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Editorial

Consistori
GERARD COLET MAÑÉ
Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

Benvolgudes veïnes i veïns,
Aquest 15 de juny es complirà un any de l’inici d´una nova
legislatura. Encara que serviria per fer una mirada enrere
i veure en quins àmbits hem avançat, he de dir-vos que
em costa fer-ho. I no perquè no s’hagi dut a terme la feina
prevista. No, no és aquest el cas. Perquè es va acabar el
camí de Baronia, no sense problemes amb l’empresa adjudicatària, s’està encarant el final del projecte de l’enllumenat i pensant ja en redactar el segon projecte per acabar la resta de la instal.lació pendent, s’ha implementat un
projecte de reciclatge pioner que ens ha permès millorar
moltíssim les nostres xifres, però ens queda camí per córrer, estem actuant per millorar els contenidors de poda i
possibilitar una millor recollida i informació pels usuaris,
aviat començarem dos trams més de canonades d’aigua a
carrers de Baronia, s’han reacondicionat els parcs infantils
que més ho requerien, estem fent totes les franges de
Baronia, tenim el projecte del Casal damunt la taula, i moltes d´altres petites actuacions que també afecten en algun
moment les nostres vides. Per fi arribarà la fibra a Baronia.
Crec que les bellveienques i bellveiencs que viuen a Baronia és una notícia que estàveu esperant feia anys. Tots
ens n’alegrem.
Recollint el fil de l’inici, he de dir que em costa perquè
aquest any tot s’ha vist trasbalsat. Tot és tot. L’Ajuntament
també. Hem hagut de modificar en gran manera els plans
i incrementar les partides d´assumptes socials i famílies.
Reforçar el nostre compromís amb Càrites Bellvei i esperem que bien aviat puguem dotar al pressupost de més
ajudes.
Nosaltres, com a grup de govern, no ens queixem del
temps que ens toca gestionar l’Ajuntament. Realment han
estat dies durs i complicats i sense cap mena de dubte,
igual que a tota la societat, ens han posat al límit de les
nostres capacitats. Però no ens queixem, perquè no tenim
ni temps per fer-ho. Hi ha molta feina pendent, molta gent
amb la que parlar, moltes accions per preparar, molta informació que traslladar-vos...
Voldria acabar el meu missatge amb un pensament que
en volta pel cap fa setmanes i que ve a tomb de l’última
frase: molta informació per a traslladar-vos... N´hi ha hagut
tanta, que tota s’ha de verificar i filtrar i mirar que el resum
que facis sigui concís i alhora que inclogui l’important.
Aquí voldria fer valdre el vostre afany per verificar i aclarir qualsevol tipus de notícia o manifestació, vingui d’on
vingui, perquè avui en dia existeix molta informació interessada, moltes frases altisonants i populistes que volen
distreure’ns, talls de notícies que interessen algú que apareguin sense tota la veritat... Avui, més que mai, la informació és poder i el poder l´ha de tenir cadascú, per poder
formar-se una idea clara però amb tot damunt la taula.
Gràcies pel vostre esforç totes aquestes setmanes i espero que passeu un bon estiu.
Salut!
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Informació d’interès
Horaris transport públic

3

58
Atenció al públic

Els horaris es poden veure afectats per la situació
actual. Per confirmar, truqueu abans a l’ajuntament.

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 (c/ Jaume Palau, 10)
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.
Educadora Social (c/ Jaume Palau, 10)
*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
Dimarts, dijous i divendres de 16:00 a 19:00 hores.
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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 			977 168 967

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 persones, 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.

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 09.00 a 13.00 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
4

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.
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Notícies
Bellvei confinat

Durant moltes setmanes els carrers de Bellvei, com
els de bona part del món, han estat molt més buits
del que és habitual. Després de força dies rebent
notícies sobre el nou coronavirus conegut com a
Covid-19, va ser a mitjan març quan es va determinar que es requeriria un confinament total de la
població per evitar contagis massius i la saturació
del sistema sanitari.
Dijous 12 de març l’Ajuntament de Bellvei informava que, arran dels informes de la Generalitat
de Catalunya relatius a l’evolució de l’episodi del
Covid-19, tancaria els equipaments municipals.
L’endemà anunciava també el tancament de l’Ajuntament, mantenint l’atenció al ciutadà a través de
l’intèrfon, el telèfon i les vies telemàtiques. Des
d’aleshores s’han fet diverses desinfeccions de les
vies més transitades del municipi.
Pocs dies després, el 17 de març, es convocava la
primera Taula d’emergència de Bellvei, en què l’alcalde Gerard Colet va donar compte de la situació
al municipi i de les mesures que s’estaven duent a
terme i que es durien a terme properament. Hi van
assistir els portaveus dels grups municipals del consistori i el responsable de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Bellvei. Entre d’altres temes,
es va parlar del primer cas de positiu per Covid-19
a Bellvei, per la qual cosa l’Ajuntament va demanar
als veïns que seguissin estrictament les indicacions
de les autoritats i no sortissin al carrer si no era imprescindible. Entre les accions que es van decidir
a la taula hi ha haver un servei de trucades a les

