció per l’espai de l’ 

antic dipòsit d’ aigua de Belltall ( situat sota la plaça 

de les escoles)  és unir-ho amb la Sala i deixar-ho 

com un espai per realitzar-hi activitats. 

 

Aquesta proposta la traslladarem a l’ Ajuntament , 

per tal que si estan d’acord i quan el pressupost ho 

permeti s’acondicioni per aquest ús. 

 

Tot i això si algú té algun suggeriment que ens el 

faci arribar i l’avaluarem 

 

15-.El Director territorial d’ 

Agricultura “planta “ all de 

Belltall 
 

El Dilluns 23 de Gener el Director Territorial del 

Departament de’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació  i Medi Natural, El senyor Anton 

Ballvé i Mariné  va visitar Belltall per reunir-se 

amb l’ Agrupació de Productors d’all de Belltall. 

Ballvé anava acompanyat de Jesús Samper de la 

Delegació de la Conca i Pilar Secanell .  

 

A Belltall el va rebre la Presidenta de l’ Agrupació 

de productors d’all de Belltall , Neus Berenguer i 

altres membres de la Junta així com el President de 

l’ Associació de veïns i Amics de Belltall. 

 

 
 

El motiu de la visita del Director era conèixer de 

primera mà  la situació de l’ All de Belltall. Neus 

Berenguer li va exposar la situació actual de 

producció i també d’activitats que l’ Agrupació 

havia realitzat des de la seva fundació. El Senyor 

Ballvé va oferir-se a enviar tècnics del Departament 

per tal que assessorin en temes agrícoles i visitin les 

explotacions per identificar possibles malalties  

.També es va oferir a ajudar a  l’Agrupació en el seu 

desenvolupament.  

 

Però Ballvé volia conèixer de primera mà com es 

cultiva l’ all de Belltall i per això es van desplaçar a 

la plantació d’ un dels membres de l¡ Agrupació ( 

Miquel Angel Sans) per veure in situ la plantació i 

també per aprendre i “plantar” alls de Belltall. No 

sol ser habitual  que un alt càrrec de l’ 

Administració  demostri un interès tan  èxplicit i 

això va ser molt agraït pels membres de l’ 

Agrupació de productors d’all de Belltall. 

 

 
 

 

 
 

Posteriorment  també es va realitzar una visita al 

terme , visitant el poble de Belltall , La Sala de 

Comalats i també poder mostrar les magnífiques 

vistes de La Conca que hi ha des de la zona.  

 



  B E L L T A L L     
NUM 83 PRIMAVERA 2012.              www.belltall.net 

 

 

 

 

9 

I per poder veure La Conca,  Montserrat , els 

Pirineus i fins i tot el mar , el millor lloc és el “ 

Mirador de Forès”,. Allí i en el restaurant que té 

aquest nom i que regenten la Nuri i l’ Alberto vam 

poder gaudir d’ un dinar de la Conca ( sopa d’all de 

Belltall, conill amb allioli i vi ecològic de Blancafort 

( D.O Conca de Barberà). Ballvé va estar també 

interessat en conèixer com “funciona “ la restauració 

en aquest entorn i  també que cal fer des de les 

administracions per impulsar-la.  Un dels aspectes a 

millorar  és el de  la senyalització dels establiment 

típics  que és pot trobar a cada poble  

 

 

 
 

 

 

Així doncs una visita molt productiva per ambdues 

parts que ha permès que el senyor Ballvé pugui 

conèixer una mica millor l’All de Belltall” i alhora 

per part de l’ Agrupació  disposar de suport tècnic  

per afavorir el cultiu, consum i divulgació de l’all de 

Belltall. 

 

 

 
 

 

 

16.-La suspensió de la prima posa 

en perill la construcció de 360 

aerogeneradors 

 
Font: Diari de Tarragona 

 
El sector eòlic català alerta que el decret del Govern 

popular hipoteca inversions milionàries.  

