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Consistori
Gerard Colet Mañé  Alcalde
alcaldia@bellvei.altanet.org
Àrea de Governació, Serveis i Via Pública

Josep Carles Galofré  2n Tinent d’Alcalde
jcgalofre@bellvei.altanet.org
Àrea d’Hisenda i Urbanisme

Mercedes Martín Navarro  Regidora
mmartin@bellvei.altanet.org
Àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, 
Cultura i Habitatge

Karol Granado Pleguezuelos  Regidora
kgranado@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ensenyament, Comunicació i
Participació Ciutadana

Núria Güell del Campo  1a Tinent d’Alcalde
nguell@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ocupació, Pacs i Jardins
i Medi Ambient

J. Agustín Huerta Rodrigo  Regidor
jahuerta@bellvei.altanet.org

Ingrid Salas Batet  Regidora
isalas@bellvei.altanet.org

Editorial

Benvolgudes veïnes i veïns,

De ben segur que convindreu amb mi que aques-
tes festes seran inoblidables, però per altres mo-
tius que no són els que tots voldríem.

Hem de creure tots plegats que l’any vinent ha de 
ser molt millor que aquest 2020. Amb tota segure-
tat ho ha de ser. Superarem aquest repte colossal 
sense cap mena de dubte. Però haver-ho fet ens 
ha emmirallat amb moltes realitats que no podí-
em o no volíem veure. I aquí resideix també una 
oportunitat, per superar-nos i fer-ho millor. Per-
què estic convençut que entre tots ho podem fer 
millor.

No obstant encara hem de ser prudents i apretar 
les dents un temps més. No hem acabat la lluita.

Gaudim el Nadal amb la mateixa il·lusió de sem-
pre, donem a les nenes i als nens les festes més 
esplèndides que puguem i esperem com mai el 
nou any.

Bones Festes i Feliç 2021.

GERARD COLET MAÑÉ

Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

Ángeles Grande Robledillo  Regidora
agrande@bellvei.altanet.org

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

Enrique Chicano Pérez  Regidor
echicano@bellvei.altanet.org

Sonia Esquinas Cuenca  Regidora
sesquinas@bellvei.altanet.org
Àrea d’Esports i Joventut
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Informació d’interès
Horaris transport públic

Els horaris poden veure’s alterats a causa de la pandèmia de la covid19.
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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 (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.

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

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

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

Festes

Activitats

Plens

Grups municipals

2

3

5

10

13

17

18

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 Protec-
ció de Dades de Caràcter personal de terceres persones, per la 
qual cosa, no podem publicar els naixements, casaments i de-
funcions com es feia en edicions anteriors.
Si algú està interessat/da en que es publiquin, ho pot fer diri-
gint-se a l’Ajuntament de Bellvei, de dilluns a divendres, de 10 a 
14 h., signant una autorització.

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

Els horaris poden veure’s alterats a causa de la pandèmia de la covid19.
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Notícies
La Diputació considera una obra prioritària 

la construcció de la rotonda de Baronia 

Una de les actuacions a les quals han donat més impor-
tància els últims dos equips de govern de l’Ajuntament 
de Bellvei ha estat la de les obres de millora del Camí de 
Baronia. D’una banda perquè estan servint per millorar 
l’estat de la principal via que comunica els dos nuclis 
del municipi, el del poble i el de la Urbanització Baronia 
de Mar; així, s’està suavitzant el traçat, eixamplant i de-
limitant els carrils, i afegint vorals i un passeig lateral. 
I de l’altra, perquè a mitjà termini serà el pas previ per 
millorar l’accés al poble dels vehicles que vinguin de la 
carretera de la Cobertera.
A principis d’aquest 2020 l’empresa concessionària va 
acabar un nou tram de la fase dos del projecte, després 
de mesos de feines intermitents i endarreriments injus-
tificats, superant el termini marcat al contracte i rebent 
les sancions establertes. Ara, per acabar la fase dos 
encara quedarà una de les obres més importants del 
projecte, la construcció d’una rotonda a la TV-2126, la 

