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1.-Eleccions General 2015  

 

ERC ha estat la força més votada la Conca de 

Barberà, amb 3.216 sufragis (31,61%), per davant 

dels 2.939 (28,89%) que ha aconseguit Democràcia i 

Llibertat (Di).  

 

 
 

 

 

 

 

 

El mapa electoral situa com a tercera força la 

comarca En Comú Podem (ECP) però amb 1.338 

vots (13,15%) ja molt lluny de les dues formacions 

independentistes.  

 

 
 

El resultat de la Conca de Barberà relega a la quarta 

posició al PSC, amb 988 vots (9,71%). La nit 

electoral de les eleccions espanyoles d'aquest 

diumenge, 20 de desembre, desinfla les expectatives 

de C's, que amb 573 vots (5,63X%) queda per 

darrera dels 629 (6,18%) del PP, que guanya a 

l'Estat però queda com a cinquena força a la 

comarca. També es confirma el fracàs del projecte 

polític d'UDC, amb 222 (2,18%). 

mailto:belltall@tinet.cat
http://www.belltall.net/
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Les eleccions fan ERC guanyadora a Barberà de la 

Conca, Blancafort, Conesa, l'Espluga de Francolí, 

Llorac (empatant amb DiL), Montblanc, les Piles, 

Pira, Pontils, Rocafort de Queralt Senan. A les 

anteriors eleccions espanyoles, ERC sols havia estat 

la força hegemònica a Blancafort i segona a les 

Piles, Santa Coloma de Queralt i Vallclara. En 

aquests comicis, queda com a segona força allà on 

no guanya. 

 

 
 

 

DiL, que el 2011 havia guanyat a tots els municipis 

tret de Barberà de la Conca i Blancafort, manté la 

primera plaça a Forès, Llorac, Passanant i Belltall, 

Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del 

Comtat, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, 

Vilanova de Prades, Vilaverd i Vimbodí i Poblet. A 

la resta de municipis, passa a ser segona força tret de 

Pira, on aquesta plaça l'obté ECP. 

 

 
 

 

Pel que fa a la resta de forces, C's no aconsegueix 

cap primer ni segon lloc ni tan sols als municipis on 

el passat 27 de setembre va ser la segona formació 

més votada. El PSC també perd el primer lloc que 

tenia el 2011 a Barberà de la Conca i tots els segons 

llocs, a l'igual que el PP. 

2.-La Generalitat subvenciona 
la substitució de balises 
nocturnes dels parcs eòlics 
de la Conca 
 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha 

atorgat 103.805 euros a sis empreses promotores de 

parcs eòlics que han sol·licitat subvencions per a la 

substitució de 44 balises de senyalització 

d'aerogeneradors. La major part d'aquests parcs 

estan situats a les comarques de l'Anoia i la Conca 

de Barberà, zones que tenen una alta densitat 

d'aerogeneradors. L'import de les subvencions és del 

40% del cost de les actuacions de substitució de les 

balises, amb un límit màxim de 60.000 euros per a 

cada parc. 

 

 

 

L'objectiu de l'actuació és compatibilitzar la 

necessària senyalització per garantir la seguretat 

aèria amb la protecció del medi nocturn, canviant les 

balises lluminoses actuals, blanques intermitents, per 

altres que emetin llum vermella fixa. L'actuació 

s'emmarca en el projecte de reducció de l'impacte 

lumínic de les balises de senyalització nocturna 

impulsat per la Generalitat. 

 

 

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebut 

els darrers anys nombroses queixes de ciutadans i 

d'ens locals per les molèsties causades per la intrusió 

lumínica, l'enlluernament i la contaminació lumínica 
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produïda per les balises lluminoses que 

pampalluguegen des dels aerogeneradors dels parcs 

eòlics. Des de l'any 2010, la normativa de l'Agència 

Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ja preveu que la 

llum que indica l'altura i posició dels 

aerogeneradors, quan pot provocar afeccions 

mediambientals, pot ser vermella fixa, de menys 

impacte. Tot i això, els construïts abans d'aquell any 

i els que tenen una alçada superior als 100 metres se 

senyalitzaven amb llum blanca intermitent en 

aplicació de la normativa vigent en aquell moment 

 

 

 

 

 

3.-La síndrome Pilar Rahola 

Font. www.vilaweb.cat 

Per Joan M.Minguet 

 

Ja em perdonarà la Pilar Rahola si la faig servir 

d’emblema o designació d’una malaltia periodística 

i, per tant, cultural que arrosseguem a Catalunya des 

de fa temps. Hauria pogut agafar uns altres noms per 

a caracteritzar aquesta síndrome, però ella em 

sembla que pot vanagloriar-se d’haver-se erigit en el 

seu màxim exponent. I això que té competència: 

Manuel Milián Mestre, Joan B. Culla, Joan Josep 

Queralt, Juan José López Burniol, Vicent Sanchis, 

Francesc-Marc Álvaro, Rafael Nadal i uns quants 

més –potser me’n deixo algun de pes, ho lamento– 

han fet mèrits per a donar nom a aquesta patologia 

aparentment indolora. En un món on els homes són 

majoria i hegemonia, els mereixements de la Rahola 

són, doncs, encara més evidents. 