 

El sector eòlic català i, per extensió, de tot l’Estat 

espanyol esperava amb esperança que el nou 

executiu espanyol redrecés la política energètica de 

l’anterior ministre socialista, Miguel Sebastián, que 

en el sector de les energies renovables es va 

caracterítzar  per la retallada dels incentius.En 

aquesta línia, el titular d’Indústria havia redactat un 

esborrany de decret sobre el sector que establia, 

entre altres, la reducció de fins a un 40 per cent de 

les primes al sector eòlic. La proposta va rebre un 

rebuig frontal i tot i pretendre-ho finalment no es va 

aprovar la passada tardor. 

 

El passat divendres, tanmateix, el nou govern 

popular aprovava en Consell de Ministres un Reial 

Decret encara més negatiu pel sector que el decret 

Sebastián. El decret del PP no estableix cap 

reducció de la primes, simplement en decreta la 

seva  anaul·lació, en forma de suspensió 

temporal, per a tots els projectes connectats a la 

xarxa elèctrica a partir de 2013. Aquells que ho 

facin abans es podran beneficiar de la prima en 

vigor, que suposa més d’un 10 per cent del preu que 

rep el promotor per a la venda de l’energia elèctrica 

generada pels aerogeneradors. 

 

L’Associació Eòlica Espanyola (AEE) s’ha afanyat 

a advertir que el decret «posa en perill la indústria» i 

compromet la seva «viabilitat futura», una posició 

compartida per la patronal eòlica catalana, EolicCat. 

«Això suposa, de facto, que fins que no s’aixequi la 

suspensió i, per tant, no s’estableixi un nou sistema 

retributiu, no es construiran més instal·lacions de 

generació energètica renovable a Espanya», 

assegurava EolicCat al Diari. 

 

Paralització 

 

A les comarques del Camp de Tarragona i les Terres 

de l’Ebre l’impacte seria enorme. EolicCat calcula 

que un total de 46 projectes eòlics estan en perill, 32 

a les Terres de l’Ebre i 14 al Camp de Tarragona, 
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que implantarien més de 360 aerogeneradors i una 

potència nova instal·lada de 869,85 MW de 

potència. 

 

Entre els projectes amenaçats es troben els tres parcs 

previstos a Tivissa, tres més projectats en el límit del 

Priorat amb la Ribera d’Ebre, un a Montferri, al 

Pinell de Brau, Flix, Riba-roja d’Ebre. Vilanova de 

Prades o Riudecols, entre d’altres. A banda 

d’aquests, cal afegir-hi els adjudicats mitjançant 

concurs públic de la Generalitat a la Terra Alta (90 

MW), Ribera d’Ebre-Baix Camp (120 MW) i 

Segarra-Conca de Barberà (186 MW). 
 

17.-Onada de Fred a Belltall 
 

Aquest Gener vam patir l’onada de Fred siberià a 

Belltall , igual  que a la resta d’ Europa.La Bellcam 

va captar les nevades i també les temperatures 

d’aquuests dies.La mínima registrada va ser de -9 

ºC. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

18.-Diccionari Belltallenc 
 

Font. www.reusdigital.cat 

 

A Belltall han creat un diccionari que recull mots i 

expressions pròpies d'aquest poble de la Conca de 

Barberà. El diccionari, penjat al web de l'Associació 

de Veïns i Amics de Belltall, és iniciativa d'un veí 

del poble que durant dos anys ha reunit i revisat 

totes les paraules que se sentien -i algunes encara se 

senten- per Belltall. Xavier Berenguer ha explicat a 

l'ACN que la idea va sorgir arran el costum que 

tenen a casa seva de rememorar paraules pròpies del 

poble i que, a la vegada, ajuden a recordar el passat. 

Sota el títol "Barquegem paraules', el diccionari és 

una nova secció del web de l'associació' de veïns. El 

diccionari és obert a incorporar nous mots. De 

moment, ja superen el centenar. 

 

  

Web on es troba el diccionari de mots 'Macià', el 

nom d'un captaire que pidolava pel poble o 'almosta', 

una mesura de mesures que utilitzaven els pagesos, 

són alguns dels conceptes que recull aquest peculiar 

diccionari. Xavier Berenguer Villaseca va plantejar 

la idea i a partir d'aquí es va crear un fòrum en el 

qual la gent anava aportant paraules. El fòrum i, 

posteriorment, el diccionari, s'han anomenat també 

en termes belltallencs, partint dels verbs "barquejar" 

o "ser una barcota", que són maneres de referir-se 

que una persona que sempre tomba pel carrer. 

