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Editorial

Benvolguts veïns i veïnes,
Aquestes són les primeres línies que us dirigeixo com a 
alcalde del nostre municipi i no puc amagar-vos l’orgull 
i alegria que en produeix fer-ho.
Durant aquests últims vuit anys com a regidor dins del 
govern, puc assegurar-vos que la feina ha estat feixuga 
i dura, a vegades descoratjadora. Però el ferm com-
promís del Fèlix al capdavant del grup de govern ha 
aconseguit que els projectes importants o altres peti-
tes tasques s’emprenguessin amb el màxim rigor, per-
severança i transparència.
Sent-vos sincer, no sempre el resultat ha estat l’esperat 
però si la implicació i la capacitat per tirar-ho endavant.
En aquesta nova etapa encapçalaré un grup de perso-
nes capacitades i compromeses amb tots vosaltres. No 
ens espanten els reptes perquè la nostra fortalesa serà 
la vostra recompensa. 
Una recompensa que es plasmarà en diferents projec-
tes de millora, consolidació o inversió en els quatre 
anys vinents.
Ben aviat començaran tant les obres al camí de Baronia 
com la millora de les línies elèctriques.
Però l’esforç més important el dedicarem a crear un 
nou espai de trobada i comunió entre tots els bellveins 
i bellveïnes. El CASAL representarà la culminació d’un 
projecte vital pel nostre poble. Vital per la seva impor-
tància. Vital pel nostre poble perquè canviarà la vida 
social al nostre municipi.
També us vull fer saber que Diputació després de la 
petició realitzada per L’Ajuntament per construir la ro-
tonda d’entrada de Baronia des de la cobertera i el 
pertinent estudi, ha acceptat tirar-la endavant tan aviat 
com els sigui possible. 
Crec que és una gran notícia per tots els veïns de Bell-
vei.
També ens permetrà continuar el full de ruta respecte 
a Baronia, amb la petició a Foment per un vial cap a la 
rotonda d’entrada al Poble des de la futura rotonda de 
Baronia.
Voldria acabar expressant la meva gratitud als regidors 
que ara no són a l’equip de govern i que hi havien es-
tat. Han fet una gran tasca de vegades no reconeguda.
I com no, donar l’enhorabona per la gran labor feta al 
Fèlix al capdavant de l’equip de govern. Durant els pit-
jors anys que es recorden de la crisi econòmica, l’Ajun-
tament va ser l’avançada en la lluita contra la pobresa 
i l’emergència social sense deixar de banda grans pro-
jectes que eren imprescindibles del municipi.
Nosaltres continuarem aquest camí i ens haurem d’es-
forçar més, si és possible, per ser mereixedors de la 
confiança que ha estat dipositada en aquest grup de 
gent.
Sense voler allargar-me més, us desitjo una molt bona 
Festa Major i que la gaudiu tots al màxim.
Bon estiu a tothom.

GERARD COLET MAÑÉ

Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

Ángeles Grande Robledillo  Regidora
agrande@bellvei.altanet.org

Carmen Cansino López  Regidora
ccansino@bellvei.altanet.org
Àrea de Juventut i Esports

Xavier Lladó Montoliu  3r Tinent d’Alcalde
xllado@bellvei.altanet.org
Àrea de Festes i Turisme

Enrique Chicano Pérez  Regidor
echicano@bellvei.altanet.org
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Atenció al públic
Ajuntament
De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00
i dijous de 09:00 a 18:00 hores.
Serveis Tècnics
Dijous de 10.00 a 14:00 hores.
Treballadora Social (Av. De la Creu, 1)
Dimecres de 10.00 a 13.00 hores*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.
Educadora Social (Av. De la Creu, 1)
Dimarts de 10:00 fins acabar visites*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.
Centre Cívic La Patronal
De dilluns a divendres de 16:00h a 20:00 hores.

Centre Cívic La Muga
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores.
Deixalleria comarcal
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 16.00 a 
20.00 hores. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Telèfons municipals
Ajuntament     977 168 185
Ajuntament Fax   977 168 115
Escola La Muntanyeta  977 168 147
Llar d’Infants Els Cargolins  977 168 081
Centre Cívic La Patronal  977 168 435
Centre Cívic La Muga  977 661 696
Consultori Mèdic   977 168 841
Llar de Jubilats   977 168 057
Pavelló Poliesportiu   977 592 917
Piscina     620 836 646
Servei d’aigua (avaries)  650 715 744
Jutjats     977 168 252
Serveis Socials   977 168 299
Bellvei Ràdio    977 168 977

Altres serveis
Podòleg
1er i 3er dimarts de cada mes
(s’ha d’anar a l’Ajuntament per demanar hora)
Preu: 15 euros i pels jubilats 6 euros.
Horari Consultori Mèdic
De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.
Telèfon Emergències
112
Hospital de El Vendrell (citacions)
902 013 410
RENFE (Informació)
902 240 202
CORREOS (Delegació de El Vendrell)
977 660 891

SOC (El Vendrell)
977 667 922
Per renovar el DNI
Mitjançant internet al web www.citapreviadni.es
o bé al tel. 977 229 068.
Carrer Vidal i Barraquer, 20 (Tarragona)
BASE
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Carrer del Mar, 3 (El Vendrell) Tel. 977 660 129
Horari piscina (estiu)
De dilluns a diumenge de 11.00 a 20:00 hores.

Sumari
Editorial i consistori
Informació i serveis
Notícies
Festa major petita
Festes 
Entitats
Comunicació
Plens
Grups municipals

2

3

5

12

15

17

19

20

22

Crèdits
Edita Ajuntament de Bellvei
Redacció i coordinació Ajuntament de Bellvei
Disseny i maquetació Azor Creatius Gràfics
Dipòsit legal T-0984-11

NOTA
D’acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la 
Protecció de Dades de Caràcter personal de terceres per-
sones, per la qual cosa, no podem publicar els naixements, 
casaments i defuncions com es feia en edicions anteriors.
Si algú està interessat/da en que es publiquin, ho pot fer 
dirigint-se a l’Ajuntament de Bellvei, de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h., signant una autorització.
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Notícies
+Bellvei i PSC firmen un nou pacte de govern

a Bellvei

Gerard Colet és el successor de Fèlix Sans a l’al-
caldia de Bellvei, investit pels vots del seu grup i 
els del grup socialista. La setmana del ple d’inves-
tidura, l’agrupació d’electors +Bellvei i PSC Bellvei 
van firmar un nou pacte de govern per conformar 
una majoria estable durant el mandat 2019-2023 al 
municipi. Durant aquests quatre anys Gerard Colet 
de +Bellvei (4 regidors) presidirà l’alcaldia i Núria 
Güell del PSC (3 regidors) serà la primera tinent 
d’alcalde. A l’oposició quedaran els grups d’Acti-
vem Bellvei Junts (3 regidors) i de Ciutadans Bellvei 
(1 regidor).