carretera de la Cobertera, just a la intersecció d’accés al 
Camí de Baronia de Mar. De fet, la Diputació de Tarrago-
na, que ja ha cofinançat amb l’Ajuntament altres trams 
del Camí, ha considerat que és una de les seves obres 
prioritàries i per això l’ha inclòs a la llista de les 16 que 
preveu executar durant aquest mandat a la xarxa viària 
tarragonina.
Un cop acabada aquesta rotonda, caldrà encara cons-
truir un tram per connectar-la amb el camí de Baronia, 
dins de la mateixa fase. Després arribaria la fase 3, en 
què s’arreglaria l’últim tram que queda per arribar a 
l’entrada de Baronia.
Més endavant caldrà treballar per construir un accés 
des d’aquesta nova rotonda de la carretera de la Cober-
tera per connectar-la amb la rotonda de Bellvei a l’N-
340, que facilitaria i milloraria la circulació de vehicles 
en els dos sentits a les dues vies.

Ajuts a les empreses i autònoms arran
de la pandèmia de Covid

Des que al març el govern espanyol va decretar l’es-
tat d’alarma, l’Ajuntament de Bellvei ha ofert diver-
sos ajuts als veïns i a les empreses del municipi.
Els primers, de 250 euros, van ser per donar suport 
a les empreses i autònoms que van haver de tancar 
l’activitat o la van veure disminuïda i no van tenir gai-
re demanda. Més peticions es van rebre al novembre, 
quan es van convocar nous ajuts per mesures Covid, 

adreçats a totes les empreses del municipi perquè 
poguessin recuperar fins a 400 euros dels que ha-
guessin invertit en mesures de protecció com mam-
pares, mascaretes, guants o ulleres protectores.
En un comunicat a la tardor, l’alcalde Gerard Colet 
també va reivindicar la importància del comerç local 
de Bellvei i va remarcar que comprant-hi «la riquesa 
té més possibilitats de quedar-se aquí, a la comarca».
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Notícies
El Baix Penedès demana solucions per al transport 

dels alumnes de Batxillerat
Aquest mes de setembre els alumnes de Batxillerat que 
viuen a Bellvei van veure com ja no podien comptar amb 
el servei d’autobús que fins ara feien servir per anar 
fins a l’institut de l’Arboç. El motiu va ser que l’augment 
d’alumnes d’ESO no va deixar places disponibles a l’au-
tobús que els facilita el Consell Comarcal. En canvi, com 
que no són estudis obligatoris, la Generalitat no atorga 
ni competències ni finançament als ens comarcals per 
al transport dels alumnes de Batxillerat, i aquests apro-
fitaven les places lliures disponibles. Mentre esperen 
que arribi alguna solució des dels departaments d’En-
senyament i de Territori i Sostenibilitat, que estan en 
converses, el Consell comarcal i els ajuntaments dels 
municipis afectats s’han coordinat per cobrir el servei 

fins a finals d’any. La consellera comarcal d’Ensenya-
ment i regidora de Bellvei Núria Güell ja demanava fa 
un any que s’incrementessin les places de transport 
escolar als instituts i ara segueix reclamant que la Ge-
neralitat de Catalunya ofereixi una solució. L’alcalde de 
Bellvei, Gerard Colet, considera que atesa la situació 
socioeconòmica i laboral de la comarca caldria que es 
donés suport als alumnes que volen seguir formant-se 
més enllà dels estudis obligatoris.
L’Ajuntament de Bellvei també ha col·laborat amb els 
de Castellet i la Gornal, Banyeres del Penedès i l’Arboç 
per aportar tanques que faciliten els circuits d’entrada i 
de sortida i les zones d’esbarjo separades dels alumnes 
de l’Institut de l’Arboç.