 

"El diccionari recull paraules no sols curioses sinó 

que ens expliquen com es vivia anys enrere, sobretot 

abans de la dècada dels cinquanta i seixanta, i la 

majoria d'aquests termes estan en desús perquè 

pertanyen a rutines que amb els anys s'han anat 

perdent", afirma Berenguer. Per la seva banda, el 

president de l'associació veïnal, Pep Lloses, destaca 
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que moltes de les paraules són desconegudes fora 

d'aquesta zona concreta de la Conca de Barberà. 

"Són paraules que nosaltres les trobem ben 

normals", ha afirmat. 

 

 
 

Pep Lloses destaca que, amb aquesta iniciativa, es 

pretén mantenir viva la "cultura belltallenca". 

L'objectiu és que el diccionari creixi amb nous 

termes que es poden aportar omplint formulari que 

hi ha al mateix web, el qual serà revisat i 

posteriorment publicat. A data d'avui, hi ha un total 

de 104 paraules i expressions, i la darrera 

actualització es va efectuar just aquest diumenge 26 

de febrer. El portal inclou altres seccions curioses, 

des d'un arbre genealògic de tot el poble a una 

estació meteorològica. 

 

Belltall recupera “maneres de dir” 
i crea un Diccionari propi a la web 

 
Hi ha maneres de dir com  .. “ Per sembrar aquesta 

paradeta et cal una almosta de llavor” que 

probablement no hem sentit mai o fins i tot que 

desconeixem quina unitat de mesura és una 

ALMOSTA . Doncs bé la web de Belltall ( 

www.belltall.net) ha posat a disposició de tothom un 

diccionari amb maneres de dir del poble. 

Aquesta iniciativa  és de Xavier Berenguer  , i quan 

li preguntem d’ on va sorgir aquesta idea ens 

comenta  “  A casa, quan es reuneix la família, ens 

agrada recordar el passat de Belltall i sovint ho fem 

a través de les paraules que se sentien. No només 

ajuden a recordar com es parlava sinó que, de 

vegades, també ajuden a recordar històries.” 

Una vegada l’idea es va plantejar , es va crear un 

fòrum on la gent de Belltall anava aportant paraules 

.Les paraules que ara hi ha al diccionari es van 

recollir a través del fòrum 'Barquegem paraules' 

amb Josep Joan Berenguer i Santiago Berenguer 

com a contribuïdors principals.(Per cert al diccionari 

Belltallenc ens diu  Barquejar, ser una barcota, són 

maneres de referir-se a una persona que sempre 

volta pel carrer, sovint sense cap objectiu ni feina 

concreta ). 

Resulta curiós que un poble tan petit com Belltall 

tingui una web on hi ha un arbre genealògic de tot el 

poble ,  una estació meteorològica i ara un 

diccionari, i la resposta que ens dona Berenguer al 

respecte és “A mi m'agrada conèixer la meva terra. I 

tota terra té gent, imatges, clima, història... de 

manera que hi ha moltes coses per conèixer. Sovint 

hi ha altres persones que també s'han interessat per 

un o altre aspecte. Que al final tot plegat acabi en 

un web és perquè, amb un esforç relatiu donada la 

meva professió (enginyer d'imatges), internet permet 

compartir-ho còmodament 

Belltall té ara un diccionari on poder consultar 

paraules, expressions i dites que s’ utilitzaven o 

utilitzen a Belltall i segur a altres indrets de la Conca 

de Barbera o comarques properes.  

També s’espera que el diccionari pugui créixer i 

tenir noves aportacions i per això es pot contribuir-

hi omplint un   formulari  que hi ha  a la web i un 

cop revisada la paraula es publicarà. Tots podem 

“xalar “ molt llegint el diccionari i trobant-hi 

paraules que utilitzàvem quan eren joves i que  a 

través de la web perduraran pel futur. Una gran 

iniciativa per preservar i enriquir la  cultura 

Belltallenca , com a part de la nostra gran cultura 

catalana. 