persones vulnerables i d’alt risc del municipi, del
qual es van encarregar regidors de tots els grups
del consistori. L’objectiu, a banda d’interessar-se
per l’estat anímic de les persones, va ser saber si
els calia algun tipus de producte bàsic, d’alimentació, farmacèutic o preparacions de medicaments
específics de la farmàcia de l’hospital del Vendrell.
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil es va
encarregar de fer arribar a les llars de les persones
que ho van necessitar tots aquests productes. També van ser els responsables de fer un seguiment
del compliment de les normes de confinament marcades pel govern central, així com donar suport a
Càritas en el repartiment d’aliments a les famílies
que no disposaven d’aquests. Un altre servei que
es va fer des de Protecció civil va ser el de felicitació d’aniversaris als infants de fins a 12 anys que el
van celebrar en confinament, abans d’entrar a les
fases de desescalada.
El consistori bellveienc va decidir ajornar i suspendre el pagament de taxes públiques, com la quota
de l’escola bressol i del pavelló municipal mentre
estiguin tancats; la taxa d’ocupació de via pública
de bars i restaurants, als quals també se’ls va permetre ampliar l’espai de terrassa sense cost addicional; i la modificació i ajornament del calendari de
pagament d’impostos a BASE mentre duri l’estat
d’Alarma, del qual des de principis de juny ja es
poden consultar les noves dates.
També es van convocar ajuts d’emergència social
5
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Notícies

per alleujar l’impacte econòmic de la pandèmia sobre les famílies en situació de vulnerabilitat des del
començament de l’Estat d’Alarma. Unes bases que
van incloure una ampliació de la subvenció a Càritas Bellvei de 3.500 euros, la dotació d’una partida
extraordinària per a l’emergència social de 4.000
euros i la posada en marxa d’un sistema per dotar
a les famílies més vulnerables d’aliments frescos a
través de Serveis Socials de 10.000 euros. D’altra
banda també va convocar ajuts per al pagament del
lloguer i l’habitatge habitual per a persones també
en situació de vulnerabilitat arran de la pandèmia.
El 9 d’abril, l’Ajuntament de Bellvei va lliurar a l’Hospital del Vendrell mascaretes fetes per @mipreticor,
un grup de 30 persones voluntàries que n’havien
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fet més de 10.000, i pantalles de protecció fetes
per l’entitat sense ànim de lucre CorreSolidaris.
A principis de maig l’Ajuntament també va adquirir
tauletes digitals i connexions a internet per cedir-les
a les famílies que no disposessin d’aquests equipaments, per garantir que poguessin seguir amb els
estudis de manera virtual durant el tercer trimestre.
L’Ajuntament de Bellvei també es va unir al dol decretat a tot l’estat, del 27 de maig al 6 de juny, en
motiu de les greus conseqüències provocades per
la pandèmia i va reiterar el suport als familiars de
les víctimes i als malalts, així com el reconeixement
als professionals sanitaris, de protecció civil, dels
governs locals, i tots aquells altres professionals i
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voluntaris per la seva dedicació.
Al tancament d’aquesta edició d’’El Pòrtic’ Bellvei
havia entrat ja a la fase 3 de la desescalada. Des de
la fase 2 l’escola la Muntanyeta havia engegat un
pla de reobertura, seguint instruccions del Departament d’Educació.
En canvi, la llar d’infants els Cargolins va restar tancada el que quedava de curs escolar 19/20, després
que gairebé tots els familiars consultats diguessin
que no hi portarien els infants en cas que es reo-

brís. També es va decidir que aquesta temporada
d’estiu excepcionalment no s’obriria la piscina de
Bellvei, amb l’objectiu de garantir la seguretat, la
salut i la convivència de tots els veïns.
De cara a l’estiu, l’Ajuntament col·labora amb l’escola la Muntanyeta i Fundesplai per oferir un casal
d’estiu per a infants dels 3 als 12 anys, organitzat
per La ballaruga, que tindrà lloc del 29 de juny al 31
de juliol, seguint totes les normes sanitàries marcades arran del Covid-19.

El carrer Dues províncies és notícia
Quan el govern central va anunciar que les províncies serien la
unitat de separació entre territoris durant el confinament,
la particularitat del carrer Dues
províncies de Bellvei va acabar
sent notícia a mitjans comarcals,
catalans i espanyols.

de banda i banda del carrer, donat que no podrien creuar a l’altra
costat, perquè significaria canviar
de província.

El primer a parlar-ne va ser el
periodista bellveienc de Catalunya Ràdio Manel Sastre. En una
intervenció a la ràdio pública catalana va explicar la situació en
què es podrien trobar els veïns

El carrer Dues províncies va acabar interessant El 3devuit, que hi
va dedicar la portada, la Xarxa,
TV3 o la COPE.

També va entrevistar els veïns
d’una casa per la qual passa la línia divisòria entre províncies.