 

En què consisteix la síndrome Pilar Rahola? Em 

sembla que, després d’haver fet la llista d’alguns 

dels noms que podrien tenir l’honor de designar el 

cas d’estudi, ja ho deveu haver endevinat. Es tracta 

d’aquell conjunt de signes i manifestacions que ens 

fan veure que, des de fa molts anys, una part de 

l’opinió pública catalana està dominada per uns 

mateixos personatges que, any rere any, d’emissora 

en emissora, de plató en plató, formen part d’això 

que en diuen ‘tertúlies’ (o monòlegs successius). És 

a dir, personatges que, des de temps gairebé 

immemorials, tenen el poder d’exposar els seus 

criteris sobre la realitat per mitjà d’aquest format 

que, diu la teoria, pretén debatre idees diverses sobre 

temes polítics, socials i econòmics. Efectivament, la 

tertúlia no és en si mateixa malaltissa, ben al 

contrari, però s’hi torna quan els contertulians són 

sempre els mateixos i, en comptes de fomentar el 

debat i d’airejar el pensament dels qui els escoltem, 

s’aconsegueix l’efecte oposat. 

 

 
 

Un dia vaig coincidir en un dinar amb un d’aquests 

tertulians que he esmentat més amunt i que, si la 

llum de la Rahola no fos tan immensa, hauria pogut 

donar nom a la síndrome que intento descriure. Vaig 

comprovar que tenia assumit el seu paper: encara 

que no hi hagués micròfons i càmeres, opinava sobre 

tot amb una convicció que feia por de contradir-lo, 

amb un aplom insubornable. En un moment del 

dinar, un dels comensals, vist que el tertulià donava 

aquells signes de coneixement omnímode, li va 

preguntar què passaria durant els pròxims dies en la 

política catalana (estàvem en un dels embussos 

propiciats per Artur Mas i CiU) i ell va respondre 

‘no ho sé, això no ho sap ningú’, i va continuar 

opinant amb la mateixa convicció que abans.  

 

Aleshores, però, si ells no saben més que els altres, 

si tenen la mateixa informació que apareix en les 

notes de premsa, per què hem de refiar-nos-en? La 

seva opinió la sabem abans no obrin la boca per 

emetre cap so, atès que l’escampen a tort i a dret en 

les seves legítimes tribunes professionals. I la reblen 

en totes les tertúlies a què són convidats i que ells no 

declinen perquè deuen pensar que és imprescindible 

per al país que els escoltem. 

 

La clau de volta de la síndrome Pilar Rahola és 

aquesta: ocupen llocs d’opinió amb caràcter perenne 

als principals mitjans del país perquè se suposa que 

saben analitzar la realitat millor que els altres. Però 

no és cert. Cap d’ells no va anunciar la crisi 

econòmica que ha sotragat la societat catalana (i 

mira que hi ha economistes i economistes entre els 

tertulians). Creieu que cap d’ells es va atrevir a 

cridar en contra dels banquers que com Narcís Serra 

(un altre que podria donar nom a una síndrome!) 

cobraven sous desorbitats mentre les seves entitats i, 

per tant, els seus usuaris s’ensorraven? Cap tertulià 

no va pronosticar el cas Millet ni va preveure la 

sobtada deriva independentista d’Artur Mas o la 

http://www.vilaweb.cat/
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victòria d’Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona o 

l’ascens inusitat de la CUP? No, ells no tenen 

informació privilegiada o no s’atreveixen a dir-la. 

Ara, això sí, quan la notícia ja ha aparegut, prenen 

aquell posat perdonavides que vol fer creure als qui 

els escoltem que ells ja sabien com anirien les coses. 

 

Per què els qui participen de la síndrome són els 

mateixos i es reparteixen les posicions sense solució 

de continuïtat? (És cert, algunes vegades entren en 

política i, aleshores, es retiren, per bé que sempre 

momentàniament: la Montserrat Nebreda, la Gemma 

Calvet, la Rahola mateix em vénen ara a la 

memòria.) Diu el sistema que ells representen la 

diversitat d’opinions que existeix a la societat. Més 

aviat, però, participen d’una avorrida unanimitat de 

pensament. Se suposa que els tertulians defensen 

idees oposades, però amb el pas del temps hem 

comprovat que això no és cert: defensen matisos 

diferents d’una única realitat. De vegades 

s’escridassen molt entre ells; en això, estareu 

d’acord amb mi, la Pilar Rahola no té competidor 

per a donar nom a la síndrome (interrompre el 

contertulià, gesticular, alçar la veu), però no solen 

diferir gaire en el fons de les qüestions reals o 

estructurals. 

 

Abans d’acabar aquest diagnòstic d’una malaltia 

cultural que no és gens innòcua, voldria fer tres 

precisions. Una: és habitual, en aquests casos, 

distingir entre les tertúlies en mitjans públics i en 

mitjans privats. Es parteix del supòsit que, a hores 

d’ara, per exemple, mentre que TV3 o Catalunya 

Ràdio han de preservar la pluralitat (cosa que, al 

meu modest entendre, tampoc no fan), el grup Godó 

pot portar qui vulgui de convidat. No fa gaire, però, 

vaig escoltar el periodista David Vidal fer una 

precisió digna de tenir en compte: el grup Godó és 

privat, sí, però rep moltes subvencions públiques, 

directes i indirectes, i les bandes des de les quals 

emeten 8TV o RAC1 són de titularitat pública i, per 

tant, haurien pogut ser concedides a uns altres grups 

de comunicació. 