 

19.-CENTRAL EÒLICA DE LA 

SERRA DEL TALLAT 

(PASSANANT, BELLTALL I 

VALLBONA DE LES MONGES) 
 

Font: territorio.scot.cat 

 

El maig de 2011 es fa pública la sentència que 

ordena derruir els aerogeneradors del parc eòlic de 

la serra del Tallat al municipi de Vallbona de les 

Monges. Per a tal de donar cobertura legal al parc al 

setembre es fa públic l’acord d’aprovació inicial del 

pla especial urbanístic del parc Serra del Tallat, 

promogut per Energia Eólicas. Al novembre 

l’Ajuntament de Vallbona de les Monges aprova 

provisionalment el nou POUM que incorpora la 

qualificació de sistema d’energia de producció 

http://www.belltall.net/
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elèctrica eòlica, mentre que el POUM de Passanant i 

Belltall està en una fase de tramitació més 

endarrerida.  

 

Antecedents 2003, 2004, 2005 

 

Al nord-est de la comarca de la Conca de Barberà 

s’estén la serra del Tallat, una de les serralades que, 

juntament amb les de Queralt i Rubió, formen part 

de la Serralada Prelitoral Catalana. Als vessants 

d’aquesta serra hi ha tot un seguit de municipis, com 

Forès, Passanant, Conesa o Savallà del Comtat, en el 

territori dels quals s’estan configurant diferents 

projectes de parcs eòlics. 

 

 
 

L’any 2004 es va fer públic el projecte de parc eòlic 

de la serra de Tallat, compartit pels municipis de 

Vallbona de les Monges, a l’Urgell, i Passanant i 

Belltall, a la Conca de Barberà. Aquest parc estava 

projectat amb 33 aerogeneradors formats per torres 

tubulars de 80 m d’alçada i un rotor de 77 m de 

diàmetre. Un cop s’hagués acabat, estava previst que 

tindria una potència global de 49,5 MW. El parc 

disposaria d’una subestació elèctrica pròpia a la 

zona de Montblanquet i la inversió estimada segons 

el seu promotor, Acciona Energia, seria d’uns 43 

MEUR. El 2005 la central eòlica havia obtingut 

l’autorització administrativa (Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, núm. 4.453, de 23 

d’agost). 

 

Inici d’obres amb alguna incidència 

A principi de gener del 2007 es van iniciar les obres 

de construcció del parc eòlic del Tallat, situat a una 

altura que oscil•la entre 730 i 790 metres. Poc 

després, una veïna del municipi de Vallbona de les 

Monges, afectada pel parc, denunciava que 

haguessin començat les obres sense permís i sense la 

resolució prèvia del contenciós administratiu i d’un 

seguit d’al•legacions que havia presentat les 

setmanes anteriors (El Punt Digital, 16/01/07). La 

dona denunciava, també, la tala d’arbres centenaris 

que, segons el projecte d’obra, havien d’haver estat 

trasplantats. L’advocat de la propietària indicava, 

així mateix, que les obres s’havien iniciat sense la 

llicència municipal d’obres i sense cap acta 

d’expropiació. 

 

Des dels ajuntaments de Passanant i Belltall 

s’assegurava que la llicència constructiva havia estat 

concedida el maig del 2006 i des de l’Ajuntament de 

Vallbona de les Monges es va dir que no hi havia 

hagut problemes rellevants, a banda d’aquesta 

denúncia concreta. Per altra banda, el grup Acciona 

Energia, SA, impulsor del projecte i també del de la 

serra de Vilobí, va admetre que, efectivament, algun 

dels propietaris no havia acceptat la seva proposta 

econòmica, (que es movia entre els 3.000 i els 4.000 

€ l’any de compensació per molí) i que havia iniciat 

un procés d’expropiació segons la normativa 

d’utilitat pública prevista per a aquest tipus 

d’instal•lacions. 

 

Posada en marxa del parc 

El juliol de 2007, després de sis mesos d’obres, els 

parcs del Tallat i Vilobí (contigu al del Tallat, al 

sud, i emplaçat en els termes municipals de Fulleda i 

Tarrès, ambdós a les Garrigues), els més avançats a 

la comarca (CENTRALS EÒLIQUES DE LA 

CONCA DE BARBERÀ), només estaven pendents 

que es finalitzés la línia d’evacuació des de la 

subestació de Montblanquet, a Vallbona de les 

Monges, que estaven construint a mitges entre 

Acciona i Grupo Energético XXI SA (Gerrsa). La 

subestació recollirà tota l’energia dels parcs 

projectats a la carena i la durà a la subestació 

transformadora de les Comes, a l’Espluga de 

Francolí, de 400 kW, on es connectarà a la xarxa de 

Red Eléctrica Española (REE). 