Gerard Colet considera que “és un acord positiu 
per al poble, per a l’estabilitat política de Bellvei”. 
Del pacte destaca que “reparteix feines importants 
entre els regidors, tant del PSC com de +Bellvei”: 

“ens queda una gran feina per endavant però, en-
tre els dos grups i tots els membres que formaren 
l’equip de govern, pensem que farem una gran tas-
ca”.

De la seva banda, Núria Güell recorda que “la in-
tenció del PSC des del primer moment era arribar a 
pactar amb +Bellvei”: “no havíem contemplat cap 
més força política”. També reconeix que li hauria 
agradat que s’haguessin repartit l’alcaldia dos anys 
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ella i dos Colet. “Però parlant i mirant tot el que 
aportarà a l’Ajuntament tot aquest equip de go-
vern, creiem que el pacte és molt bo”, va assegurar 
Güell.

L’Agrupació +Bellvei i PSC Bellvei han arribat a 
pactes de govern a Bellvei els últims dos mandats. 
El primer, per arribar a sumar la majoria, amb els 5 
regidors de +Bellvei i la regidora del PSC. I aquest 
últim mandat van repetir el mateix pacte i +Bellvei 
va sumar la regidora del PSC malgrat que ja comp-
tava amb els 6 regidors amb què arribaven a la ma-
joria absoluta.

Segons Colet, les negociacions que hi va haver per 
formar govern entre l’agrupació +Bellvei, PSC Bell-
vei i Activem Bellvei Junts “van ser complicades”. 

En un primer moment l’agrupació d’electors +Bell-
vei “es va plantejar un pacte més plural” però fi-
nalment “no es va poder dur a terme” i van acabar 
pactant amb el PSC. De la seva banda, la cap de 
llista d’Activem Bellvei Junts, Íngrid Salas, va con-
siderar que “l’acord de +Bellvei i PSC no respecta 
la voluntat del poble de Bellvei”. Considera que els 
ciutadans de Bellvei van decidir que no hi hagués 
cap partit amb majoria, amb un vot repartit: “el po-
ble ha decidit que governéssim tots tres grups”, va 
afegir.

Segons Colet, Enrique Chicano, el regidor que for-
marà el grup de Ciutadans Bellvei, va decidir des 
d’un primer moment quedar-se a l’oposició i no 
participar a les negociacions. 

El PSC guanya les eleccions generals a Bellvei
amb 1 de cada 4 vots

El Partit dels Socialistes de Catalunya va guanyar 
les eleccions generals a Bellvei amb 285 vots, 1 de 
cada 4, i augmentant un 70 per cent respecte les 
eleccions del 2016. En segon lloc, amb més d’un 22 
per cent, va quedar Esquerra Republicana de Ca-
talunya, amb 255 vots, 114 més que el 2019. Ciu-
tadans també va crèixer, guanyant 59 vots, fins els 
187. Els partits que més van retrocedir en vots van 
ser el Partit Popular amb 51 vots, 118 menys que 
fa 3 anys; i En comú Podem amb 161, que són 77 
menys que a les últimes eleccions. Junts per Ca-
talunya ha sumat 92 suports, respecte els 110 de 
Convergència Democràtica del 2016. També van 
obtenir vots partits que es presenten per primera 
vegada com Vox, que aconsegueix 58 vots, el Front 
Republicà amb 20, i Convergents, amb 1. Pel que 
fa a la participació, van votar 1.154 persones, que 

suposen el 74 per cent del cens electoral del mu-
nicipi, incrementant un 10 per cent respecte fa tres 
anys.

2019

PSC: 285 (+118)
ERC: 255 (+114)
Ciutadans: 187 (+59)
En comú podem: 161 (-77)
JuntsXCat: 92 (-18)
Vox: 58
Partit Popular: 51 (-118)
Pacma: 23 (+1)
Front Republicà: 20
Convergents: 1
Recortes Cero: 1

2016

PSC: 167
ERC: 141
Ciutadans: 128
En comú podem: 238
CDC: 110

Partit popular: 169
Pacma: 22

Recortes Cero: 0



www.bellvei.cat  JUNY2019

7

Fèlix Sans: “És un honor per a mi haver estat alcalde”

Com està vivint aquests últims d’aquest segon 
mandat?
Amb molta feina. I amb emoció. Són vuit anys que 
he estat al capdavant de l’Ajuntament. És un honor 
per a mi haver estat alcalde i haver pogut servir el 
poble.

Va deixar clar que com a molt estaria vuit anys 
al càrrec. Per què va prendre aquesta decisió, a 
priori?
Crec que ho hauria de fer tothom que està al cap-
davant d’institucions, tant consells comarcals, com 
diputacions, com ajuntaments: el càrrec hauria de 
ser per vuit anys. Cal que hi hagi renovació, que 
entri aire nou, amb normalment gent més jove que 
té més empenta. És important per evitar caure en 
malts vicis i les coses que sentim a dir per tot arreu. 
És una qüestió d’higiene política i democràtica.

De què se sent més orgullós, de la seva obra de 
govern?
De totes les coses que hem pogut fer, com el camí 
de Baronia, el cementiri, la rotonda del poliespor-
tiu, la de la N-340 (que s’ha de polir amb la rotonda 
de Baronia)... I el més important, haver pogut estar 
al costat de la gent quan han tingut problemes que 
es podien solucionar des de l’Ajuntament.

Què li ha quedat pendent, que li hagués agradat 
fer?
L’espina que tinc clavada és el Casal. M’hauria agra-
dat poder iniciar-ne les obres ja, poder-lo arreglar, 
obrir el bar... Vam signar el conveni però per pro-
blemes administratius i econòmics no s’ha pogut 
tirar endavant, encara. Sí que tenim en marxa les 
obres del camí de Baronia, de l’enllumenat del mu-
nicipi que fallen moltes vegades i de la canalització 
d’aigua de Baronia, també. Està tot en marxa, però 
el que falta és el Casal. És un espai cultural impor-

tantíssim per al poble.