 

Dues: no cal dir que la síndrome Pilar Rahola té més 

ramificacions, per exemple en l’esport, on hi ha 

personatges, un cop més amb una majoria masculina 

clamorosa, que trobem en totes les tertúlies 

radiofòniques i televisives. Aquí la cosa és més crua, 

perquè la gran majoria dels tertulians té un domini 

pèssim de la llengua i les seves discussions són tan 

petites, petites, petites que només aquest implacable 

culte a l’esport com a alienació que practiquen les 

cadenes públiques pot explicar-ne –no pas justificar-

ne–, l’existència. 

 

I tres: que consti que la síndrome Pilar Rahola se 

circumscriu a Catalunya, però al país veí passa 

igual. Un cas d’estudi: l’omnipresència del català 

Paco Marhuenda en tertúlies de tota mena. La seva 

assiduïtat al mitjans espanyols, essent director d’un 

diari, ‘La Razón’, que és situat no menys que en el 

dissetè lloc de lectors de tot Espanya (segons l’últim 

rànquing de mitjans impresos), explica molt bé que, 

tant allà com aquí, els qui poden personificar la 

síndrome són uns i no uns altres per quotes de poder, 

per amiguisme o, en el pitjor dels casos, per pura 

abúlia dels qui tenen la responsabilitat de 

democratitzar els mitjans de comunicació i que s’hi 

sentin veus veritablement raonades, plurals i 

originals. És a dir, no salmòdies que ens sabem de 

memòria. 

 

En fi, la síndrome Pilar Rahola deu ser difícil de 

curar, si més no, d’apaivagar amb la presència de 

nous tertulians que ens puguin sorprendre amb 

anàlisis noves de la realitat. Ja ho va dir Tertulià, 

l’origen innocent del nom de les tertúlies: ‘Certum 

est, quia impossibile’, una cosa així com ‘és cert 

perquè és absurd’. 

 

 

4.-President Puigdemont: "Em 

comprometo a treballar per explicar i 

implicar, per preparar i garantir, per 

estabilitzar i asserenar"  
 

 

El nou cap del Govern ha pres possessió del càrrec 

prometent “lleialtat al Parlament i al poble de 

Catalunya” 

Carles Puigdemont ha recordat que “venim d’un 

viatge molt llarg a través de la història, però no 

estem cansats; avui més que mai estem esperançats” 

 

 
El president Mas imposant la medalla al president 

Puigdemont  
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El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 

ha pres avui possessió del càrrec comprometent-se a 

“treballar per explicar i implicar, per preparar i 

garantir, per estabilitzar i asserenar”. I ha expressat 

la seva voluntat de treballar amb diàleg per 

“consolidar les majories fonamentals” que facin 

possible el projecte sobiranista. 

 
  

 

El nou president també ha manifestat que assumeix 

la Presidència “sentint una gran responsabilitat i un 

gran honor” i,  alhora, sentint-se “molt deutor de la 

dignitat que rebo de tots els que m’han precedit i, en 

especial, del president Mas”. 

 

Carles Puigdemont ha promès “lleialtat al Parlament 

i al poble de Catalunya, entenent que el Parlament 

escull el president i que el poble escull el Parlament, 

en un cercle virtuós de legitimitat democràtica 

indiscutible”. 

 

 

 
 

Durant el seu primer discurs com a president de la 

Generalitat, Carles Puigdemont ha volgut donar 

també un missatge d’esperança en el futur del país, 

fent notar que “venim d’un viatge molt llarg a través 

de la història en el qual ens han passat moltes coses, 

però no estem cansats. Avui més que mai estem 

esperançats”.  

 

En aquesta línia, ha assegurat que governarà sense 

perdre de vista “les esperances de la gent”, que són, 

ha dit, “millors condicions de vida i treball, drets 

bàsics garantits, qualitat dels serveis públics, 

educació, salut i serveis socials, qualitat 

mediambiental i compromís amb la solidaritat 

internacional”. 

 

  

 

El president Puigdemont ha subratllat que millorar la 

vida de la gent “no serà possible si no tenim les 

eines que ens ho permetin” i ha denunciat que 

“estem ofegats i humiliats financerament, estem 

desatesos per les inversions de l’Estat i menystinguts 

per la nostra identitat i les nostres llengües”. “Ens 

cal l’eina que permeti al Govern garantir tot això”, 

ha afegit. “No ho podem fer de qualsevol manera; és 

més, jo no permetré que es faci de qualsevol manera. 

Ho farem molt bé”, ha reblat.   

 

 

 

5.-Els nous consellers prendran 

possessió demà, dijous, a les deu del 

matí, en un acte al Saló Sant Jordi del 

Palau de la Generalitat 
 

 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 

ha signat aquesta tarda el decret de nomenament 

dels nous membres del Consell Executiu. Els 

consellers que integraran el nou Govern seran: 

 

Oriol Junqueras i Vies, titular del Departament 

d’Economia i Hisenda i Vicepresident del Govern 

Neus Munté i Fernández, consellera de la 

Presidència 

Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, 

Relacions Institucionals i Transparència 

Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge 

Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament 

Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut 

Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior 

Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i 

Sostenibilitat 

Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura 

Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia 

Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers 

Socials i Famílies 

Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i 

Coneixement 
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Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern 

 

 

 
 

Els nous consellers prendran possessió demà, dijous 

14 de gener, a les 10.00 hores, en un acte que es farà 

al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, 

encapçalat pel president Puigdemont. La cerimònia 

s’obrirà amb la lectura del decret de nomenament 

dels consellers, que prometran el seu càrrec. Clourà 

l’acte el president de la Generalitat. 