 

 

 

 

 

L’octubre del 2007 el parc del Tallat, amb 33 

aerogeneradors i una producció de 49,5 MW, va 

entrar en funcionament en fase de proves, un període 

que havia de durar uns dos mesos i al final del qual 

es podria sol•licitar al Departament d’Indústria, 

Comerç i Turisme la posada en marxa definitiva de 

la instal•lació. El desembre del mateix any va entrar 

també en funcionament el parc eòlic Vilobí 1, a la 
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serra de Vilobí, amb un total de 27 aerogeneradors i 

una producció total de 40,5 MW d’energia elèctrica. 

 

Finalment, el 15 de febrer de 2008 s’inauguraren 

tots dos parcs, amb la presència dels consellers 

d’Economia i Finances, Antoni Castells del Partit 

dels Socialistes de Catalunya (PSC), i de Medi 

Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, d’Iniciativa 

per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-

EUiA). 

 
 

La posada en marxa dels parcs del Tallat i Vilobí va 

suposar una inversió global de 110,9 MEUR. Entre 

tots dos sumen 60 aerogeneradors d’1,5 MW de 

potència, de 80 m d’altura, tenen 3 pales de 77 m de 

diàmetre i, sumant-hi les turbines, pesen unes 70 tm, 

poden produir 90 MW i podrien proveir electricitat a 

una població de 60.000 habitants. Segons Fermin 

Gambero, director general d’Acciona, representaria 

un estalvi de 200.000 tm de co2 a l’atmosfera si 

l’energia hagués estat generada per centrals 

tèrmiques alimentades per carbó (La Mañana, 16 de 

febrer de 2008). 

 

L’electricitat produïda es canalitza soterradament 

fins a la subestació del parc, on es transforma en una 

primera etapa a 66 KV i en una segona a 220 KV. 

Allà es connecta amb la línia elèctrica que 

interconnecta la subestació de les Forques, a 

Passanant (Conca de Barberà), amb la de les Comes, 

a Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta (CENTRALS 

EÒLIQUES DE LA TERRA ALTA), a l’Espluga de 

Francolí, on es transforma en energia a 400 KV i 

s’incorporar a la xarxa general de transport elèctric. 

 

Oposicions als parcs eòlics 

El grup ecologista Institució de Ponent per a la 

Conservació i l’Estudi de la Natura (IPCENA) i les 

plataformes en defensa de la terra de la vall del Corb 

i la Conca de Barberà des d’un principi es van 

posicionar en contra de la construcció dels dos 

parcs. L’any 2003, quan es van fer públics altres 

projectes que afectaven la serra del Tallat,* ja van 

alertar del perill de massificació d’aerogeneradors a 

la serra del Tallat –entre 125 i 150– si tots els 

projectes tiraven endavant, i per això es van 

mobilitzar organitzant marxes als àmbits afectats. 

També van denunciar aquell mateix any que 

l’Ajuntament de Vallbona de les Monges havia 

informat públicament la sol•licitud de l’empresa 

Energia Hidroelèctrica de Navarra, SA (EHN) per 

instal•lar una central eòlica a la serra del Tallat. 

Aquest projecte afectava, també, el municipi de 

Passanant i pretenia instal•lar 33 aerogeneradors 

amb una potència instal•lada total de 50 MW.  

 

El 2004 la Coordinadora de Defensa de la Terra 

(CDT) demanava al Govern una moratòria per als 

projectes previstos a les serres del Tallat i Vilobí, 

així com l’establiment d’una taula de diàleg. 