La comarca reclama més recursos al Govern
Durant la pandèmia, el Baix Penedès ha reiterat les
queixes per la baixa inversió del Govern a aquest
territori. Per això el Consell d’Alcaldes del Baix Penedès va constatar que s’havia agreujat una situació
que ja era poc favorable uns mesos abans. A la reunió van redactar i aprovar un manifest que demana
principalment les inversions necessàries per millorar
la sanitat a la comarca, dotar el Baix Penedès d’un
pla específic amb els recursos econòmics per a la recuperació socioeconòmica, la necessitat d’incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees
d’atenció a les persones en risc de vulnerabilitat; i
la bonificació al 100% dels peatges habituals (anar i
tornar en 24 h) a la C-32, en els trams que connecten
la comarca amb altres punts com són les entrades a
la mateixa autopista i el peatge de Cubelles.
7
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Bellvei estrena la senyalització
del camí del carro fins a la Muga
Diumenge 2 de febrer la regidoria de participació
ciutadana i els Senderistes la Muga van organitzar
una sortida per estrenar la nova senyalització del
camí del carro que puja fins a la Muga. Aquesta va
ser la culminació del projecte participatiu que l’entitat va presentar el 2018 i que ha permès recuperar
el camí, marcar-ne el recorregut i instal·lar-hi panells
informatius amb els diferents elements que hi destaquen. La ruta, d’unes dues hores de durada, va
comptar amb molta participació i va acabar amb un
refrigeri. Les votacions de les propostes presentades als pressupostos participatius d’aquest 2020
estan pendents i està previst que es traslladin al setembre.

Una avaria afecta
el subministrament d’aigua
de Bellvei

El 3 de gener SOREA va enviar un avís informant
que hi havia hagut una avaria important a la canonada general del Consorci d’Aigües de Tarragona.
Malgrat que es disposava de reserva d’aigua als
dipòsits del municipi, sent una avaria important,
van demanar reduir el consum d’aigua. L’endemà,
quan faltaven unes hores per esgotar les reserves
d’aigua, es van instal·lar dos camions cisterna, un al
nucli del poble i l’altre a Baronia de Mar. A partir de
la nit del 4 Sorea va acabar arreglant definitivament
la canonada que abasteix el municipi.

La fibra òptica arriba a Baronia
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A mitjan maig l’Ajuntament de Bellvei va informar
que l’empresa XTA Penedès havia començat les
obres d’instal·lació de la fibra òptica a Baronia de

Mar. Malgrat estar aprovades fa mesos, s’ha començat a treballar ara a Bellvei, després d’un endarreriment al Vendrell, que és des d’on prové la línia.

Acabat un nou tram de la fase
dos del Camí de Baronia

Millores a l’enllumenat de Baronia
i de part del nucli del poble

A principis d’aquest any s’ha acabat un nou tram
de la fase dos de les obres de millora del Camí de
Baronia. D’aquesta fase dos encara queden algunes
subfases, com la construcció d’una rotonda a la carretera de la Cobertera (TV-2126), el cost de la qual
ja està aprovat per la Diputació de Tarragona. Un
cop construïda, caldria adequar un tram per connectar-la amb el camí de Baronia. Després arribaria
la fase 3, en què s’arreglaria l’últim tram que queda per arribar a l’entrada de Baronia. Les obres del
Camí de Baronia estan servint per suavitzar el traçat, per eixamplar i delimitar els carrils, afegir vorals
i també un passeig lateral.

Aquest mes de juny s’estan acabant els treballs de
l’enllumenat a Bellvei al carrer la Parellada, arreglant
fanals i columnes de fanal. Amb aquests feines acaba el primer projecte licitat, que ha suposat actuacions per millorar l’enllumenat a tot Baronia de Mar,
on s’ha treballat en quadres i línies, s’han canviat
línies de fanal que estaven obsoletes, s’han canviat lluminàries obsoletes o gairebé obsoletes i s’han
sectoritzat les línies que depenien del Vendrell. Les
millores també han cobert bona part del nucli del
poble, a l’espera que l’Ajuntament de Bellvei confeccioni un segon projecte per acabar d’arreglar les
línies que hi quedin pendents.
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L’Ajuntament engega el Servei d’Ocupació Municipal
La regidoria d’Ocupació ha posat en marxa el Servei d’Ocupació Municipal (SOM) de Bellvei i ha
contractat la tècnica d’ocupació Mireia Mansilla per
fer-se’n càrrec. El seu objectiu principal és millorar
les possibilitats formatives, professionals i laborals
de la població, a través de la interrelació amb les
empreses ubicades al territori. El servei ofereix

informació sobre tots els recursos existents a la
comarca per a la recerca de feina i de l’oferta formativa disponible, així com millorar la qualificació
personal; fa orientació laboral, suport en tècniques
de recerca de feina i de confecció de currículum; i
apropa l’oferta de tallers i punts de feina per ajudar
les persones que necessitin suport en l’ús de les noves tecnologies. Tot plegat en col·laboració amb altres serveis de la comarca, el Consell Comarcal del
Baix Penedès i el Servei d’Ocupació de Catalunya.
El SOM també ha estrenat un compte d’Instagram,
@ocupacio_bellvei, en el qual es pot trobar informació sobre cursos i ofertes de feina que hi vagin
arribant.
Pel que fa a les dades d’ocupació a Bellvei, el mes
de març hi ha haver un atur registrat de 170 persones, 14 més que al febrer; a l’abril van pujar a 191, i
al maig van baixar a 189. Des que es va decretar el
confinament 260 veïns de Bellvei han estat afectats
per Expedients de Regulació de l’Ocupació, dels
quals n’hi ha hagut 36 al municipi, segons dades de
l’Observatori del Treball i el Model Productiu.