Com ha estat la relació amb els ciutadans, el dia 
a dia.
El normal a un poble, el tracte és molt proper i si 
hi ha un problema qui ho ha de solucionar pràcti-
cament és l’Ajuntament. És el que ha de ser a un 
poble. Tots ens coneixem i intentes solucionar els 
problemes de tothom. De vegades hi ha gent que 
se t’enfada perquè consideren que s’hauria de fer 
més; però hi ha uns límits que no pots sobrepassar 
i que hi són per a tothom.

Com veu Bellvei ara, al 2019?
Jo el veig bé. Diuen que l’economia està canviant, 
després de 8 o 10 anys d’una crisi molt important. 
El que hem intentat fer ha estat no pujar els impos-
tos i mantenir els mateixos serveis amb els diners 
que recaptaven. S’han pogut fer les inversions que 
s’han pogut fer. Si l’economia va millorant com ara 
i les administracions centrals, tant Generalitat com 
l’estat, obren una mica la mànega per poder, per 
exemple, contractar gent, i per poder fer més co-
ses.

A què es dedicarà, ara que tindrà molt més 
temps lliure?
Faré de pagès, que és el que feia abans. Crec que 
és el que han de fer els polítics: tu tens una feina, 
entres a la política, dediques la part que pots al 
càrrec i, quan acabes, has de tornar a la teva fei-
na. No crec que hi hagi d’haver portes giratòries, ni 
endolls a consells comarcals o diputacions. Estaré 
molt més tranquil, és veritat. No sé si els primers 
dies vindré cap a l’Ajuntament, després d’anys ve-
nint cada dia. I espero tranquil·litzar-me, prens els 
problemes cap a casa i espero poder dormir millor. 
I ara que tindré més temps, m’he apuntat a l’AMPA 
de l’Institut de l’Arboç, per col·laborar.
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La novel·la guanyadora del certamen Bellvei negre, ambientada al Penedès

La novel·la ‘La còpia’ de Jordi Frangioni, guanyado-
ra de la tercera edició del certamen de novel·la Bell-
vei negre, està ambientada a Bellvei i al Penedès. 
Finalista a la segona edició del premi, Frangioni va 
trobar la inspiració per a la seva història a la visita 
al municipi l’any passat, per assistir a la 2a Jornada 
Bellvei Negre: “la llavor de la novel·la em va venir 
durant la visita guiada de la jornada de l’any passat. 
No em vaig poder estar d’arribar a casa i començar 
a escriure l’esquelet”. D’aquella visita guiada l’autor 
destaca que li va fer “molta gràcia” la història del 
carrer Dues províncies, que separa els municipis de 
Bellvei i Castellet i la Gornal, un a Tarragona i l’altre 
a Barcelona.

La història, que Frangioni avança que parla de “la 
vanitat humana”, arrenca “amb el desè concurs de 
novel·la Bellvei negre”. A banda de Bellvei, també 
hi apareixen altres municipis penedesencs com el 
Vendrell, Santa Margarida i els Monjos, o la zona 
del Montmell; i també hi apareix el Pla de Manlleu i 
Aiguamúrcia, de l’Alt Camp. “Els mossos que fan la 
investigació són de Vilafranca del Penedès”, explica 
Frangioni.

El premi de novel·la Bellvei Negre l’organitzen 
l’Ajuntament de Bellvei i l’editorial Gregal, amb la 
coordinació de Ramón Valls, i el suport de Jané Ven-
tura, Xerigots de Vilafranca i l’Obrador del Vendrell. 
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La novel·la guanyadora del certamen Bellvei negre, ambientada al Penedès

Frangioni, finalista de la segona edició del premi, 
rebrà 1000 euros i la publicació a Gregal de la seva 
novel·la en paper.

El finalista d’aquesta edició ha estat Javier Moli-
na, que veurà publicada la seva novel·la ‘Camino a 
Quetumal’ a Gregal en format llibre electrònic.

Èxit de la 3a Jornada Bellvei Negre

Una quarantena de persones van prendre part a la 
tercera edició de la jornada literària al voltant del 
certamen literari Bellvei negre el passat 6 d’abril. 

Es van acostar fins a Bellvei persones de tot el país i 
també un dels finalistes vingut des de Galícia. Com 
altres anys, una de les activitats paral·leles més cele-
brades va ser el maridatge de vins, formatges, i xo-
colata de l’Obrador del Vendrell, amb les explicaci-
ons dels professionals de Jané Ventura i Xerigots de 
Vilafranca, o la passejada comentada pel municipi. 

La jornada també va servir per presentar les últimes 
novel·les negres d’autors com Graziella Moreno, 
José Vaccaro, Maria Rosa Nogué, José Luis Muñoz, 
Xavier Borrell o el mateix Ramón Valls.
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Bellvei s’uneix al Pacte del Penedès Marítim

A proposta dels consells comarcals del Baix Pene-
dès i del Garraf aquest mes de gener es va crear 
el Pacte del Penedès Marítim, amb el compromís 
de treballar per reduir el greuge de les dues co-
marques respecte l’àrea metropolitana pel que fa 
a insfrastructures i a mobilitat. Bellvei és un dels 20 
municipis de les dues comarques que s’ha adherit 
al pacte que entre els seus punts destacats té la re-
clamació de gratuïtat i bonificacions dels peatges 
de l’autopista C-32, que suposa un cost de 22,14 
€ si s’utilitza per anar i tornar des del Penedès i el 
Garraf.
D’altra banda, el Pacte de Berà segueix actiu des-
prés d’aconseguir el desviament dels camions de 

gran tonatge cap a l’AP-7. Entre altres reivindica-
cions, els alcaldes del Pacte demanen millores al 
servei de Rodalies. El mes de desembre passat es 
van reunir al Vendrell amb Pere Macias, coordinador 
del Ministeri de Foment per als plans de la xarxa 
de Rodalies. Els alcaldes li van exposar un seguit 
de qüestions, relacionades tant amb Adif, titular de 
la infraestructura, com amb Renfe, gestora del ser-
vei,  que afecten els diferents municipis integrants 
del Pacte. També es va insistir sobre la necessitat de 
millorar el servei de Rodalies pel que fa la puntua-
litat, disponibilitat de trens i servei cap al Camp de 
Tarragona. 