 

 

 

6.-EL CONSELL COMARCAL 
DE LA CONCA DE BARBERÀ 
AMPLIA LES EXPEDICIONS 
DE DUES LÍNIES DE  
TRANSPORT COMARCAL DE 
VIATGERS  

 

La Junta de Govern del dia 18 de gener, va aprovar 

el projecte del transport comarcal de viatgers per a 

l'any 2016. El Servei de transport vaser utilitzar 

durant l'any 2015 per un total de 4.141 usuaris, 

quantitat que representa un increment del 50,72%  

respecte a l'any 2014. 

 

 
 

 

Pel que fa a les novetats, les úniques modificacions 

del servei són: increment de les expedicions de la 

línia Barberà de la Conca - Montblanc de dues a 

tres; i el servei de transport a la demanda dels 

municipis de la línia 5 i els seus nuclis de població, 

que es duia a terme només a l'estiu, passarà de fer-se 

durant tot l'any. Aquestes noves expedicions es 

posaran en funcionament el dia 1 de març de 2016. 

La resta de línies es prestaran amb la mateixa 

periodicitat. 

 

Les línies en funcionament durant l'any 2016 són les 

següents: 

 

Línia 1 : Vilanova de Prades - Vallclara - Vimbodí - 

l'Espluga de Francolí - Montblanc 

Línia 2:  Lilla - Vilaverd - Montblanc 

Línia 3:  Forès - Passanant - Belltall - Tàrrega 

Línia 4:  Belltall - Solivella - Blancafort - La 

Guàrdia dels Prats - Montblanc 

Línia 5: Segura - Savallà del Comtat - Conesa - Les 

Piles - Pontils - Vallespinosa - Seguer - Sta. Coloma 

de Queralt 

Línia 6: Senan - l'Espluga de Francolí 

Linia 7: Barberà de la Conca - Montblanc 

Linia 8: Tarragona - Vimbodí i Poblet 

 

7.-INCREMENTA LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS DURANT EL 2015  

La  recollida selectiva ha augmentat aconseguint un 

49,22 % de recuperació de residus generats i 

separats selectivament. 

 

La reducció del consum de productes com a 

conseqüència de la crisi econòmica ha moderat 

l’augment de producció de residus 

 

Les Piles amb un 58,33% és el municipi que més 

recicla de la comarca, seguit de Pira i Rocafort de 

Queralt  
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En el Consell d’Administració de l’Organisme de 

Gestió i Control del Servei de residus municipals 

que va tenir lloc el dia 18 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 2015 s’han recollit 10.385,8 tones de 

residus municipals a la Conca de Barberà procedents 

de la recollida selectiva de residus municipals, dels 

quals  2.267,9 tones de residus són procedents de 

deixalleries comarcals. Si comparem aquesta xifra 

amb els quilograms recollits durant el mateix 

període de temps durant l’any 2014, veurem que 

s’ha  produït un  decrement de l’ 0,02% en la 

producció total recollides en àrees d’aportació, tot i 

l’augment favorable de fraccions com són la 

recollida selectiva com de matèria orgànica.  

 

Així com, també trobem una nota molt positiva, que 

són les deixalleries que augmenten casi un 6% en 

gestió de residus en aquestes instal·lacions, amb un 

augment de més de 2.000 usuaris en la totalitat de 

les 7 deixalleries comarcals.  

 

Si consultem les dades obtingudes durant aquest 

2015, els municipis que realitzen una major 

recollida selectiva dels residus són: Les Piles amb 

un 58,33% de percentatge de recollida selectiva, 

seguida de Pira i Rocafort de Queralt. Aquests 

encapçalen la llista dels 22 municipis inclosos en la 

recollida comarcal, i que fan que la bona gestió que 

realitza en cadascú d’ells, fa que la Conca de 

Barberà es situï en una de les comarques catalanes 

que millor recicla els seus residus.  

 

Amb les dades obtingudes s’observa principalment 

una davallada important en la matèria orgànica i en 

el paper comercial, 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 49,22% 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.   

 

Servei de Medi Ambient 

18 de gener de 2015 

 

 

 

8.-La collita d’all de Belltall 
assegurada amb la Nevada 

 

Després d’ uns mesos molt secs i quasi sense pluja, 

la nevada dels dies 27 i 28 de Febrer ha deixat 50 

litres d’aigua i també 17 cm de gruix de neu que a 

dia d’avui encara persisteix. Aquestes pluges 

permetran que la collita d’ALL DE BELLTALL 

quedi assegurada. La presidenta  de l’ Agrupació de 

Productors d’ all de Belltall  Montse Sánchez  i tots 

els productors han esmentat que aquesta nevada ha 

estat molt beneficiosa en dos aspectes el primer pel 

fet  de proporcionar aigua a l’all i el segon  les 



  B E L L T A L L     
                                              NUM 99  PRIMAVERA 2015.     