Bellvei compta amb un nou parc al carrer Nou
Des del mes de maig Bellvei ha guanyat un nou
parc, situat al carrer Nou del nucli del poble.
D’altra banda, Parcs i Jardins també ha envernis-

sat i pintat els parcs del carrer Salou de Baronia
de Mar, el del carrer Pompeu Fabra i el situat al
costat del Consultori.

Parc del carrer Salou de Baronia

Nou parc al carrer Nou del nucli del poble
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Festes

Els balcons s’engalanen els dies h

Davant la situació de confinament l’Ajuntament de
Bellvei va decidir cancel·lar l’edició d’aquest any de
la Festa Major Petita de Bellvei i la Fira de Sant Isidre, que estaven previstes per als dies 15, 16 i 17
de maig. Una Festa Major Petita que per a aquest
2020 havia programat actuacions folklòriques, una
xerrada, una exposició i un correfoc, a banda de
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la Fira de Sant Isidre, en què es fan demostracions
d’oficis, i el dinar popular.
El consistori també va aprofitar l’anunci de la cancel·lació per anunciar que la propera edició de la
Festa Major Petita serà el 14, 15 i 16 de maig de
2021.
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habituals de la Festa Major petita

Malgrat tot, la Regidoria de Festes, a través del
nou compte d’Instagram @centrescivicsdebellvei,
va animar els veïns a engalanar els balcons els dies
en què s’hauria celebrat la festa amb tot allò que
representava per a cada un d’ells aquesta festa.
També va proposar compartir un Dinar popular
confinat diumenge dia 17 amb un menú a base de

diferents tipus de paella, que els veïns podien compartir també a les xarxes socials. Els dies previs a la
Fira de Sant Isidre, el compte d’Instagram dels centres cívics també va voler recordar l’habitual Mostra
d’oficis artesans compartint fitxes amb alguns dels
oficis que han estat a Bellvei a edicions anteriors.

11
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Un Sant Jordi diferent decorant els balcons

La regidoria de Cultura de Bellvei també va convidar els veïns a decorar els balcons i finestres del
municipi, en aquest cas durant la Diada de Sant

Jordi. Se’ls va animar a mostrar-hi dibuixos, cartells,
pancartes, roses, llibres o qualsevol altre element
que tingués relació amb la festa.

Els Tafaners repten els veïns
durant el confinament

L’entitat Els Tafaners de Bellvei també va proposar
a través de les stories del seu compte d’Instagram
diversos reptes durant les primeres setmanes de
confinament. Els van demanar, entre d’altres, que
12

compartissin fotografies del que veien des del balcó o finestra de casa; que ensenyessin receptes i
pengessin fotos del plat acabat o, per als infants,
que dibuixessin Bellvei.
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Nadal a Bellvei

El patge reial va arribar dissabte 28 de desembre
a la plaça Nova, amb xocolata i coca per a tots els
infants. També es van donar els premis del concurs
de Pessebres i del concurs de la Portada del Programa de Nadal.
Pel que fa al concurs de pessebres, aquest Nadal
2019 el guanyador en la categoria d’adults va ser el
de Montserrat Barceló, i el segon, el de Rosa Rocias. Com cada any, les festes de Nadal van comptar
amb música, la dels concerts de nadales dels alumnes de la Muntanyeta, la del concert Nadal de la
Bellvei Band, la del concert de Les 3 claus musicals
i la del vermut del grup de rumba DANTUVI.

10 carrosses i dues comparses
desfilen per Carnaval
Aquest any la festa de Carnaval va començar dijous
20 de febrer amb la cercavila infantil des de l’escola
la Muntanyeta fins a la plaça Catalunya, on la companyia Campi qui pugui va fer un espectacle.
L’endemà el Carnaval infantil es va traslladar al centre cívic la Muga de Baronia, amb una disco mòbil
infantil. Dissabte 29 va ser el torn de la Rua de Carnaval, que va acabar amb una Festa amb animació
al pavelló.
Per la seva banda, la Societat el Casal va organitzar
dimecres 26 de febrer un sopar per celebrar el dimecres de cendra.
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58

Activitats
El confinament interromp les activitats del Mes de la Dona

Les activitats del Mes de la Dona d’aquest any es
van haver de suspendre també poc després d’haver començat. El 6 de març va tenir lloc al centre
cívic la Patronal una tertúlia de dones emprenedores del municipi amb la participació de Rosa Mari
Arans, Teresa Vives, Dolors Vidal, Roser Hernández i Eulàlia Ferré, coorganitzada per Bellvei Ràdio i moderada per Roser Urgell. L’endemà al matí
el pavelló va acollir un circuit esportiu a càrrec del
Club Voleibol la Cometa i l’Atlètic Bellvei, amb el
lema “Tots/es amb l’esport femení”. Diumenge 8
de març els Senderistes la Muga van organitzar una
sortida especial Dia de la Dona, i al migdia hi va haver la inauguració de l’exposició ‘Dones de la història’, durant la qual es va llegir un manifest en favor

de les Dones. Els dies 9 i 11 hi va haver un taller
i una classe de ioga, últimes activitats que es van
poder dur a terme.