La Diputació de Tarragona considera la rotonda pendent 
de Baronia del Mar com a necessària

La rotonda s’ha de construir a la intersecció entre la 
carretera de Bellvei a Calafell, coneguda com la de 
la Cobertera, i l’accés des d’aquesta via al camí de 
Baronia del Mar. Segons Fèlix Sans, alcalde provisi-

onal de Bellvei en el moment de rebre la comunica-
ció, l’informe tècnic que ha enviat la Diputació de 
Tarragona confirma que la rotonda és viable i que 
s’ha de fer pel volum de trànsit que hi ha al camí de 
Baronia. Segons la comunicació de la Diputació es 
tirarà endavant “quan hi hagi pressupost i el pro-
jecte fet”. Sans va apuntar que la rotonda també 
ha de resoldre més endavant els problemes d’ac-
cés des de la carretera de la Cobertera a l’N-340. 
“Posteriorment hi hauria una connexió que comu-
nicaria directament aquesta nova rotonda amb la 
de l’entrada del poble”. Des de l’Ajuntament de 
Bellvei esperen que quan la Diputació estableixi les 
prioritats dels seus projectes, el d’aquesta rotonda 
de Bellvei sigui un dels prioritaris i que el tirin enda-
vant com més aviat millor.
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Els pressupostos participatius permetran adquirir
un remolc per al bestiari festiu

Els bellveiencs majors de 16 anys van poder fer ar-
ribar al Consell del poble de Bellvei les seves pro-
postes de projectes per als pressupostos partici-
patius de l’1 de febrer a l’1 de març. En aquesta 
ocasió només es van presentar tres propostes, de 
les quals una es va descartar perquè no es va voler 
presentar en nom del veí que la plantejava i l’altra 
perquè la butlleta no contenia les dades requeri-
des. L’única proposta correcta i viable, doncs, va 
ser la de dotar a les entitats del poble amb bestiari 
festiu d’un remolc per poder-lo transportar. El pres-
supost de la proposta és de 3.820 euros més IVA. El 
projecte guanyador a l’edició de l’any passat dels 
pressupostos participatius de recuperació del camí 
de la Muga presentat per l’entitat Senderistes la 
Muga ja està en la recta final de implementació, a 
falta només d’instal·lar els rètols que marcaran el 
recorregut.

L’Ajuntament de Bellvei ha engegat un nou siste-
ma de distribució de les notícies del municipi, que 
se suma al web municipal, les xarxes socials i els 
cartells als establiments del municipi. A través de 
l’aplicació eBando els bellveiencs poden consultar 
les notícies que apareixen al web i rebre avisos quan 
n’hi hagi de noves. Segons la regidora de comuni-
cació de Bellvei Karol Granado l’objectiu és que el 
veïns puguin informar-se fent un sol clic d’allò que 
passa al municipi sense necessitat d’entrar al web 
o a les xarxes socials.  Per fer servir eBando, cal 
descarregar l’aplicació de les respectives botigues 
d’iOS i Android, instal·lar-la i buscar Bellvei pel nom 
o pel codi postal.

L’Ajuntament ofereix
la informació municipal a

través d’una aplicació mòbil
El delegat del govern

al Penedès Pere Regull
visita Bellvei

Al seu pas per Bellvei el mes de novembre el 
delegat del govern al Penedès, Pere Regull, 
va explicar que la ronda de trobades institu-
cionals que estava fent als municipis i consells 
comarcal de la vegueria estava servint per pre-
sentar-se i perquè el territori comencés a inte-
ractuar amb la delegació. Una delegació que, 
deia, té el repte de treballar en una vegueria 
de nova creació. Regull era optimista: “crec 
que sí que ens en sortirem perquè serem útils”.

El delegat apuntava que també “dependrà de 
les ganes amb què la Generalitat respongui 
quan li arribin propostes del territori” i de la 
delegació: “hem de fer de nexe i quan es fa 
de nexe has de ser part d’un i part de l’altre”, 
concloia Regull. El delegat del govern al Pe-
nedès va reconèixer que la situació de la de-
legació encara era de precarietat, perquè de 
moment aleshores la formaven només ell i la 
seva número dos, l’alcaldessa de Cunit Mont-
serrat Carreras.
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Els carrers de Bellvei s’omplen per la Fira de Sant Isidre

Centenars de persones van tornar a recórrer els 
carrers del centre de Bellvei durant la Fira de Sant 
Isidre del passat 12 de maig, recorrent la trente-
na de parades de la Mostra d’Oficis Artesans i de 
les entitats del municipi, així com les atraccions in-
fantils ecològiques o els jocs de fusta de la plaça 
de Catalunya. Durant el dia també hi va haver una 
actuació del Ball de bastons de Bellvei, l’exhibició 
del grup de sevillanes o la cantada de caramelles. 

Una de les activitats més concorregudes va ser el 
concert de l’orquestra Nueva Alaska, que va portar 
el seu espectacle al Pavelló municipal el vespre de 
diumenge, a les 8 del vespre. Segons el regidor de 
cultura i festes Rafael Díaz, feia temps que anaven 
darrere de la contractació d’aquesta orquestra per-
què la coneixien diversos membres de la comissió 
de festes, perquè “porta un espectacle molt bonic, 
que pot ballar tothom”, i que a l’agost era “impos-

Festa Major Petita
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Els carrers de Bellvei s’omplen per la Fira de Sant Isidre

sible per dates i per preu”. 
Una de les novetats d’aquest any va ser que es va 
avançar a la setmana anterior, a diumenge 5 de 
maig, la Va Cursa Trail Sant Isidre de Bellvei, que va 
transcórrer per les muntanyes del municipi i tam-
bé les del terme municipal de Castellet i la Gornal. 
Aquest any per primera vegada va anar acompa-
nyada d’una Caminada pels mateixos espais. La 
distància de la cursa va seguir sent de 13 quilòme-

tres, repartits en un 90 per cent de terra i un 10 per 
cent d’asfalt, mentre que la caminada va ser de 10 
quilòmetres. El Ball de diables de Bellvei també va 
organitzar una activitat prèvia divendres, una boti-
farrada a la plaça de l’U d’octubre de 2017 que va 
seguir amb una festa amb DJ’s a partir de la mitja-
nit.
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Festa Major

La Societat el Casal i Aleix Miravent, premis patarol
i pipiripip de la Festa Major

Durant els actes de la Festa Major, el consistori va 
lliurar el premi patarol a la Societat el Casal, que 
al maig ha acabat els actes de celebració del seu 
centenari. El regidor de cultura i festes Rafael Díaz 
va destacar. El president de l’entitat, Jaume Coll, 
va assegurar que “la Societat no està morta, està 
viva encara”: “tenim moltes ganes de fer coses i 
seguirem recuperant moltes de les festes que hem 
fet al centenari”.