 

 

 

 

8 

baixes temperatures que faran que el creixement de 

l’all  s’aturi després d’ un hivern massa calorós .  

 

 

L’ Agrupació de productors d’ all de Belltall 

continua treballant per la promoció de l’ all i ja està 

preparant la propera edició de la Festa de l’ all que 

tindrà lloc el primer dissabte d’ Agost. 

Addicionalment també treball en els seus estatuts  i 

documentació legal per tal de poder constituir-se 

legalment i així podem començar a treballar en 

projectes amb l ‘administració per la MILLORA DE 

LA QUALITAT DE L’ALL DE BELLTALL. 

Aquest projectes passarien per crear llavor  in citró 

lliure de virus i fongs , que ajudaria molt a millorar 

la productivitat sense perdre la qualitat que li dóna la 

zona: terra , humitat, alçada. 

 

 
 

 

 

La Junta de l’ Agrupació formada per nous 

productors i dirigida per Montse Sanchez s’ ha 

destacat per una gran empenta per promocionar la 

producció i consum de l’ all de Belltall. Així 

anualment és present a moltes fires i distribueix alls 

a restaurants arreu de Catalunya i fins i tot  a 

Alemanya on són molt valorats . A la web ( 

www.alldebelltall.cat) es poden veure els clients  i 

també les tasques que realitza l’ Agrupació 

 

 

Les fotografies adjunta mostren els camps 3 

setmanes abans de la nevada , molt secs 

 

 

 
 

 

 i el dia de la nevada amb les fulles dels alls cobertes 

per la capa de neu. 

 

 
 

 

9.-A més deute per habitant 
més despesa en Festes a 
Forès i Passanant i Belltall 

L ‘Agencia tributaria publica a la seva web totes les 

dades de despeses i ingressos dels Ajuntaments d’ 

espanya ( presupuestos.gobierto.es) . Analitzant les 

dades podem veure el que gasten els diferents 

Ajuntaments en diverses partides. 
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Població

Despesa en Festes 

per Habitant 

1 Forès 508,24

2 Passanant i Bellltall 260,12

3 Senan 159,07

4 Vilanova Prades 148,76

5 Vallfogona de Riucorb 147,37

6 Conesa 141,67

7 Rocafort Queralt 96,02

8 Blancafort 92,01

9 Pontils 82,64

10 Llorac 81,08

11 Barberà de la Conca 79,21

12 Solivella 77,9

13 Vallclara 66,06

14 Vilaverd 59,7

15 Vimbodi i Poblet 41,41

16 Sarral 39,5

17 Santa Coloma 37,12

18 Espluga de Francolí 32,05

19 Pira 26,32

20 Piles Les 23,92

21 Montblanc 9,87

22 Savallà del Comtat 0  
 

 

 

Pel que fa a festes a la Conca de Barberà els 

municipis que gasten més són Forès amb 508€ per 

habitant i Passanant i Belltall amb 260 € per 

habitant. Que en despesa total vol dir que Forès es 

gasta 30000 euros i Passanant I Belltall 45000 euros. 

Resulta que Forés i Passanant i Belltall també són 

els Municipis que  tenim més deute per habitant  ( 

1717 euros a Forés i 1307 € a Passanant). 

 

  

 

Les dades dels Municipis de  la Conca ressalten  que 

tot  i tenir aquest deute Passanant i Belltall  és el 6e 

poble que gasta més quantitat en Festes  (superat 

pels grans nuclis Santa Coloma, Montblanc, L’ 

Espluga, Sarral i Solivella)  i Forés el 10é.  

Població despeses en Festes

1 Espluga de Francolí 124080

2 Santa Coloma 105780

3 Montblanc 71850

4 Sarral 62600

5 Solivella 49000

6 Passanant i Bellltall 45000

7 Barberà de la Conca 40000

8 Vimbodi i Poblet 40000

9 Blancafort 38000

10 Forès 30000

11 Vilaverd 28000

12 Rocafort Queralt 24100

13 Vilanova Prades 18000

14 Conesa 17000

15 Vallfogona de Riucorb 14000

16 Pira 13000

17 Pontils 10000

18 Llorac 9000

19 Senan 7500

20 Vallclara 7200

21 Piles Les 5000

22 Savallà del Comtat 0  
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Els municipis que gasten en quantitat total  menys 

són  Llorac, Senan , Vallclara i les Piles  i els que 

més gasten són l’Espluga , Santa Coloma i 

Montblanc. 

10.-Fotos Nevada 
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11.-Administració Local 

Ajuntament de Passanant i Belltall 

ANUNCI DE L’APROVACIÓ INICIAL 

 

Per Resolució de l’Alcaldia, número 27/2016, de 

data 23 de febrer de 2016, es va aprovar inicialment 

el Projecte de “Renovació de la pavimentació a 

diversos camins municipals”, redactat pels Serveis 

d’Enginyeria del SAM – 

 

Diputació de Tarragona, amb un pressupost de cent 

cinc mil dos-cents noranta-vuit euros amb seixanta-

vuit cèntims IVA inclòs (105.298,68.-€). 

 

Mitjançant aquest edicte, se sotmet l’esmentat 

Projecte a informació pública per un termini de 

trenta dies, a comptar des de la publicació, perquè 

les persones interessades examinin el Projecte i 

presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin 

pertinents. 

