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Encetem una nova etapa 
comunicativa

El Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà és l’administració 
pública supramunicipal que ofereix 
serveis i tràmits a la ciutadania, 
als ajuntaments i als agents 
socioeconòmics de la comarca. 
Impulsem i gestionem projectes 
amb l’objectiu de promoure el 
desenvolupament territorial, 
econòmic, social i cultural de la 
Conca de Barberà i en defensa, 
sempre, de la comarca.

El butlletí que ara llegeixes repre-
senta l’inici d’una nova etapa comu-
nicativa del Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà. Et volem explicar 
què fem per tal que coneguis amb 
més profunditat la nostra estruc-
tura i els diferents àmbits amb els 
quals et podem ajudar. Com a admi-
nistració pública, estem comprome-
sos amb la prestació de serveis que 
facilitin la vida quotidiana de les 
persones, que permetin el creixe-
ment econòmic de la comarca, que 

estiguin al costat dels ens locals i  
que contribueixin a transformar la 
comarca en el respecte per la di-
versitat i treballant al costat de les 
persones més vulnerables o amb 
risc d’exclusió social, sobretot, en 
aquesta època marcada per la Co-
vid-19 i l’increment de les desigual-
tats.

Magí Trullols
President del Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

Butlletí Informatiu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà 2021
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L’any 2020 ha sigut un any marcat per 
l’emergència sanitària de la Covid-19, 
que ens ha obligat a adoptar mesures 
de seguretat i higiene reorganitzant els 
espais de treball, alhora que potenciar 
el teletreball i millorar la conciliació. 
Hem assolit el 61,31% dels objectius 
plantejats, però no obstant, les dades 
ens mostren que han estat inferiors 
respecte altres anys, resultats que, 
d’altra banda, atribuïm a la situació 
actual de pandèmia.

Assolim més del 60%
dels objectius de 2020

Pla d’actuació per al 2021

Cada any, el Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà, planteja 
les línies estratègiques de 
desenvolupament i d’actuació 
per tal de complir amb els 
serveis a la ciutadania, als agents 
socioeconòmics i als ajuntaments.

Pots consultar l’informe de gestió a: 
https://issuu.com/consell/docs/informe_de_gestio_2020 

Els objectius que establim es delimiten segons les diferents àrees, que treballen 
i planifiquen les actuacions anuals. Entre tots els projectes previstos per aquest 
any, destaquem els de medi ambient, que contemplen la construcció de la planta 
de tractament de resta i ampliació de la planta de compostatge, així com també la 
redacció dels projectes de noves EDAR’s i d’abastament d’aigua. També iniciarem 
la primera fase del projecte comarcal de telecomunicacions i ampliarem les 
instal·lacions de Concactiva.

Pots consultar el pla complet a:
http://www.concadebarbera.cat/la-nostra-organitzacio/plans-i-programes
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Assolim més del 60%
dels objectius de 2020

Aquest any, hem començat un procés de descentralització de les 
instal·lacions de Concactiva cap a la Baixa Segarra, concretament, 
a Santa Coloma de Queralt, que hem anomenat Baseactiva.

A principis d’any, vam obrir el viver de cerveses per a elaboradors, 
aules de formació per a la promoció econòmica i sales de coworking 
en un equipament al carrer Anselm Clavé, número 7. I, el mes de maig, 
es va fer efectiu el trasllat de les oficines de serveis del Consell Co-
marcal de la Conca de Barberà a les mateixes instal·lacions, un trasllat 
que respon a la necessitat d’unificar en un sol espai tots els equipa-
ments dels quals disposa el Consell Comarcal i, també, l’OAD, a Santa 
Coloma de Queralt.

Les instal·lacions disposen d’un total de 400 m2. La meitat d’aquests 
els ocupa BaseActiva, mentre que les oficines de serveis ocupen l’al-
tra meitat de la superfície total, que es destina als serveis d’atenció a 
la ciutadania per part dels tècnics de joventut, serveis socials, habi-
tatge, consum i nova ciutadania.