El premi pipiripip el va merèixer Aleix Miravent, 
que ha format part com a jugador i entrenador de 
l’Atlètic Bellvei i de molts altres clubs de futbol del 
Baix Penedès. Després de rebre el premi de mans 
de l’alcalde Fèlix Sans, Miravent va aprofitar el pre-
mi per reclamar que s’instal·li gespa al camp del 
Bellvei: “potser la canalla del poble amb això del 
futbol podria revolucionar Bellvei i fer que fos una 
mica més de tots i per a tots”, va apuntar.

El constructor d’imatgeria festival Sergi Iglesias Rius, que té el seu taller a Valls, va regalar un capgròs 
a l’Ajuntament de Bellvei durant la Mostra d’oficis artesans. El jove artista està titulat en escultura des 
de l’any 2017 a l’Escola d’Art i Disseny ”La Llotja” de Barcelona i és aficionat al món de la cultura po-
pular des de ben petit.
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Festes
Bellvei amplia a un mes les activitats del Dia de la Dona

Després de tres anys celebrant una setmana d’acti-
vitats dedicades al Dia de la Dona, aquest any Bell-
vei ha organitzat el primer Mes de la Dona. Segons 
la regidora de Benestar Social, Família i Sanitat 
Merche Martín, la setmana ja havia estat “un èxit 
total” els dos primers anys, a tots els tallers i activi-
tats, però “es quedava curta”. Les activitats van ar-
rencar divendres 8 de març amb la inauguració de 
l’exposició de poemes d’Anna Molina al centre cí-
vic la Patronal. Entre les activitats destacades hi va 
haver el Sopar de Dones al centre cívic la Patronal 
seguit d’un concert, teatre amb l’obra ‘¿Culpable 

de què?’ tallers de diferents tipus, i classes d’inicia-
ció a diversos balls. 
Bellvei Ràdio va dedicar aquest any un programa 
especial presentat per Gemma Urgell al Dia de la 
Dona. Sota el títol ‘La dona al món associatiu’, vs 
ser un debat obert al públic al centre cívic la Patro-
nal amb representants de diverses entitats: Neus 
Forcada dels Tafaners Bellvei, Rocio España del Ball 
de Diables de Bellvei i Chus Consol de la Societat 
el Casal. Com a conclusió, Consol va fer una crida 
a crear una associació de dones a Bellvei, per fer 
activitat no només el mes de març sinó tot l’any.

Pessebre de Nadal
Rosa Rocías, guanyadora del 1r Premi Adults del 
Concurs de Pessebres de Nadal 2018, va donar el 
premi del concurs a la Fundació de la Marató de TV3.

Caramelles
La cantada de caramelles es va fer diumenge 21 
d’abril, començant a la plaça Nova, amb el grup de 
les Caramelles, les 3 claus musicals i els petits vailets.
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Festes
Concerts

Tradicional concert de Nadal de la Bellvei Band al centre cívic la Patronal. I Concert de Nadal de Tocats de 
Canya i els Grallers de Bellvei.

Cavalcada de Reis
Cavalcada dels Reis d’Orient, que va començar al 
pavelló i va acabar a la rambla Josep Torrents, on es 
va servir coca i xocolata.

Carnaval

El Carnaval va començar dijous 28 de febrer amb 
una Cercavila  pels carrers del poble des de la porta 
de l’escola la Muntanyeta fins a la plaça Catalunya. 
Allà els esperava un espectacle infantil amb Xarop 
de Canya i un berenar. L’endemà, divendres 1 de 
març, va ser el torn de la celebració al centre cívic la 
Muga de Baronia del Mar, amb una festa amb disco 
mòbil infantil i berenar. I les carrosses i les comparses 
van desfilar dissabte 9 de març des del centre cívic 
de les Casetes fins al Pavelló municipal.
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Amb el títol ‘25 anys de foc, festa i destrucció’, el 
Ball de diables de Bellvei va celebrar el seu aniver-
sari amb una exposició amb fotografies que ha fet 
un dels membres, Adrià Galofré, organitzada per 
Jove Baix Penedès amb el suport de l’Ajuntament 
de Bellvei. El text de l’exposició, acompanyat del 
logotip dissenyat per Abril Mañé, explicava que les 

imatges volien “transmetre el que avui representa 
el Ball de Diables i el Drac de Bellvei”. També deta-
llava que eren un “homenatge als que aixequen les 
forques a cada correfoc, als que encenen la metxa, 
als que carreguen el Drac, als que organitzen la fei-
na, als que fan sonar els timbals...”.

Entitats
Exposició dels 25 anys del Ball de Diables

Tafaners de Bellvei
Els Tafaners de Bellvei han organitzat diverses ac-
tivitats per a aquesta primavera i per a l’estiu: la 
Festa de la primavera, un sopar de carmanyolada i 
música de Dj Manyé i Ràdio Esventada; una excur-
sió en bicicleta de Bellvei a l’Arboç; i la revetlla de 
Sant Joan a la plaça de l’U d’octubre del proper 23 
de juny, amb sopar popular, espectacle de màgia 
i concerts de Hideout Rock i la Traca, per acabar 
amb música de DJ. 

7è Cros Escolar Comarcal
a Bellvei

La setena edició del cros escolar va tenir lloc el 31 
de març al Polígon industrial els Masets a partir de 
les 11 del matí. Va comptar amb la col·laboració 
de familiars que es van apuntar a la Cursa Córrer 
en Família, de professors de l’escola la Muntanye-
ta que van anar a col·laborar, del ciclista Manuel 
Sanchez, que va anar de cap de cursa per guiar els 
infants del cros, del Consell Esportiu del Baix Pene-
dès i de Protecció Civil de Bellvei.
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Entitats

L’escola la Muntanyeta dedica el seu projecte
a la Festa Major

Cada curs de l’escola la Muntanyeta ha dedicat el 
projecte a una de les activitats de la Festa Major. 
D’entre totes, els alumnes de tercer van triar la Cur-
sa d’Ornis. A banda de la feina al centre, també van 
anar a Bellvei Ràdio per gravar unes falques per 
aconseguir la col·laboració dels veïns de Bellvei: els 

van demanar que els fessin arribar fotografies i in-
formació sobre aquests vehicles, com l’any que es 
van fer, qui els va fer i si van guanyar algun premi. 
També van visitar l’Ajuntament de Bellvei, on van 
poder fer preguntes sobre la Cursa d’Ornis a l’alcal-
de Fèlix Sans i la regidora Núria Güell.