Alta participació al Cros escolar de Bellvei
El Cros Escolar d’aquest 2020 va tenir una alta participació. L’Ajuntament de Bellvei va agrair a Protecció Civil de Bellvei i l’AMPA i els mestres de l’escola
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la Muntanyeta de Bellvei la seva col·laboració i els
va traslladar la felicitació que va rebre del Consell
Esportiu per la bona organització.
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La jornada Bellvei Negre se celebra en format virtual

Davant la crisi del Covid-19 el comissari Ramon
Valls, conjuntament amb els organitzadors, l’Ajuntament de Bellvei i Bellvei Ràdio, van decidir anul·
lar la Jornada Bellvei Negre que havia de tenir lloc
dissabte i diumenge, 28 i 29 de març, a Bellvei.
Però donada la necessitat d’anunciar igualment els
guanyadors, perquè la resta dels participants del
certamen poguessin tenir lliures les seves novel·les,
Ramon Valls va proposar organitzar una versió virtual de l’esdeveniment. Així, amb el suport dels organitzadors i la bona predisposició dels convidats i
dels col·laboradors, Valls es va encarregar de recollir tots els vídeos que havien enregistrat els participants. La jornada es va allargar quatre dies, amb diverses sessions diàries. Pel que fa a la quarta edició
del Premi Bellvei Negre de novel·la negra, s’hi van
presentar 54 novel·les, de les quals 47 complien els
requisits establerts a les bases. La guanyadora va
ser ‘Rececho’ de Cristóbal Ruitiña Testa i la finalista,

‘La sombra del peregrino’, d’Anna López Artiaga.
La lectura dels premiats també es va fer de manera
virtual. El jurat aquest any el van formar els escriptors Xavier Borrell, Jordi Frangioni, Jordi Matamoros, Maria Rosa Nogué i José Vaccaro, que van valorar aspectes com la idea o reflexió, la creativitat i
imaginació, l’originalitat en la presentació de la narrativa, i la tècnica i l’estil narratiu. Sobre ‘Rececho’
el jurat va destacar que compta amb una bona idea
i una bona narrativa, que la presència de la naturalesa li dona personalitat, i el fet que sigui una història intensa de marc rural. Pel que fa a ‘La sombra
del peregrino’, el jurat considera que és un thriller
excel·lent, a mig camí entre l’espai urbà i rural, amb
una intriga potent i una investigació dels Mossos
d’Esquadra molt ben descrita; també apunta que
hi ha les tensions de Catalunya com a transfons, a
banda de remarcar-ne la versemblança i el bon pols
narratiu.
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Activitats
L’Associació Raúl Nieves
participa en una xocolatada solidària
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Coincidint amb el Dia internacional del càncer infantil, l’Associació Raúl Nieves de Bellvei va unir-se
a l’Associació Xocolatada Solidària per recollir fons
per a la investigació del càncer infantil. El dia 12 de

març a la tarda va servir 123 vasos de xocolata a la
sortida de l’escola la Muntanyeta, amb els quals va
recaptar 369 euros que es destinaran a la investigació de l’Hospital Sant Joan de Déu.

L’Associació de veïns de
Baronia organitza el concert
de Vassily Lubocheko

Els infants de Bellvei
van a buscar el tió amb
els Tafaners

L’acordionista Vassily Glubochenko va fer un concert
el 10 de gener al vespre al centre cívic la Muga organitzat per l’Associació de veïns de Baronia, amb la
col·laboració de l’Ajuntament. Van aprofitar l’estada
al país de Glubochenko, professor de la Universitat
Estatal de Cultura i Arts de Bielorússia i cantautor
amb diversos discos al mercat.