Aquest trasllat, que significa que l’oficina de serveis deixa l’espai del 
Castell -on s’havia ubicat fins ara-, s’ha pogut fer a través d’un acord 
amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. El passat 23 de juny, 
es va fer la inauguració ofical d’aquest espai, amb la presència del 
president del Consell Comarcal, Magí Trullols; l’alcalde de Santa Co-
loma de Querat, Ramon Mullerat, i representants polítics i socials de 
la comarca.

Rebem  un guardó de 
l'Administració Oberta 
de Catalunya per la 
transparència digital
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha 
sigut guardonat amb un dels VI Reconeixements 
Administració Oberta i que atorga el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya per la 
transformació digital en relació a l’atenció a la 
ciutadania i en la gestió interna, en la categoria de 
consells comarcals d'enter 20.000 i 50.000 habitants.

A Catalunya, l’índex de maduresa digital se situa en una 
mitjana de 59, mentre que el 99% dels ens locals fan 
tràmits digitals, amb un 82% de satisfacció i un estal-
vi anual de 68 milions d’euros. A la Conca de Barberà, 
el Consell Comarcal obté un índex de maduresa digital 
mitjana de 62.
 
L’acte de lliurament, va tenir lloc el dimecres, 5 de maig, 
a la casa Golferichs de Barcelona i va comptar amb la 
presència de l'honorable conseller de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública, i president de l'AOC, Jor-
di Puigneró; del president de Localret i vicepresident 
de l'AOC, Jaume Oliveras; i del director de la Fundació 
Carles Pi i Sunyer, Jaume Magre. A banda, també es va 
poder seguir de manera virtual, i hi van participar, a 
través de videoconferència, tots els ens guardonats. En 
el cas del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, hi 
va ser present el president, Magí Trullols.

Les oficines de serveis a 
Santa Coloma de Queralt 
es traslladen a Baseactiva
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Informe desfavorable:

• Parc eòlic Pla Seré
• Parc eòlic Pla de Codony
• Parc eòlic Puig de Gaigs
• Parc eòlic Serra Guixeres
• Projecte Conca de Barberà IV
• Parc eòlic Conca de Barberà V 
• Parc solar fotovoltaic Els Comellars
• Parc solar fotovoltaic el Jepet
• Parc solar fotovoltaic Pla del Marquet
• Parc eòlic Les Guàrdies 
• Parc eòlic Coll de Targa
• Parc eòlic Cobertran
• Planta fotovoltaica Plans de Jori
• Planta fotovoltaica Castell de 
Riudabella

• Planta fotovoltaica La Conca
• Planta solar fotovoltaica La Conca
• Planta solar fotovoltaica Francolí

En tramitació
• Parc eòlic Suró
• Parc eòlic Els Plans
• Parc eòlic Els Ferriols
• Planta fotovoltaica la Romiguera
• Planta fotovoltaica Rocafort de 
Queralt

actualitat

Informe favorable:

• Parc eòlic Trilla
• Parc eòlic Esteve
• Parc eòlic Seré
• Parc eòlic Ondara
• Parc eòlic Portella
• Parc eòlic Plans d’Almenara
• Parc eòlic Plans de Dèbol
• Projecte Conca de Barberà III
• Projecte Tossal Rodó
• Planta fotovoltaica Els Plans
• Planta fotovoltaica Brigola Solar 
• Parc eòlic Els Gorgs
• Parc eòlic La Torra
• Planta Fotovoltaica Costa del Foraster

La Generalitat de Catalunya, a través de la recentment creada Ponència d’Energies Renovables, 
contempla projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques que afecten deu municipis 
de la comarca: Vimbodí i Poblet, l’Espluga de Francolí, Montblanc, Llorac, Rocafort de Queralt, 
Barberà de la Conca, Les Piles, Conesa, Sarral i Santa Coloma de Queralt.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà defensa una 
transició energètica que permeti dependre menys dels 
combustibles fòssils, però amb una planificació racional 
que eviti la massificació de projectes. El maig passat, en un 
acord històric entre consells comarcals, es va presentar un 
manifest de rebuig a la massificació de macroparcs eòlics en 
un acte liderat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

i en el qual s’hi van sumar els consells comarcals de l’Alt 
Camp, Anoia, les Garrigues, la Segarra, l’Urgell i el Priorat. 