Finalment, el 2005 Ipcena i la Plataforma de la Vall 

del Corb van presentar dos contenciosos 

administratius contra les autoritzacions dels dos 

parcs, a partir de la consideració que repercutirien 

negativament en les activitats que tenen en el 

paisatge el seu principal actiu (agroturisme, rutes 

culturals, etc.), les quals havien rebut un gran impuls 

institucional en la darrera època. Consideraven, 

també, que el seu emplaçament, al llarg de tota la 

carena d’unes serres que constitueixen una barrera 

biogeogràfica entre les comarques litorals i la plana 

interior, afectaria de manera severa espècies 

d’avifauna protegides, com l’àliga cuabarrada i 

l’àliga daurada, així com les masses boscoses de la 

serra de Vilobí i nombrosos hàbitats protegits per la 

Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre, per la qual 

s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats 

naturals i de la fauna i flora silvestres.  
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En aquests documents també s’al•legava l’impacte 

ambiental potencial, i es denunciava que en el 

procés de tramitació hi havia hagut irregularitats, 

com ara el fet d’haver estat tramitats com a dos 

projectes independents quan en realitat formen una 

única estructura. 

  

Sentència del Tribunal Superior contra el dos 

parcs 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC) va decretar, el mes de novembre de 2008, 

que els dos parcs eòlics no s’haurien d’haver 

construït sobre sòl rústic, ja que constituïen un 

“veritable, efectiu i innegable sistema general 

urbanístic” i que una “indústria” d’aquest tipus 

només es pot emplaçar en sòls urbans o 

urbanitzables que els plans d’ordenació urbanística 

municipal (POUM) haurien de preveure i no només 

autoritzar amb una llicència en sòl rústic. D’aquesta 

manera es considerava nul•la l’autorització 

administrativa atorgada per la Direcció General 

d’Energia i Mines, ja que obviava el planejament 

urbanístic de la zona i permetia construir els 

aerogeneradors en sòl no urbanitzable. Tot i que 

encara no era ferma, deixava a la corda fluixa la 

major part d’instal•lacions eòliques catalanes, que 

també se situaven en sòl no urbanitzable. 

 

Les sentències del TSJC no qüestionaven el decret 

d’implantació d’energia –DECRET PER A LA 

IMPLANTACIÓ DE PARCS EÒLICS I 

INSTAL•LACIONS FOTOVOLTAIQUES–, sinó 

que establien que més enllà de la planificació 

genèrica territorial que suposa, s’havia d’haver 

tingut en compte la seva naturalesa energètica i 

l’envergadura per tal de planificar-los 

urbanísticament.  

 

Albert Calduch, advocat de diverses plataformes 

ecologistes contràries al model d’implantació eòlica, 

va assegurar que si la sentència s’acabava donant 

per bona, caldria desmantellar els aerogeneradors 

dels parcs emplaçats en sòl no urbanitzable. 

 

Per la seva banda, la patronal eòlica Eoliccat, que 

agrupa cinquanta empreses del sector, va recordar 

que com que no era una sentència ferma, encara no 

creava jurisprudència i va assegurar que havia actuat 

sempre de manera transparent a l’hora de tramitar 

els projectes eòlics. Així doncs, els dos parcs 

continuarien funcionant sense una autorització 

administrativa vàlida. 

 

Una nova sentència obliga a enderrocar els 

molins de Vallbona de les Monges 

El jutge del tribunal contenciós administratiu 

número 1 de Lleida va estimar, també, la denúncia 

presentada per Ipcena i la Plataforma de la Vall del 

Corb i el 3 de maig de 2011 dictà una sentència 

(Sentència 140/11) que ordenava derruir el parc 

eòlic de Vallbona de les Monges i la replantació de 

la vegetació en la zona afectada. Aquesta sentència 

suposaria l’enderroc de 25 dels 33 molins del parc 

eòlic de la serra del Tallat. 

 

En aquesta sentència el jutge considerava la llicència 

d’obres que havia concedit l’Ajuntament nul•la de 

ple dret, ja que aquesta va ser atorgada sense que hi 

hagués prèviament un pla general municipal que 

establís una reserva de sòl per a la seva construcció, 

per la qual cosa es considerava que havia estat 

concedida sense cap cobertura jurídica. El jutge 

concloïa que “la tolerància en aquesta matèria 

condueix a una inacceptable situació de fets 

consumats consistent en la idea que, sense que hagi 

intervingut cap mena de cobertura normativa i a 

l’empara de meres llicencies i autoritzacions 

administratives, s’implementi, ni més ni menys, 

sistemes generals (...) amb l’impacte, com a mínim, 

paisatgístic que els mateixos comporten”. 