Els Tafaners de Bellvei van organitzar un any més
una concorreguda sortida familiar per anar a buscar
els tions als boscos de la Munyaneta.
Aquest any va ser el 6 de desembre i va comptar
també després amb un petit refrigeri.
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Plens municipals
Ple extraordinari
28 de novembre de 2019
1. Aprovació si escau, la ratificació de la dissolució del Consorci Universitari del Baix Penedès (Exp.
2019/1601).
2. Donar compte, presa de coneixement renúncia
regidora Sra. Carmen Cansino López del PSC_CP.
Ple ordinari
9 de gener de 2019
1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de
10 d’octubre de 2019. (Exp. 1267/2019)
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari
de 17 d’octubre de 2019. (Exp. 1463/2019)
3. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari
de 28 de novembre de 2019. (Exp. 1640/2019)
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia
5. Presa de possessió de la regidora Sra. Sónia Esquinas Cuenca pel grup del PSC-CP (Exp. 1513/2019)
6. Donar compte període mig de pagament 3r trimestre de 2019 (Exp. 162/2019)
7. Donar compte Estat d’execució despesa pressupost 2019, 3r trimestre de 2019 (Exp. 656/2019)
8. Aprovació si escau, Ratificació conveni TREFO
Enfeina’t. (Exp. 1548/2019)
9. Aprovació si escau, addenda Plànols Topogràfics
usdefruit El Casal (Exp. 710/2018)
10. Aprovació si escau, revisió tarifa servei de clavegueram de Bellvei per l’any 2020 (Exp. 1687/2019)
11. Designació Jutge de Pau titular i suplent, anys
2019-2023. (Exp. 1418/2019)
12. Aprovació si escau, Pressupost 2020, bases
execució i plantilla (Exp.978/2019)
13. Donar compte Informe d’Intervenció compliment estabilitat de la despesa (Exp.978/2019)
14. Aprovació si escau, Pla Estratègic de Subvencions per l’any 2020 (Exp. 1709/2019)
15. Precs i preguntes
Ple extraordinari
12 de març de 2020
1. Aprovació si escau, proposta per determinar la
perio1. Aprovació si escau, deixar sense efecte modificació Ordenança fiscal 2020 en referència a la
bonificació de l’Impost sobre Béns immobles (Exp.
2019/1275)
2. Aprovació si escau, aprovació de l’increment de

les retribucions del personal funcionari i laboral, retribucions i assistències a òrgans col·legiats càrrecs
electes de l’Ajuntament de Bellvei per l’any 2020
(Exp. 2020/189)
3. Donar compte informe de secretaria intervenció període mig de pagament quart trimestre del
2019. (Exp. 2019/162)
4. Aprovació si escau de l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a
règim de comunicació prèvia (Exp. 2018/218)
5. Aprovació si escau, de la massa salarial a 31-122019 (Exp. 2020/188)
6. Aprovació si escau, de l’aprovació inicial del Reglament municipal regulador de les gravacions de
les sessions plenàries i de les actes de les sessions
plenàries en suport electrònic (Exp. 2020/204)
7. Aprovació si escau, de la modificació plantilla
personal laboral exercici 2020 (Exp. 2020/386)
8. Aprovació si escau, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic del servei de podologia. (Exp. 2020/367)
9. Aprovació si escau, de la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics dels serveis esportius, culturals i lúdics. (Exp. 2020/316).
Ple extraordinari
14 de maig de 2020
1. Donar compte estat execució despesa 4t Trimestre pressupost 2019 (Exp. 656/2019)
2. Donar compte informe intervenció inversió financerament sostenible 2017 (Exp.:1619/2018)
3. Aprovació si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits. (Exp. 493/2020)
4. Aprovació si escau, Delegació de facultats en
matèria de recaptació a la Diputació de Tarragona,
Gestió d’Ingressos del preu públic activitats culturals.(Exp. 231/2018)
5. Aprovació si escau, Modificació de crèdit, a través de suplement de crèdit del Pressupost 2020
(Exp. 494/2020)
6. Aprovació si escau, Modificació de crèdit, Suplement de crèdit 7/2020 (Exp. 540/2020)
7. Aprovació si escau, Modificació de crèdit, Crèdit
extraordinari 5/2020 (Exp. 304/2020)
8. Moció del grup de C’s per la garantia de la seguretat i convivència davant l’ocupació il·legal d’habitatges. (Exp. 122/2019)
9. Moció del grup de C’s per la implantació de noves línies d’atenció ciutadana utilitzant serveis de
missatgeria instantània. (Exp. 155/2020)

Al web de l’Ajuntament: www.bellvei.cat podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens
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Grups municipals

Karol Granado Pleguezuelos
+ Bellvei

Núria Güell del Campo
Grup Municipal del PSC de Bellvei

Después de estos meses tan duros que nos ha tocado vivir, poco a poco empezamos a volver a la normalidad y
encaramos un mes de junio atípico y algo complejo, pero
con ilusión y con ganas de verano.