El document posa de manifest que cal tenir en compte l’opi-
nió de les persones que habiten el territori i de les adminis-
tracions locals, que ara tenen poca capacitat de decisió. Es 
considera que una planificació descontrolada pot afectar 

Posem a debat els projectes 
de parcs eòlics i plantes 
solars fotovoltaiques
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El Consell Comarcal de la Conca de Barberà destinarà 50.000 euros a 
l’adquisició de les eines necessàries per a poder desenvolupar el curs 
amb plenes garanties. Pel president del Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà, Magí Trullols, «la posada en marxa d’aquest curs serà un 
revulsiu i suposarà un pas endavant per la comarca, sobretot, en ple 
debat sobre la transició energètica».

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va anunciar la programació 
del CFGS d’Energies Renovables divendres, 19 de març, en una visita 
que va fer a la comarca. Pel màxim responsable del departament, que 
la Conca de Barberà ofereixi aquest curs és important «tenir un grau 
superior, perquè això vol dir que fa un pas endavant per consolidar 
no només els estudis de formació professional, sinó també per 
consolidar el estudis superiors». A més, va recordar que «el territori 
fa anys que demanava un cicle superior, i més recentment demanava 
les energies renovables. La voluntat del Departament és que no sigui 
l’únic cicle superior que hi hagi. I explorem amb l’ajuntament i el 
consell comarcal nous nínxols de formació per treballar a la Conca.»

La llavors consellera comarcal de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura, 
Carme Ferrer, va expressar que l’aposta del departament d’Educació 
de la Generalitat per implantar aquest CFGS  permetrà «formar 
als nostres joves i donar alternatives de reorientació formativa i 
ocupacional a la ciutadania, alternatives que generen oportunitats 
socials, econòmiques i sostenibles que permeten fixar població i 
talent al territori a través de competències qualificades». 

La consellera comarcal d’Ensenyament, Judit Garcia,  celebra la 
implantació del CFGS i assenyala: «Creiem que és una oportunitat per 
la comarca, ja que suposa un canvi adaptat a la nova realitat i les 
noves sortides professionals» i considera que és una oportunitat per 
evitar el despoblament de la comarca».

La implantació d’aquests estudis a Montblanc és gràcies a l’impuls 
de la conselleria de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura de l’ens 
comarcal, de l’Institut Martí l’Humà de Montblanc i del departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Actualment, el Cicle 
Formatiu de Grau Superior d’Energies Renovables és pot consultar a 
sis centres més al conjunt de Catalunya (a 3 centres del Barcelonès, a 
2 centres del Segrià i a 1 altre centre de Tarragona).

greument la preservació del territori rural. El mani-
fest s’ha fet arribar a les administracions públiques 
competents i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en 
una visita al Palau Alenyà i rodejat de tots els pre-
sidents dels consells comarcals que subscriuen el 
manifest, es va comprometre a fer d’intermediari 
amb el govern.

En la mateixa línia apunta un altre manifest signat 
pel Consell Comarcal i els sectors agrari, turístic i 
hoteler de la Conca de Barberà el mes d’abril. En 
aquest cas, no es volen perdre de vista els objec-
tius de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, 
i que té per objectiu: «protegir, ordenar, gestionar, 
millorar i valoritzar els paisatges de la comarca, ja 
que són un dels elements identitaris més impor-
tants d’aquest territori i un recurs econòmic i de 
desenvolupament local de primer ordre». 

La Conca de Barberà és la vuitena comarca amb més 
aerogeneradors, un total de 78 i, ara, se’n sol·liciten 
82 més, dels quals 32 es consideren no viables per la 
Ponència d’Energies Renovables. Pel que fa a l’ener-
gia solar fotovoltaica, se sol·liciten 654 hectàrees de 
superfície per instal·lar plantes solars. De fet, actu-
alment, la Conca de Barberà genera el 16% d’energia 
eòlica de Catalunya.