 

El Projecte es pot examinar en les oficines de 

l’Ajuntament, de 09.00 hores a 14.00 hores, de 

dilluns a divendres. 

 

Passanant, 26 de febrer de 2016. 
 

12.-XIV Caminada a les 
Cabanes de Volta  

Caminada a les cabanes de volta amb sortida des 

de la Plaça de l’església. 
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13.-Amics i Veïns que ens han 
deixat 

El passat 12 de Març ens va deixar Mercè Puig Ramentol   

de Cal Cartanyà a l’ edat de 88 anys  
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 14.-Modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora 
per utilització d’equipaments 
municipals i altres elements 
mobles (OR/M-14). 

 

El Ple de l’Ajuntament de Passanant i Belltall en 

data 7 de març de 2016, va aprovar provisionalment 

pel 2016 la modificació de l’Ordenança fiscal amb 

el següent acord: 

“...Primer.- Aprovar provisionalment la modif cació 

de l’Ordenança fiscal reguladora per utilització 

d’equipaments municipals i altres elements mobles 

(OR/M-14). 

Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les 

ordenances, s’ha d’exposar al públic en el tauler 

d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de 

trenta dies des del següent al de la publicació de 

l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 

Província, dins el qual els interessats podran 

examinar l’expedient i presentar, si s’escau, 

al·legacions. 

Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, 

s’entendrà definitivament adoptat l’acord 

provisional. L’acord provisional elevat a definitiu 

més les modif cacions de l’Ordenança fi scal per la 

utilització d’equipaments municipals i altres béns 

mobles (OR/M-14), es publicaran al Butlletí Oficial 

de la Província, moment en que entraran en vigor. 

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte 

administratiu de tràmit no qualifi cat, no procedeix 

la interposicióde cap tipus de recurs.” 

Passanant, 8 de març de 2016. 

 

15.-ELS ALCALDES DE LA 
CONCA EXPRESSEN UN 
SUPORT UNÀNIME AL 
PROJECTE DEL CANAL 
SEGARRA-GARRIGUES 

 

El passat dimecres es va reunir de forma 

extraordinària el Consell d'Alcaldes de la Conca de 

Barberà per tractar de forma monogràfica els 

resultats de la reunió que uns dies abans havia tingut 

lloc a l'Ajuntament de Tàrrega per presentar el 

projecte del canal Segarra-Garrigues. 

 

El president del Consell Comarcal va exposar de 

forma detallada als alcaldes de la Conca els acords 

presos en la reunió de Tàrrega sobre aquesta 

infraestructura bàsica per abastir amb aigua potable 

nou municipis de la comarca que en aquests 

moments no en disposen. 

 

Els alcaldes presents van manifestar de forma 

unànime la seva solidaritat amb els nou ajuntaments 

afectats i es van comprometre a aprovar una moció 

plenària de suport al projecte. Per la seva part, els 

ajuntaments afectats aprovaran en els propers dies 

una acord plenari d'adhesió al projecte del canal 

Segarra-Garrigues. 

 

Un cop presos aquests acords, el Consell Comarcal 

es reunirà a començaments del proper mes d'abril 

per aprovar de forma unànime una proposta 

d'adhesió de la comarca al nou projecte. 

 

El projecte presentat a Tàrrega per l'ACA té un cost 

previst d'uns 22 milions d'euros i un termini 

d'execució que s'allargarà, si no apareixen 

inconvenients, fins a primers de l'any 2019. Els 

alcaldes van expressar el seu malestar per uns 

terminis tant llargs, ja que consideren que aquesta és 

una necessitat vital per a la comarca i que no s'entén 

que a primers del segle XXI no estigui ja resolta. 

 

El president del Consell Comarcal va destacar que 

les administracions locals implicades en el projecte 

(bàsicament ajuntaments i consells comarcals) es 

van fixar com a data límit el 30 d'abril per adherir-se 

al projecte i que a partir d'aquest moment es podrà 

començar a estudiar com es poden reduir aquests 

terminis. 

 

Un altre element del projecte que presenta inquietud 

entre els alcaldes és el dels trams de preus que s'han 

fixat. Però atesa la importància del projecte per a la 

comarca, es prefereix de moment deixar-ho de 

banda per afavorir que es posi en marxa la seva 

construcció com més aviat millor i que els ciutadans 

dels municipis afectats puguin gaudir a les seves 

llars aigua en condicions . 
 

 

16.-El veí Josep Mª Sans  de 
Cal Prim i els seus companys 
de La Schola Gregoriana de 
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Catalunya, escollits per 
Mossèn Ballarín per cantar en 
el seu funeral. 
 

Col·laboració: Neus Berenguer 

 

La Schola Gregoriana de Catalunya és un grup de 

quinze cantaires que conrea el cant gregorià amb la 

voluntat d’aconseguir la màxima fidelitat 

interpretativa sota la direcció de Ramon Vilar i 

Herms. 