L’Ajuntament tenia un termini de quinze dies per 

presentar un recurs d’apel•lació. 

 

Reaccions a la sentència 

Ipcena i la Plataforma Salvem el Tallat es van 

mostrar molt satisfetes amb aquesta nova sentència i 

demanaren que els projectes de fort impacte 

ambiental es tramitin amb la màxima transparència, 

que compleixin rigorosament les normatives i que 

obrin processos participatius. 

 

Els veïns dels tres nuclis que formen el municipi de 

Vallbona de les Monges van decidir que estudiarien 

la possibilitat d’emprendre mobilitzacions per tal de 

rebutjar aquesta sentència, segons va assegurar 

l’alcalde del municipi, Ramon Bergadà, de 

Convergència i Unió (CiU). Afegí que “el 99% de la 

població està en contra de la sentència” i que es 

perdrien sis llocs de treball així com també 100.000 

€ anuals directes i uns 40.000 € indirectes, en 

concepte d’impostos. Igualment, el seu enderroc 

podia suposar la pèrdua de l’aula eòlica que es va 

posar en marxa l’any 2010,** per la qual havien 

passat uns 3.000 escolars de tot Catalunya. En 

relació amb el recurs d’apel•lació que l’Ajuntament 

podia presentar, l’alcalde va dir que no tenia “massa 

esperances, ja que s’hauria de presentar al mateix 
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jutjat que ha dictat la sentència que n’ordena 

l’enderroc”. 

 

Per una altra banda, aquesta sentència va encendre 

l’alarma en el sector eòlic. Així, Jaume Morrón, 

president de la patronal Eoliccat, assegurava que “hi 

ha altres casos i si preval el criteri de la sala 

lleidatana i Ipcena continua presentant denúncies, 

caldrà trobar un mecanisme per posar tots els parcs 

al dia”. Eoliccat ja havia demanat una reunió 

d’urgència amb la Generalitat per trobar-hi “una 

solució global”. Així mateix, va advertir que les 

traves administratives a Catalunya i la inseguretat 

jurídica sobre les primes que fixa l’Estat podien 

dissuadir l’entrada de capitals estrangers per a la 

construcció de nous parcs. Ramon Carbonell, 

president de l’entitat va subratllar que “els parcs que 

no es facin a Catalunya es faran a qualsevol altre 

lloc del món”, i va assenyalar que la construcció 

dels parcs projectats a Lleida suposaria un inversió 

total de 1.200 MEUR en concepte d’obres i taxes i 

que suposaria, també, un cop finalitzada la seva 

construcció i connexió a la xarxa, vuitanta llocs de 

treball a les diferents instal•lacions. 

 

El director general d’Urbanisme, Pere Solà, va 

anunciar que el Govern recorreria contra la 

sentència. Segons Solà, amb la normativa actual, un 

pla especial "serà un instrument adequat" i suficient 

per adaptar el projecte, raó per la qual va considerar 

que es podria donar compliment a la sentència sense 

alterar el parc actual. 

 

Per la seva part, Acciona va indicar que també 

recorreria contra la sentència. L’empresa va 

remarcar que “es va inaugurar amb totes les 

autoritats”. No volgué, però, entrar a valorar la 

sentència i declarà que fins que no hi hagués 

resolució judicial, “el parc continuarà funcionant 

amb normalitat”. 

 

Igualment afectats es trobaren els municipis de 

Passanant i Belltall, on s’emplaçaven els vuit 

aerogeneradors restants del parc eòlic del Tallat, els 

quals no s’havien d’enderrocar, si més no, de 

moment. Ipcena va anunciar que estudiaven la 

possibilitat de denunciar els molins situats en 

aquests dos municipis de Belltall, ja que era una 

situació idèntica a la de Vallbona de les Monges i 

que, per tant, la sentència podria ser similar. Els 

alcaldes d’aquests dos municipis es manifestaren 

“indignats”. Creien que si finalment s’executava la 

sentència, l’actual parc no seria viable, atès que 

l’energia que produeixen els aerogeneradors en 

aquests dos municipis es transporta a la subestació 

de Vallbona de les Monges. 