El Curs Formatiu de Grau Superior d’Energies 
Renovables, el primer de la comarca

La Conca de Barberà acollirà, a partir del curs que 
ve, el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Energies 
Renovables, que es converteix en el primer d’aquest 
nivell educatiu a oferir-se a la comarca.

Els alumnes que cursin el nou Cicle Formatiu de 
Grau Superior d’Energies Renovables ho faran a les 
instal·lacions de Concactiva del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà i serà impartit per l’equip docent 
de l’IES Martí l’Humà, on actualment s’ofereixen 
els cursos d’educació secundària obligatòria i de 
batxillerat, però també cicles formatius de grau mitjà 
(manteniment electromecànic, gestió administrativa i 
elaboració de productes alimentaris), arribant gairebé 
als 600 alumnes.
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Les dades han millorat gràcies a la im-
plantació de canvis en el sistema de re-
collida durant el darrer trimestre de 2021. 
Per una banda, es van instal·lar conteni-
dors amb obertura magnètica, els ano-
menats contenidors intel·ligents (tan-
cats amb targeta identificativa d’usuari). 
Aquest sistema s’ha instal·lat als pobles 
més petits: Vallfogona de Riucorb, Llo-
rac, Savallà de la Conca, Passanant i 
Belltall, Conesa, Forès, Rocafort de Que-
ralt, Les Piles, Pontils, Senan, Solivella, 
Blancafort, Pira i Vilanova de Prades; i 
també a les pedanies i disseminats de 
la comarca. Per l’altra banda, es va posar 
en marxa el servei de recollida porta a 
porta, que han tingut un resultat molt 
positiu: durant aquest període, la reco-
llida selectiva es va enfilar fins el 80%. El 
sistema PAP s’ha implantat a Montblanc, 
L’Espluga de Francolí, Santa Coloma de 
Queralt, Sarral, Barberà de la Conca, Vi-
laverd i Vimbodí i Poblet.

La quantitat de residus llançats a l’abo-
cador ha baixat de les 1.132 tones del 
primer trimestre de 2020 a només 424 
tones el mateix període de 2021, una re-
ducció del 62% en la fracció resta.  

Els resultats de la recollida selectiva 
varien segons les característiques dels 
municipis, els models de recollida i les 
campanyes de comunicació. No obstant, 
cal remarcar que tots els municipis de la 
se situen per sobre del 69%.

Durant el primer trimestre de 2021 s’han 
recollit un total de 1.902,2 tones de resi-
dus recollits selectivament, enfront a 
les 424,02  tones de fracció resta. Si es 
compara aquesta xifra amb les tones 
recollides selectivament a la comarca 
durant el mateix període de l’any 2020, 
s’observa que s’ha  produït un augment 
exponencial de la recollida selectiva.

L’augment de la recollida també ve donat 
per l’ús de serveis de poda i voluminosos, 

dels quals se n’han realitzat 186 i 121 
aquest primer trimestre; i el foment de 
la deixalleria mòbil.

Amb aquest canvi de nou sistema, i amb 
els bons resultats que presenta aquest 
primer trimestre de 2021, es compleixen 
les exigències del 50% de taxa de reci-
clatge que la Generalitat de Catalunya i 
la Unió Europea en matèria de reciclatge 

han fixat per a tots els municipis a partir 
de l’any 2020.

El Consell Comarcal de la Conca de Bar-
berà posa en valor la disposició i parti-
cipació dels veïns i de les veïnes per a 
fer d’aquests nous models de recollida 
selectiva un èxit, i emplaça a tothom a 
seguir agafant consciència de la neces-
sitat de mantenir una actitud activa amb 
el reciclatge i continuar millorant els hà-
bits.