  

Va iniciar les seves activitats el 19 d’abril de 2009 

participant en les Misses Polifòniques de la Basílica 

dels Sants Just i Pastor de Barcelona. Ha estat 

convidada per Televisió de Catalunya a fi de 

divulgar el cant gregorià en el programa cultural 

Nydia (09/01/2010). Ha actuat diverses vegades a 

Barcelona (Basílica de Santa Maria del Mar, 

parròquia de la M. de D. del Remei de Les Corts, 

parròquia de Sant Miquel dels Sants, Espai Cultural 

Pere Pruna, Monestir de Sant Pere de les Puel·les), a 

la Basílica de Montserrat, al Monestir de Sant 

Quirze de Colera, a la Basílica de Castelló 

d’Empúries, al Monestir de la Mare de Déu dels 

Àngels de Sant Feliu de Guíxols, a l'església de Sant 

Fèlix de Sabadell, al Monestir de Sant Benet de 

Montserrat, a l'església de Sant Pere de Terrassa, a la 

parròquia de Santa Maria de Valldeflors deTremp, a 

l'església de Sant Miquel de Montblanc, a la 

Col·legiata de Santa Maria de Mur, al Monestir de 

Sant Cugat del Vallès, a la parròquia de Sant Mateu  

de Vallirana, a la parròquia dels Sants Just i Pastor 

de Sant Just Desvern, a la Seu Vella de Lleida, com 

així també a les misses retransmeses per TVE2 a 

Sant Cugat del Vallès. 

  

Els seus membres actuals són: Josep Badell, Pere 

Botey, Jaume Camprubí, Santiago Chaparro, Ramon 

Escalas, Severo Isús, Lluís Marigó, Josep Nonell, 

Josep Quintana, Albert Salvadó, Josep M. Sans, 

Joan Terrades, Alfons Vilà, Julià Vilar i Ramon 

Vilar 

  

La Schola Gregoriana de Catalunya és membre del 

Departament de Cant Gregorià de la FCEC 

 

17.-POUM 

L’avanç de POUM és el document d’objectius, criteris 

fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació i 

alternatives del nou model territorial que es preveu. Amb 

l’avanç s’inicia el procediment de valoració de la 

sostenibilitat ambiental del pla.  

 

Els treballs i tràmits a dur a terme en aquesta fase 

son: 

 

5 - Redacció de l’avanç 

 

Redacció del document d'avanç de POUM sobre la 

base base de les dades i objectius inicials; 

coordinadament es redacta el document inicial 

estratègic (DIE), que permetrà iniciar el procés 

d’avaluació ambiental del pla. 

El contingut del document d’avanç de POUM ve 

regulat als articles 86 bis TRLUC i 106.2 RLUC. 

El contingut de l’avanç pot limitar-se a: memòria 

descriptiva i justificativa; document inicial estratègic 

i plànols d’informació i d’avanç d’ordenació. Es 

recomana incorporar els trets bàsics de la nova 

regulació normativa. 

 

Acord del Ple d'aprovació de l'avanç de POUM. 

 

Conjuntament en l'acord del Ple  en què s'aprova 

l'avanç de POUM, es fa normalment alguna 

suspensió de llicències. 

L’abast d’aquesta suspensió potestativa, pot ser 

limitat a un àmbit concret i es pot estendre a 

tramitació de plans urbanístics derivats i projectes i 

instruments de gestió urbanística i urbanització, com 

també suspendre l’atorgament de llicències de 

parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, 

d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos 

concrets i d’altres autoritzacions municipals 

connexes establertes per la legislació sectorial que 

afecta l’àmbit. 

El termini de la suspensió no pot ser superior a  un 

any i l’acord, si és adoptat per l’Ajuntament, s’ha  

de publicar, telemàticament (web), a la premsa (un 

diari de màxima difusió al municipi), i al Butlletí 

Oficial, definint els termes de la suspensió. 

 

6 - Exposició pública de l’avanç 

 

D’acord amb el TRLUC en el moment en què els 

treballs d’elaboració del POUM hagin adquirit un 

grau de desenvolupament suficient que permeti 

formular els criteris, els objectius i les solucions 

generals del planejament, la corporació o els 

organismes que hagin de formular els plans han de 

fer la màxima difusió de les propostes. 

L’exposició pública telemàtica i presencial dels 

treballs, durant el termini de trenta dies hàbils, 
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permetrà que les corporacions, les associacions i els 

particulars puguin formular suggeriments i 

alternatives al planejament previst. 

 

7 - Informe del Departament de Territori i 

Sostenibilitat (DTES) 

 

Simultàniament al període d’informació publica, 

l’ajuntament tramet l'avanç amb el document inicial 

estratègic al DTES, per obtenir el document d'abast 

(DA) de l’OTAA i el primer informe urbanístic 

territorial (ITU) de la Comissió Territorial 

d'Urbanisme (CTU). 

 

Amb el DIE, l’OTAA emet (en el termini màxim de 

dos mesos) el document d'abast que permetrà 

l’elaboració de l’estudi ambiental estratègic (EAE) 

que acompanya el document per aprovació inicial. 

És l’Administració ambiental que tramet la 

documentació a la CTU perquè elabori l’ITU. 

 

És necessari que la CTU, per valorar el contingut de 

l’avanç, disposi com a  mínim  de plànols proposta i 

de la normativa del POUM. Es recomanable aportar 

d’altres dades tècniques i administratives que 

justifiquin les propostes  adoptades, sobretot quan el 

nou POUM suposa importants variacions pel que fa 

al  planejament general vigent, tant per canvis en el 

model de municipi com raons de processos judicials 

en curs. 