Dinar de la gent gran de Bellvei 2019.

Premis recerca

Els guanyadors de la segona edició dels premis als 
millors treballs de recerca han estat aquest 2018 
per Rubén Hormigo, Francesc Huertas i Said El Ah-
madi.

Dinar de la Gent Gran
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Gemma Urgell: “Una ràdio petita en xarxa pot esdevenir 
portaveu d’allò que passa al seu municipi”

Després de vuit anys 
dirigint Bellvei Ràdio la 
periodista Gemma Ur-
gell ha deixat l’emissora 
municipal per dedicar-se 
a altres reptes professio-
nals i polítics, com a pe-
riodista a l’Institut Català 
de la vinya i del Vi i com 

tar-nos amb la Xarxa de Comunicació Local, la xarxa 
més grans d’emissores municipals de tot Catalunya. 
Una ràdio petita és poca cosa, però si treballa en 
xarxa pot esdevenir un portaveu d’allò que passa 
al seu municipi i que pot ser interessant per a al-
tres emissores i oients d’altres punts del país. També 
vam iniciar les transmissions dels plens municipals.

I aquest curs ha engegat un nou projecte amb al-
tres emissores del Penedès.
Sí, és el Penedès en xarxa que fem de 9 del matí a 
12 del migdia de manera conjunta amb Domenys 
Ràdio, Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní i Canal 
20-Ràdio Olèrdola. És tot un èxit. I el fet d’estar a 
la Xarxa, amb aquest i altres programes com el Tot 
Bellvei i el Bellvei Negre del Ramón Valls, també ens 
ajuda a cofinançar millor l’emissora i no ser tant una 
càrrega econòmica per a l’Ajuntament.

A banda dels programes, la ràdio ha fet altre ac-
tivitats. D’on va sorgir la idea de fer la festa soli-
dària de la ràdio?
La idea és apropar la ràdio a la gent i, a més, recollir 
diners per a gent que ho necessita. Sempre la fem a 
l’estiu, amb un sopar, amb música o actuacions... És 
una manera de donar a conèixer l’emissora i també 
els col·laboradors, i de pas agrair la feina que fan 
desinteressadament. També hem sortit al carrer a 
fer programes com l’especial dels 100 anys del Ca-
sal o el debat del Dia de la Dona a la Patronal, que 
hem gravat i després s’han emès a la ràdio.

Bellvei Ràdio emet un programa especial per a les eleccions 
municipals amb Ràdio Cunit i Domenys Ràdio

Les emissores munici-
pals Ràdio Cunit, Do-
menys Ràdio i Bellvei 
Ràdio van emetre un 
programa especial diu-
menge 26 de maig en 
què van cobrir la nit 
electoral de les elecci-
ons municipals.
Des de 2/4 de 9 del 
vespre, Jaume Assens, 

Comunicació

Neus Rovira i Lorena 
Sagón de Ràdio Cunit, 
Lourdes Meroño de 

Domenys Ràdio i David 
Canto de Bellvei Ràdio 
van seguir en directe el 
desenvolupament dels 
recomptes als municipis 
de la comarca del Baix 
Penedès i van parlar 
amb els protagonistes 
de la nit.
El programa es va po-
der escoltar a cada mu-

nicipi a través de les 
emissions per freqüèn-
cia modulada de les tres 
emissores, 107.0 a Rà-
dio Cunit, 107.6 a Do-
menys Ràdio i 104.8 a 
Bellvei Ràdio, i també a 
través d’internet al web 
RadioCunit.cat.

a regidora a l’ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
A partir d’ara les funcions de direcció les farà el pe-
riodista de l’emissora David Canto.

Com era la ràdio, quan hi vas arribar?
S’havia aconseguit tenir una emissora municipal, 
que això ja era molt per a un poble com Bellvei. Hi 
havia un parell de programes propis i estava con-
nectada a una emissora privada musical. No hi havia 
una visió de ràdio municipal i de crear xarxes amb 
altres emissores. 

Com ha anat canviant?
Quan vaig entrar un dels objectius era obrir la ràdio 
a la ciutadania i aconseguir més participació a tra-
vés de col·laboracions. Els primers quatre anys amb 
l’Ariadna Caballero vam buscar molta programació 
pròpia i col·laboradors, buscant donar veu als veïns 
i explicar el que passa al municipi. I l’altre objectiu 
era establir vincles amb altres ràdios. I un dels pas-
sos més importants, dels quals em sento més or-
gullosa, és el fet d’haver pogut aconseguir connec-
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Plens municipals
Ple extraordinari
20 de desembre de 2018

1. Exp. 2016/1040 Modificació membres de la Co-
missió Informativa.
2. Exp. 2018/1880 Aprovació del Conveni entre 
l’Ajuntament de Calafell i Ajuntament de Bellvei 
en relació als serveis de la Urbanització Baronia del 
Mar.
3. Exp. 20181697 Aprovació de la Re-numeració 
Plaça Església.
4. Exp. 2018/1941 Aprovació del Pla Estratègic de 
Subvencions, any 2019.
5. Exp. 2018/1870 Aprovació del pressupost, plan-
tilla i bases d’execució, any 2019.
6. Exp.  2018/1870 Donar compte informe-inter-
venció de l’estabilitat pressupostària i regla de des-
pesa, pressupost 2019.
7. Exp. 2018/405 Moció del grup municipal socialis-
ta, per instar al Departament de Salut a reconèixer 
l’atenció primària com el veritable eix del sistema 
sanitari públic.