Dies difícils

Nuestro grupo no ha parado de trabajar durante el confinamiento, para asegurarnos de que los vecinos de nuestro municipio estuvieran informados en todo momento, a
través de Facebook, eBando y la web del Ayuntamiento.
Hemos dotado de tablets y routers a los alumnos que
no tenían estos recursos para acabar el último trimestre
del curso. Además, se han impreso y llevado a domicilio
deberes y se ha provisto de material a aquel que lo ha
necesitado.
Se han previsto ayudas para las familias desfavorecidas y
se han aprobado las bases de las ayudas de emergencia
social. Se ha aumentado la asignación a Cáritas y se ha
facilitado a los bares la ampliación de sus terrazas para
cumplir con la normativa sin que se le liquide la tasa correspondiente.
También han dado inicio las obras de instalación de la fibra óptica en Baronia de Mar, por parte de la empresa Xta
Penedès. Lo urgente era dar este servicio cuanto antes
ya que Telefónica no tiene previsto actuar hasta finales
de año.
Tenemos pendientes las votaciones de las propuestas presentadas en el Consell del Poble que esperamos se puedan llevar a cabo durante el mes de septiembre.
Sólo me queda dar las gracias a voluntarios y empresas
que nos han permitido suministrar en todo momento mascarillas y pantallas, gracias al equipo de Protección Civil
de Bellvei que nos han permitido atender casa por casa a
familias necesitadas en los peores momentos de la crisis
y gracias a la Mesa de Emergencias por favorecer una comunicación fluida entre todos los miembros del consistorio, facilitando la toma de decisiones de manera conjunta.
Feliz verano vecin@s, cuidaos mucho!
Que pronto volvamos a disfrutar de Bellvei en compañía!!!
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Hem viscut i estem vivint una situació sense precedents,
on moltes persones han hagut de viure pèrdues de familiars i d’altres que a petit el virus del Covid-19.
Això ha comportat que aquest equip de govern hagi hagut de variar molts projectes que teníem en perspectiva
i posar molt enginy per tal d’afrontar aquesta situació de
confinament i tot el que ha representat, sempre pensant
en el benestar de les persones.
Des de les regidories de les quals és responsable el grup
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, com per
exemple la regidoria de Festes, vam haver de suspendre
tots els actes previstos per la Festa Major petita, però no
volíem que això suposes no fer res, així que des de la regidoria es va incentivar la decoració de carrers i balcons
com a un acte simbòlic. Des d’aquí volem donar les gràcies a tothom que va col·laborar guarnint els balcons com a
símbol de la tradicional Fira d’arts i oficis.
Ara des d’aquesta regidoria estem treballant per a veure
si podem dur a terme algun acta de la Festa Major d’agost
amb les mesures de prevenció adequades per tal de què
no hi hagi un nou brot del virus i respectant les normes
sanitàries establertes.
A la regidoria d’Esports i Joventut s’està treballant en
com aplicar la normativa de prevenció en totes les instal·
lacions esportives i lúdiques. En el cas del servei de piscina, donada la complexitat del compliment de les mesures
que han establert les autoritats sanitàries ens veiem obligats a no obrir-la i garantir la seguretat de tots els veïns i
veïnes, com també ho han decidit a la majoria de pobles
de la comarca.
A la regidoria d’ocupació, seguint la línia de treball des de
l’inici de legislatura, es vol potenciar el servei d’ocupació
per ajudar als veïns i veïnes de Bellvei a trobar feina. Per
això hem contractat una tècnica tota la jornada per donar
un impuls a aquest serveis que assessora a la gent que es
troba en situació d’atur i col·laborar amb les empreses de
Bellvei a trobar personal per a les seves plantilles.
Des de l’àrea de Medi Ambient i un cop engegat el sistema de reciclatge intel·ligent, volem felicitar a tot el poble
per l’exemple que estem donant a tot el Baix Penedès i
altres comarques del voltant, donant uns resultats de reciclatge mai vistos. No obstant hem de continuar amb la
tasca de reciclar més que mai per assolir un Bellvei més
sostenible.
Pel que fa als parcs infantils s’ha finalitzat els treballs de
adequació i manteniment de tot el municipi així com la
finalització del nou parc del carrer Nou. Estem a l’espera
de l’autorització per poder obrir-los als nens i nenes del
poble.
Esperem tornar a la normalitat i poder emprendre tots
aquells projectes que han hagut de ser paralitzats. Des
d’aquí, el grup municipal us desitgem una bona entrada
d’estiu.
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J. Agústín Huerta Rodrigo
Activem Bellvei