 

8 - Valoració dels suggeriments 

 

Cal que les persones responsables de la redacció 

elaborarin un informe tècnic, d’anàlisi i valoració 

dels suggeriments aplegats.  

 

L’organisme o la corporació titular, amb 

l’assessorament dels redactors del pla, han 

d’analitzar les alternatives i els suggeriments i han 

de proposar la confirmació o la rectificació dels 

criteris del planejament. 

 

 
 

 

 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.

do 

 

18.-Resposta Ajuntament 

 

Arran de l’assemblea general de socis que vam 

fer el mes d’agost del 2015, la Junta Directiva va 

transmetre a l’Ajuntament el seguit de preguntes 

i reivindicacions que els belltallens i les 

belltallenques van fer constar. El proppassat 26 

de gener vam rebre les respostes que 

l’Ajuntament, per part de la seva Alcaldessa, 

tenia a bé comunicar. Tot seguit, reproduïm la 

carta de l’Ajuntament, sense cap comentari 

perquè la població la jutji per ella mateixa i en 

poguem parlar en properes trobades. 

 

- Mal estat de molts carrers del poble, (carrer 

Sant Antoni i carrer Major).  
 

Som sabedors de que en el carrer Major, existeixen 

punts en que la pavimentació del carrer no està en 

òptimes condicions, (no pas al carrer Sant Antoni). 

Tanmateix, som sabedors del perquè d’aquest mal 

estat del carrer, fruit de la sal que aboquen alguns 

veïns en temporals de neu enlloc de fer una neteja 

manual o a l’espera de que la brigada municipal 

procedeixi a fer la corresponent neteja que sempre 

és duu a terme. Ho sabem, i ho tenim en la cartera 

de treballs que ha de realitzar la brigada municipal 

quan estiguin deslliurats d’altres tasques que 

realitzen i que són importants pel dia a dia del 

municipi. 

 

- Mal estat dels camins del terme, (el que baixa a 

la Sirolla i el del Collet blanc). 

 

Els camins del terme municipal són de titularitat 

municipal. Així doncs, és l’ajuntament qui té 

l’obligació de la seva reparació, millora i 

conservació. Des de fa anys, l’ajuntament fa cada 

any treballs de reparació, millora i conservació dels 

camins municipals. Per tal de saber de primera mà 

quines són les actuacions més necessàries, aquesta 

Corporació parla cada any amb els agricultors que 

treballen les terres, aquest any passat ens van 

demanar si ho podíem posposar en acabar la feina, i 

d’acord amb les necessitats que ens traspassen, 

l’ajuntament anualment hi actua. Cal tenir present 

que aquest Ajuntament és propietari de uns 60 Kms 

de camins, fet que comporta la impossibilitat 

d’actuar en tots ells cada exercici, cosa que no treu 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do
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que l’ajuntament anualment realitzi treballs de 

millora i conservació. 

 

- Necessitat d’arreglar d’altres detalls del poble.  

 

Pel que fa tant a la Font com a els arbres de la 

carretera, és previst que quedi reparat i reposat 

durant aquest exercici. 

 

- Esbrinar la titularitat real del cementiri. 

 

La titularitat del cementiri municipal de Belltall és 

municipal, altra cosa és l’administració la qual es 

realitza des de la comunitat de la Parròquia des de fa 

molts anys. 

 

- Necessitat de convocar una reunió per la sala. 

 

Creiem que tothom és sabedor de l’ordenança de 

funcionament i utilització dels espais i locals 

municipals, ja que va ser aprovada fa més de tres 

anys. Com alcaldessa he tingut diverses reunions en 

les que ja hem parlat i explicat l’ordenança, no 

obstant per qualsevol dubte podeu demanar dia i 

hora de visita i com sempre us atendrem. 

 

- Conservació dels monuments històrics.  

 

A data d’avui ja s’han realitzat els treballs. 

 

- Nul servei de la torre de comunicacions. 

 

Tots sabem que les telecomunicacions és un tema 

molt important pel municipi. De fet aquesta 

Corporació, anys enrere, va fer un seguit 

d’inversions per tal de poder tenir tots els serveis 

possibles. Malauradament, tot i les inversions, els 

serveis no són els òptims que voldríem. Aquesta 

alcaldia ha realitzat diverses visites per tal d’intentar 

millorar tots els serveis de telecomunicacions del 

municipi, amb respostes sempre afirmatives a que 

s’anirà millorant. No ho tenim pas descuidat, però 

les empreses privades els hi costa molt i molt moure 

res. Continuarem treballant per tal de donar-hi 

solucions 

 

 

19.- Festa XXV anys 
Associació i Numero 100 de la 
Revista BELLTALL. Dissabte 
25 de Juny del 2016 

 

El passat mes d’ octubre es van complir XXV anys 

de la creació de l’ Associació de veïns i Amics de 

Belltall.El proper numero de la Revista BELLTALL 

serà el numero 100. 

 

Per aquest motiu La Junta de l’ Associació amb tot 

els socis , sòcies i amics vol celebrar-ho. Hem 

decidit que la data serà el 25 de Juny durant tot el 

dia. 

 

El programa detallat d’actes s’enviarà i publicarà 

quan el tinguem definit .De moment reserveu-vos 

aquest dia per celebrar tots junts aquests dos 

importants esdeveniments  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