Ple ordinari
24 de gener de 2019

1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari 
d’11 d’octubre de 2018. (Exp. 1676/2018)
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari 
de 21 de novembre de 2018. (Exp. 1866/2018)
3. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Extraordi-
nari de 20 de desembre de 2018 (Exp. 1949/2018)
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia
5. Aprovació de la modificació puntual del conveni 
amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per l’as-
sistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria industri-
al (Exp. 994/2017)
6. Aprovació de la modificació puntual del conve-
ni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per 
l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic  (Exp. 
2016/610)
7. Aprovació annex per l’exercici 2019, del Conve-
ni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès so-
bre matèria de Serveis Socials (2016-2019) (Exp. 
2016/1098)
8. Aprovació inicial de l’imposició i ordenanció de 
l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic de 
serveis esportius, culturals i lúdiques (Exp. 29/2019)
9. Aprovació modificació del protocol general de 

serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL  (Exp. 
1778/2018)
10. Ratificació proposta de Junta de Govern Lo-
cal del Conveni de Col·laboració per al desenvo-
lupament del programa «Formació i Treball», en el 
marc de la convocatòria 2018 que promou el servei 
d’ocupació de Catalunya. (Exp. 2019/5)
11. Aprovació del conveni de coproducció radiofò-
nica d’un programa anomenat «Penedès en xarxa» 
entre la Xarxa Audiovisual Local, SL i l’Ajuntament 
de Bellvei (Bellvei Ràdio) 2019 (Exp. 141/2019)
12. Aprovació del conveni de col·laboració interad-
ministratiu per a l’execució del Programa Enfeina’t 
Convocatòria 2018. (Exp. 146/2019)
13. Precs i preguntes
    

Ple extraordinari
3 d’abril de 2019

1. Exp. 2019/375 Sorteig membres de les meses 
electorals per les Eleccions a les Corts Generals, 28 
d’abril de 2019.
2. Exp. 2018/64 Donar compte informe intervenció 
període mig de pagament 4t trimestre de 2018.
3. Exp. 2017/2020 Donar compte informe compli-
ment inversions finançament sostenibles 2017.
4. Exp. 2019/242 Aprovació Conveni de coopera-
ció interadministrativa entre el Consell Comarcal 
del Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei en re-
lació al servei d’acolliment residencial d’urgència 
(anys 2019-2022).
5. Exp. 2019/272 Aprovació conveni Xarxa Audiovi-
sual Local SL de regulació de les condicions de pro-
ducció, cessió i emissió dels programes radiofònics 
«Tot Bellvei» i «Bellvei Negre» així com la cessió de 
drets de propietat intel·lectual, exercici 2019.
6. Exp. 2019/244 Aprovació annex per l’exercici 
2019 del conveni amb el Consell Comarcal del Baix 
Penedès sobre la gestió del manteniment de l’àrea 
recreativa forestal del Montmell.
7. Exp. 2019/308 Reconeixement extrajudicial de 
crèdit.
8. Exp. 2019/427 Modificació de crèdit despeses 
pendents d’aplicació 2018.
9. Exp. 2019/309 Aprovació de l’increment de les 
retribucions del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Bellvei, per l’any 2019.
10. Exp. 2018/1392 Procediment sancionador en 
matèria d’animals. Resolució de l’expedient.
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Al web de l’Ajuntament: www.bellvei.cat podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens

11. Exp. 2018/1686 Procediment sancionador per 
infraccions de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre la tinença de gossos considerats potencial-
ment perillosos.

Ple ordinari
11 d’abril de 2019

1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de 
24 de gener de 2019. (Exp. 136/2019)
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari 
de 3 d’abril de 2019. (Exp. 437/2019)
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia
4. Donar compte informe de la intervenció sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la 
despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació 
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018. 
(Exp. 157/2019)
5. Donar compte decret d’alcaldia d’aprovació liqui-
dació pressupost de l’exercici 2018 (Exp. 157/2019)
6. Aprovar si escau, rectificació error material apro-
vació Conveni de col·laboració interadministratiu 
per a l’execució del programa Enfeina’t Convoca-
tòria 2018. (Exp. 146/2019)
7. Aprovació si escau, rectificació error material de 
ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 10/01/2019 d’aprovació 
el Conveni de col·laboració pel programa «Treball i 
Formació» en el marc de la convocatòria 2018 que 
promou el serveu d’ocupació de Catalunya. (EXP. 
5/2019)
8. Moció per reclamar un pla plurianual d’inversi-
ons per als ens locals de Catalunya.(Exp. 122/2019)
9. Moció en relació al pacte pel Penedès Marítim. 
(Exp. 122/2019)
10. Precs i preguntes

    
Ple extraordinari
30 d’abril de 2019

1. Exp. 2019/513 Sorteig membres de les meses 
electorals per les Eleccions Municipals i Parlament 
Europeu, 26 de maig de 2019.

2. Exp. 2019/551 Aprovació de la distribució 
superàvit d’inversions financerament sostenibles 
2018.
3. Exp. 2019/444 Aprovació massa salarial, any 
2019.
4. Exp. 2019/461 Aprovació del resum numèric ge-
neral corresponent a la rectificació del Padró Muni-
cipal d’Habitants d’aquest Ajuntament, referit a la 
data 1 de gener de 2019.
5. Exp. 2019/588 Aprovació de la prestació econò-
mica per incapacitat laboral transitòria en aplicació 
de la disposició addicional 54 de la Llei 6/2008 de 3 
de juliol del pressupost general de l’estat per l’any 
2018.



Núria Güell del Campo
Grup Municipal del PSC de Bellvei

En esta ocasión nos dirijimos a vosotros para expresaros 
nuestro agradecimiento por el apoyo recibido y la con-
fianza que nos habéis depositado en las últimas elecci-
ones.

Nuestro compromiso con todo el pueblo sigue firme y lo 
demostramos diariamente esforzándonos para  no de-
fraudar las expectativas y la ilusión que 334 personas pu-
sisteis  en el proyecto de +Bellvei y en las personas que 
conforman nuestro grupo municipal.

Somos conscientes de que hay cosas que mejorar y des-
pués de una legislatura extremadamente ardua debido 
al cambio de secretaría en el Ayuntamiento, estamos re-
sueltos a seguir trabajando duro para llevar a cabo nues-
tras propuestas.

Por otro lado, queremos transmitiros que lejos de con-
vertir la gestión municipal en algo inaccesible, queremos 
seguir escuchando y dialogando con el pueblo, y os ani-
mamos a que todos participéis con nosotros como uno 
más para construir juntos un futuro mejor para nuestro 
pueblo. ¡Todos seréis bienvenidos!

Os deseamos Bona Festa Major!!!!!!!!!!

Karol Granado Pleguezuelos
+ Bellvei
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Legislatura 2019 - 2023

Des del PSC de Bellvei volem agraïr als 275 veïns/es la 
confiança dipositada en el nostre grup a les passades 
eleccions municipals i que ens van fer passar d’un a tres 
regidors/es.