 

Passades les eleccions municipals de maig, el 

consistori de Vallbona redactà un manifest contrari a 

l’enderroc dels aerogeneradors tot buscant l’adhesió 

d’institucions lleidatanes i els veïns optaren per 

penjar pancartes en diversos carrers del poble en 

senyal de protesta a la sentència. 

 

Ple especial urbanístic per a la seva legalització 

Davant d’aquesta situació la promotora va decidir, a 

mitjan juliol, impulsar un pla especial urbanístic per 

a la seva legalització, no només dels areogeneradors 

afectats per la sentència sinó incloent-hi la totalitat 

dels aerogeneradors del parc. Es preveia que el pla, 

que és supramunicipal i a més afecta dues 

comarques, l’Urgell i la Conca de Barberà, fos 

sotmès a l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme de 

Catalunya (CUC). 

 

L’aprovació inicial del pla especial urbanístic del 

parc eòlic Serra del Tallat, promogut i tramès per 

Energías Eólicas de Cataluña SA, que el 27 de juliol 

el conseller Lluís Recoder havia resolt aprovar 

inicialment, va ser publicada mitjançant un edicte 

d’1 de setembre al DOGC núm. 5959 de 8 de 

setembre, sotmetent l’expedient a informació 

pública pel termini d’un mes. 

 

Per la seva banda, el Ple de l’ajuntament de 

Vallbona de les Monges, en la sessió celebrada el 3 

de novembre, va aprovar provisionalment el seu nou 

POUM per majoria absoluta, amb els vots 

favorables dels cinc regidors del grup municipal de 

CiU i els dos vots en contra dels regidors del grup 

Alternativa de Futur-Entesa (AF-E), En el nou 

POUM es qualificaven els àmbits dels 

aeorogeneradors de la central eòlica del Tallat 

emplaçats en el seu terme com a Sistema de 

generació d’energia elèctrica eòlica (clau EO) i 

quedarien regulats per l’article 73 de les seves 

normes urbanístiques. Més endarrerida, però, estava 

la tramitació dle POUM de Passanant i Belltall, el 

qual hauria d’incorporar també aquesta qualificació 

de sistema de generació d’energia elèctrica eòlica en 

el seu terme municipal. 

 

Al no haver estat definitivament aprovats els dos 

POUM, podria ser possible que el pla especial 

hagués d’introduir alguna modificació en cas de 

sorgir alguna discordança entre els tres documents. 
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El POUM de Vallbona de les Monges va ser tramés 

a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 

(CTUL) per a la seva aprovació definitiva. A finals 

de 2011, els tres documents seguien en tramitació o 

bé en elaboració. 

 

 

 
 

* La primera central que s’anuncia va ser 

l’anomenada Coma Bertran (DOGC núm. 3.853, de 

28 de març de 2003), als municipis de Vallbona de 

les Monges i Omells de na Gaia, ambdós a la 

comarca d’Urgell. A la darreria de maig del mateix 

any va aparèixer a informació pública el projecte de 

la central de les Forques, als municipis de Forés i 

Passanant, ambdós a la Conca de Barberà (DOGC 

núm. 3.892, de 27 de maig de 2003). A mitjan mes 

de juny de 2003 va sortir a informació pública el 

projecte de la central eòlica de Montargull a Llorac 

(Conca de Barberà) i Talavera (Segarra) (DOGC 

núm. 3.907, de 18 de juny de 2003). 

 

** Al parc del Tallat s’organitzen, juntament amb 

els de Vilobí (les Garrigues) i de Rubió (Anoia), 

visites dirigides a grups de primària i secundària, per 

tal de donar a conèixer i fer entendre el 

funcionament de l’energia eòlica. 

 

 

20.-Amics i Veïns que ens han 

deixat 
 

 

 

El 29 de Febrer  ens va deixar Joan Pere Tous de 

Cal Lluc  a l’edat de 69 anys 

 

 

 

21.-La Samarreta de Belltall a.. 
 

La samarreta de Belltall visita  els Estats Units i se’n 

va cap a Florida , concretament a Orlando. 

 

 

 
 

També és present a Cap Canyaveral al Kennedy 

Space Center , des d’on es llancen molts del coets 

que van a l’espai.  

 

 

 
 

 