Recuperem i 
separem el 81% 
dels residus el 
primer trimestre 
de l'any

La Conca de Barberà recicla, el primer trimestre de l’any, el 81% dels 
residus que es generen, una xifra que augmenta considerablement si es 
té en compte que prèviament a implantar definitivament el nou model de 
recollida (porta a porta o amb identificació d’usuari) es registrava un 52%.
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Amb els darrers canvis que hi ha hagut dins del grup 
d’Esquerra, volem agraïr la tasca feta per la Carme 
Ferrer (consellera comarcal de Paisatge, Agricultura i 

Sostenibilitat), pel Ricard Miquel (conseller comarcal d’Esport, 
Joventut i Participació Ciutadana) i pel Ramon Caixal (conseller 
comarcal de Règim Intern i Hisenda), i donar la benvinguda al 
Marc Roca (Rocafort de Queralt), a l’Eduard Saltó (Sarral) i al 
Ramon Mullerat (Sta. Coloma de Queralt), que els substituiran 
respectivament. Aquests canvis remarquen els grans reptes 

amb els quals s’ha treballat i seguirem treballant: la Carta del 
Paisatge, l’Agència Comarcal de l’Energia, la reactivació de 
polítiques de joventut i la bona gestió econòmica en època 
de crisi. Reptes que, amb la propera elecció de la republicana 
Carme Pallàs com a primera dona presidenta del Consell Co-
marcal, definiran el futur de la Conca de Barberà.

Josep Maria Vidal Minguella
Portaveu d’Esquerra Republicana

Des de les conselleries de Junts per la Conca del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, treballem per millo-
rar la vida de les conquenques i dels conquencs.

A la conselleria de Telecomunicacions, hem iniciat un projecte 
per fer arribar la fibra a tots el municipis de la Conca de Barbe-
rà. Primer, arribarà als edificis municipals i, després, esperem 
que la puguem estendre, de manera privada, a particulars i 
empreses.

A la conselleria de Medi Ambient, fem la recollida selectiva per 
tota la comarca, cosa que fa que sigui un servei mancomunat 

i puguem així portar la brossa al Centre de Residus i poder-la 
reciclar tal com marca la llei. Som una comarca pionera en 
alguns aspectes de la recollida selectiva. Agraïm als habitants 
la seva ajuda per fer-ho possible.

A la conselleria de Cultura, vetllem perquè  les activitats cultu-
rals de la nostra comarca siguin segures i estiguin en línia amb 
la normativa per la COVID-19.

Carme Amenós Fabregat
Portaveu del grup de Junts

Durant aquesta legislatura, el major encert ha si-
gut haver pogut aconseguir un govern de consens 
entre tots els grups comarcals. Arribar a un acord, 

malgrat els diferents punts de vista que tenim tots i ca-
dascun de nosaltres, ens ha permès reforçar el Consell Co-
marcal de la Conca de Barberà com a institució i impulsar 
molts i diversos projectes. El president, Magí Trullols, de 
la FIC, ha pogut continuar amb el tarannà del nostre partit 
que, repeteixo, és assolir el màxim consens i diàleg possible. 
Ja fa una mica més d’un any que ens trobem en una situa-

ció d’emergència sanitària, provocada per la Covid-19. El 
confinament domiciliari primer i, després, les altres me-
sures restrictives, ens han canviat la nostra quotidianitat. 
Vull aprofitar per felicitar  tots els tècnics i totes les tèc-
niques del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per 
adaptar-se a la nova situació, sobretot, en l’àmbit del Ben-
estar Social, del qual, a més, en sóc el conseller comarcal. 
 