Enrique Chicano Pérez
Cs

Activem Bellvei

Lo primero de todo quisiera transmitir mis más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de las personas que han
fallecido por el coronavirus y darles un mensaje de apoyo y fuerza a todas las personas que estén afectadas por el Covid-19, sea
a nivel sanitario, a nivel económico o de trabajo.
Llevamos un año de gobierno de +Bellvei y PSC, un gobierno de
luces y sombras, todavía estoy esperando ver detalles de su ruta
de trabajo. ¿Qué planes tienen?¿Cómo trabajan los regidores del
gobierno? Les recuerdo que ver es más que mirar, ver consiste
en advertir los detalles, por eso parece que no vean nada, si no
se darían cuenta de tantos desperfectos sin arreglar, terrenos y
árboles sin podar y un sinfín de cosas. Los ciudadanos de Bellvei
no tienen ni idea de qué objetivos tiene el grupo de gobierno.
¿Qué actuaciones tienen previstas para mejorar la economía, el
comercio, el trabajo, el turismo, etc? Habrá que preguntarles a
ellos y esperar respuestas.
En el último pleno extraordinario se movieron unos 200.000 €
aproximadamente, de los cuales, unos iban a partidas ya presupuestadas, créditos ya creados y otros créditos sobre créditos. Invito a todos los ciudadanos a mirar los presupuestos del
2020 a ver si se aclaran. Los gastos de personal han aumentado
un 10,93% contando la subida de sueldos de los regidores con
cartera y mejor no hablar de la sanción al Ayuntamiento por no
gastar 47.000 € en el ejercicio de 2019.
Referente a la piscina municipal el equipo de gobierno ha acordado no abrirla para evitar contagios por el coronavirus y sí dar
el servicio de Esplai de verano. Ante ello, mostré mi sorpresa y
ofrecí soluciones, pues creo que tomando todas las medidas de
seguridad e higiene pertinentes se puede comenzar a disfrutar
de todo. Los servicios públicos, sean deficitarios o no, se deben
de ofrecer siempre al ciudadano. A partir del día 21 de Junio saldremos del estado de alarma, muchas guarderías, piscinas municipales, gimnasios, etc… que hay en nuestro entorno abrirán sus
puertas con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias, y Bellvei será una excepción.
Referente al trabajo realizado por el Grupo Municipal de Ciutadans Bellvei, de las dos mociones presentadas no fue aprobada
ninguna por el grupo de gobierno, la primera, “Moción para la
garantía de la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas”, no fue aprobada porque querían un
trabajo bajo mínimos, después de más de seis meses esperando
que se pronunciaran, las excusas se las llevaron a su terreno y
se negaron a trabajar sobre un protocolo de trabajo verdaderamente bueno y actualmente utilizado en otros municipios. La
segunda, “Propuesta de implantación de nuevas líneas de atención ciudadana utilizando servicios de mensajería instantánea”,
aunque la vieron bien y reconocieron que era una buena herramienta de trabajo, también la votaron en contra con la excusa de
que no había dinero para realizar este trabajo. El protocolo era
tan simple como tener una comunicación bidireccional Ayuntamiento - ciudadanía tipo WhatsApp o similar. En pueblos como
Salou, Roquetes, Torredembarra, etc…, ya se usa hace tiempo.
Por desgracia tampoco se ha podido llevar a cabo. Sobre instancias, quejas y sugerencias presentadas, no las enumeraré todas.
Las más destacadas han sido sobre el alumbrado público (apagones, elemento lumínico colgando de una farola en Plaza Pompeu
Fabra, mal funcionamiento del alumbrado público por zonas, cables colgando, etc) poda de terrenos, pipican, reapertura de la
carretera de acceso a Baronía de Mar, entre otras.
“No es necesario mostrar belleza a los ciegos, ni decir verdades
a los sordos, basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente,
pero los hechos, esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”.
(Anónimo)

Veïns i veïnes, aquests últims mesos hem viscut un repte
com a societat que no havíem conegut, han estat mesos
difícils on la solidaritat entre persones i la dedicació dels
professionals han estat clau per mirar al futur amb esperança. Com a oposició responsable hem deixat de banda
colors i diferències per treballar plegats davant aquesta
pandèmia, participant a la taula d’emergència, fent trucades a la gent gran amb la resta de regidors, aportant
iniciatives i idees per mitigar en la mida de les nostres possibilitats les mancances de persones i empreses del nostre
municipi. Treballant a vegades des de la discrepància però
amb absoluta col·laboració.
Ara hem de començar a fer balanç del primer any de legislatura i es aquí quan hem de fer patent les nostres discrepàncies en la gestió municipal on trobem punts realment
preocupants:
- Una vegada més hem d’amortitzar mes de 40.000€ de
deute a llarg termini per no haver invertit l’any anterior
(de veritat no hi ha coses en què invertir per deixar perdre
aquests diners?)
- Una vegada més s’han de pagar més de 75.000€ de factures al calaix de l’any anterior sense pagar (van esgotar
els comptes on anaven carregats i no es podien pagar).
- Modificació de crèdit de més de 90.000€ per afegir mancances al pressupost que en el seu dia ja vam avisar que
faltaven.
- L’únic ple que s’ha fet aquest any va servir per moure
gairebé 200.000€ no contemplats als pressupostos.
- En aquesta situació i després d’apujar-se els sous més
del 50% no vam trobar cap mesura de compromís com
hem vist en polítics de tot arreu.
- Trobem un informe d’intervenció on es descriu què
s’espera un dèficit de gairebé 400.000€ als pressupostos
d’aquest any que esperen salvar no fent coses, piscina
tancada, reducció de festes etc.
- Absoluta deixadesa en la gestió de l’ocupació il·legal al
nostre municipi. No, senyors, no tot ho han d’arreglar des
de Mossos o estaments superiors. Hem de buscar solucions com altres municipis fan. Sempre protegint amb informes socials a les persones que realment necessiten un ajut
per tirar endavant. No podem permetre els actes incívics
que moltes vegades han de patir tots els veïns i veïnes del
nostre municipi.
Volem expressar el nostre compromís amb el nostre teixit empresarial proposant iniciatives com la gratuïtat de
les terrasses o LA GRATUITAT de la taxa d’escombraries
de 2020 per les empreses i comerços que han hagut de
tancar aquests mesos. Per acabar expressar la nostra mes
absoluta convicció que les coses s’han posat difícils per a
molta gent però amb el desig i la previsió que comencem
a millorar cada dia.

#OposiciónConstructiva
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