La feina realitzada des del PSC amb +Bellvei durant els 
passats 8 anys ens van encoratjar a reeditar el pacte de 
governabilitat novament pels propers quatre anys (2019-
2023). Des del PSC volem deixar clar que només vam 
contemplar un pacte amb +Bellvei des del primer mo-
ment per la confiança i bona entesa de treball que hem 
mantingut aquestes darreres legislatures. 

Ara hem començat una nova legislatura en la que segui-
rem, ara amb la força de 3 regidors/es, treballant per 
construïr un Bellvei millor, de tots i totes.

Estem a la vostra disposició i us desitgem una molt bona 
Festa Major! 
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El grup Activem Bellvei volem començar aquestes línies 
agraint a les 302 persones que van decidir donar-nos la 
seva confiança el 26 de maig a les eleccions municipals. 
Vam quedar segons a 32 vots del primer.  Esperem ser 
mereixedors de la vostre confiança.

Entenem que donat la igualtat en vots de +Bellvei, Acti-
vem Bellvei i Psc la voluntat dels nostres veïns i veïnes era 
que poguéssim treballar en consens. 

Ens vam oferir sense cap demanda ni de cadires ni d’al-
caldies amb l’únic propòsit de treballar pel nostre mu-
nicipi. Malauradament ha estat impossible donat els 
ressentiments per part de PSC de fa 30 anys i la poca 
valentia o por de tenir gent vàlida a l’equip de govern 
per part de +Bellvei.

Recordar que la urbanització Baronia del mar ha perdut 
tota la representació que tenia a l’equip de govern donat 
que cap regidor dels 7 que han format govern viuen a 
la urbanització. Cap viu les problemàtiques diàries que 
podem tenir els veïns, El nostre grup en general i jo en 
particular em comprometo a fer arribar totes les man-
cances que sortiran, que no són poques a l’ajuntament.

Activem Bellvei a l’oposició continuarà treballant incansa-
blement per tenir el poble que ens mereixem. S’apropen 
temps difícils, en 2 anys s’hauran de recuperar 300.000€ 
del pressupostos i estarem vigilant que la mala gestió 
econòmica que s’ha fet no l’acabin pagant els veïns i 
veïnes del nostre municipi en forma de més impostos o 
reducció de serveis.

Per acabar volem agrair als regidors sortints la seva dedi-
cació al nostre municipi ja que amb idees diferents estic 
segur que tots busquem millorar el nostre municipi. Tam-
bé donar la benvinguda als regidors nous i desitjar-los 
molts encerts perquè al final els encerts si són bons pel 
nostre poble es igual d’ on vinguin.

J. Agústín Huerta Rodrigo
Activem Bellvei
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Comenzamos una nueva legislatura en Bellvei en la que como 
novedad, hay una nueva formación política que ha conseguido 
los votos necesarios para obtener representación  en el consis-
torio; Ciutadans – Partido de la Ciudadania obtuvo la confianza 
de ciento treinta y dos personas, a las cuales les damos las gra-
cias y garantizarles que su voto fue un voto útil, ya que vamos 
a hacer una oposición responsable, apoyando las buenas gesti-
ones que se realicen y denunciando con energía la dejadez, la 
incompetencia o los asuntos turbios si los hubiera.
Queremos un gobierno que no se preocupe unas semanas an-
tes de las elecciones, de manera urgente y a contra reloj, en 
pintar los pasos cebra, arreglar los parques o acondicionar el pi-
pican, este último realizado de forma muy urgente y mal acaba-
do (de hecho ya ha habido algún incidente de cierta gravedad).
Tampoco queremos que los padres y madres de los niños y 
niñas de la llar d´infants tengan que preocuparse a causa de 
la dejadez de los gobernantes, en reclamar la instalación de 
los toldos en el patio para proteger del sol a los pequeños y 
encima que llegan tarde, les instalan unos usados que no les 
protegen como debieran; peor aún están en el patio de ciclo 
inicial (P3, P4 y P5) del colegio la Muntanyeta que se llevaron 
los elementos de sombra y todavía están esperando que los 
vuelvan a instalar.
Queremos un gobierno que se preocupe de los niños y niñas 
en edad escolar, que ahora que finalizan el curso académico, 
se encuentran que no saben dónde meterse debido a que al 
responsable político de turno no se le ha ocurrido organizar un 
simple esplai de verano.
No queremos un gobierno que se olvide de Baronia, de su dé-
ficit de atención y de sus muchos problemas.
No queremos un gobierno que abandone el polígono industrial 
a su suerte.
Y otras muchas cosas que tienen de tapadillo y posiblemente 
nos llevemos alguna sorpresa.
Queremos un Ayuntamiento activo, que sea cercano a las per-
sonas y a sus demandas, todos los días, a todas horas, no solo 
cuando se acercan elecciones.
De siempre, hemos creído que las políticas municipales varían 
de las estatales, pero por lo visto en el pleno de constitución 
del gobierno y en la forma de prometer el cargo de algunos 
compañeros, parece ser que el tema de “el procés” está muy 
presente y no debería ser así en un pequeño pueblo como el 
nuestro…
Nadie ha obligado a nadie a presentarse a estas elecciones y 
menos aún a prometer el cargo.
Espero de verdad que más allá de las diferencias que podamos 
tener, todos y todas trabajemos para mejorar Bellvei y Baronia 
y dar una respuesta eficaz a todas las cuestiones que preocupan 
a los ciudadanos del Municipio.
Somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia, por lo 
tanto, no es un acto, sino un hábito (Aristóteles).
No quiero terminar sin felicitar a las demás formaciones polí-
ticas por los cargos obtenidos, a todos los vecinos y vecinas 
de Bellvei y Baronia que acudieron a votar el pasado día 26 de 
Mayo y que demostraron un alto grado de civismo y responsa-
bilidad, animar y darles buenas razones a quienes no votaron 
para que lo hagan en los próximos comicios y felicitar también 
por el trabajo bien hecho, esfuerzo y tesón a mis compañeros 
y compañeras de equipo, amigos y familia que siempre me han 
apoyado en este proyecto; un proyecto para hacer de Bellvei 
un lugar de referencia para vivir y visitar. 
Os espero en Septiembre con las pilas bien cargadas. ¡¡ Feliz 
Verano y bona Festa Major !!

Enrique Chicano Pérez
Cs