Jaume Fornés Tardiu
Portaveu del grup de la FIC

El PSC forma part del govern del Consell Comarcal amb 
la conselleria de Consum. El nostre objectiu és treballar 
en benefici de la comarca per tal de poder millorar la 

vida dels seus habitants i, així, poder fer front a les dues grans 
problemàtiques que ens afecten greument: la pèrdua de po-
blació i el seu elevat grau d'envelliment. Hi ha diversos factors 
que provoquen aquesta tendència, però és fàcil deduir que és 
perquè els i les joves i, principalment, els més formats i prepa-
rats, no es queden -no per falta de ganes- a la nostra comarca. 
Recolzem totes les accions preses pel Consell Comarcal que 
puguin revertir aquesta tendència: creació d'una borsa d'ha-

bitatge de lloguer, creació de la xarxa d'internet, creació de 
nous cicles formatius, etc. Remarco, també, l'obra de la car-
retera N-240 al seu pas pel túnel de Lilla, que tot i no ser una 
obra promoguda pel Consell Comarcal, creiem que serà una 
gran oportunitat per a la comarca, perquè ens obre les portes 
a Tarragona, al mar, al Port, i creiem que així podem generar 
sinergies beneficioses per a la Conca.

Artur Miró i Palau
Portaveu del grup del PSC

Grups polítics
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Què fan les àrees? (I)
Impulsem XATSCONCA

L’àrea de Turisme crea la Xarxa de Turisme Sostenible 
(XATSCONCA) per a gestionar i coordinar l’oferta turística de 
la comarca i oferir servei d’acompanyament al sector turístic. 

Aquesta iniciativa implica un canvi de model en la gestió 
turística que afavoreix el treball en xarxa i col·laboratiu, alhora 
que garanteix el desenvolupament d’accions sostenibles i 
transversals implicant el sector públic i privat, de manera 
concreta per poder fer front a problemàtiques i objectius 
comuns.

Preparem La Carpa al Pati

L’àrea de Joventut i Participació Ciutadana ja ha començat a 
preparar les activitats que es portaran a terme a la tardor. La 
Carpa al Pati és una iniciativa que vol apropar les activitats i 
serveis del Consell Comarcal i de l’Oficina Jove, als centres de 
secundària d’una manera lúdica.

Lliurament del premi Aires de la Conca

El proper mes de juny finalitza la convocatòria del premi Aires 
de la Conca, destinat a la recerca sobre la Conca de Barberà i 
organitzat per l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal amb la 
col·laboració amb l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. El 
lliurament es preveu durant la tardor i el treball guanyador 
serà publicat pel Consell Comarcal i la URV l’any vinent.

Atenem a les persones amb situació de 
vulnerabilitat

Actualment, ens trobem davant d’una situació de molta càrrega 
en l’atenció primària de serveis socials i en la intervenció 

dels casos de gran complexitat social (infància 
i adolescència en risc, violència domèstica, 
persones en situació d’exclusió social, etc) i 
estem donant resposta a situacions d’urgència 
social derivades de la pandèmia de la Covid-19: 
valoració de necessitats d’atenció domiciliària; 
desnonaments per deutes acumulats derivats 
de pèrdues de capacitat econòmica; targetes 
moneder social; acompanyament en tramitació 
d’ajudes del DTASF; i represa d’alguns dels 
projectes comunitaris.

Treballem entorn dels Projectes 
d’Especialització i Competitivitat 
Territorial

Els PECT són projectes impulsats pels agents del territori 
i liderats per les entitats públiques locals de Catalunya 
que articulen projectes amb operacions i actuacions per 
a la transformació econòmica del territori i aporten un 
fort component d’innovació. Aquest projecte de vessant 
transversal ens ofereix l’oportunitat de reforçar, potenciar 
i innovar en totes les nostres línies d’actuació: la formació, 
l’ocupació i l’emprenedoria, imprescindibles per crear 
oportunitats a la Conca de Barberà.

Nova planta de reciclatge de fracció resta

L’àrea de Medi Ambient estem procedirem a l’adjudicació del 
nou contracte del servei d’explotació de les depuradores. 
Enguany, també hem de començar les obres de la nova 
planta de reciclatge de fracció resta i hem de licitar els nous 
projectes d’EDARS.

www.facebook.com/cccbarbera

www.instagram.com/consellconca/

https://twitter.com/ConsellConca

www.youtube.com/channel/UCDbC2lcpxJzGYJ2ZcKQTJ7Q

Telegram: ConsellComarcalConcaBarbera