Front comú dels alcaldes per demanar al Govern
un pla de xoc per a la comarca

El Consell Comarcal del Baix Penedès i els alcaldes de 
la comarca van valorar positivament l’aprovació al Par-

lament de Catalunya per unanimitat d’una proposta de 
resolució per a la reactivació del Baix Penedès el passat 
5 de novembre. L’ens comarcal i els alcaldes van dema-
nar, però, celeritat a l’hora de crear la Taula del Baix Pe-
nedès, prevista per elaborar una agenda que permeti 
dur a terme diverses accions polítiques a fi de garantir 
la recuperació social i econòmica de la comarca.
La unió dels alcaldes també es va fer evident durant les 
crisis laborals de Glass i de Saint-Gobain, en les quals 
van acompanyar els manifestants en les seves protes-
tes i van fer costat als treballadors que bloquejaven 
l’entrada al Centre Logístic de Saint-Gobain a Bellvei. 
També van demanar poder crear una comissió de tre-
ball per a ser interlocutors entre l’empresa, treballa-
dors i treballadores i altres organismes superiors.

Foto: Consell Comarcal del Baix Penedès

Foto: Ajuntament de l’Arboç
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La muntanyeta i Els cargolins s’adapten
a les restriccions de la Covid

Aquest inici del curs 20-21 ha estat dels més atípics 
arran de les restriccions sanitàries que s’han establert 
arran de la pandèmia de la Covid-19. Aquest primer tri-
mestre l’escola La muntanyeta i la llar d’infants muni-
cipal Els cargolins han hagut de canviar les rutines de 
cada dia.
El nou equip directiu de la Muntanyeta ha hagut d’enca-
rar un inici del seu primer curs al capdavant del centre 
amb moltes instruccions noves des de Salut, Educació 
i des del Procicat, i s’hi han hagut d’anar adaptant. El 
director, Roger Porta, valora molt positivament aquest 
primer trimestre. De moment no han tingut cap positiu, 
però sí que han hagut de fer proves PCR i testos d’antí-
gens. «Sabem que en qualsevol moment es pot donar 
algun cas, estem preparats per si això passa», diu. Pel 
que fa a canvis, destaca que les festes al centre s’han 
hagut de fer internes, s’ha modificat la celebració dels 
aniversaris, o les reunions amb docents i amb famili-
ars, que ara són en línia. «La pandèmia ens ha portat a 
haver d’implementar de manera urgent coses que ja te-
níem al cap implantar a l’escola» com «una plataforma 
de comunicació entre mestres i equip directiu amb les 
famílies», unes eines que «han vingut per quedar-se».
Pel que fa a les famílies, Elisa Vidal, membre de l’Associa-
ció de Familiars d’Alumnes de la Muntanyeta, valora l’es-
forç del centre i dels infants en quant a prevenció. «Ens 
hem adaptat tots molt bé, els primers els nens que ho 
han viscut amb molta normalitat. I les famílies crec que 
en general han respectat la normativa que ha plantejat 
l’escola», afegeix Vidal. Està sent un any atípic també per 
a l’AFA, atès que no hi ha extraescolars per una qüestió 
de seguretat, però sí que han mantingut el servei d’aco-
llida matinal. Entre les poques activitats que han pogut 
organitzar hi ha hagut la visita de la castanyera, i tenen 
previst que el patge real també visiti l’escola.

De la seva banda, la directora de la llar d’infants mu-
nicipal Els cargolins, Rosa Huguet, també destaca com 
infants i familiars s’han adaptat a les restriccions. Hu-
guet explica que els nens i nenes han assumit molt rà-
pid la nova situació: ara les educadores del centre re-
cullen els infants a l’entrada de les classes, els canvien 
el calçat, els apliquen gel hidroalcohòlic i els prenen la 
temperatura: «com diuen, s’adapten a tot» i «ells són 
molt conscients: quan arriben ja s’asseuen a la cadira 
perquè els treguin les sabates i paren la mà perquè els 
posin el gel». I pel que fa als familiars, la directora de 
la llar diu que també han col·laborat molt, per exem-
ple no portant els infants a la llar si veien que tenien 
més mucositat del compte. Abans de començar el curs 
l’equip del centre estava preocupat per la situació, però 
han anat veient que el dia a dia es pot seguir fent bé, 
malgrat incomoditats com passar moltes hores amb la 
mascareta.
Al tancament d’aquest Pòrtic, cap dels dos centres ha 
registrat cap cas de Covid entre els seus alumnes ni ha 
calgut que confinessin cap classe.
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Notícies
Acaba la primera fase del projecte 

de revisió de l’enllumenat
Balanç positiu dels primers mesos 

del Servei d’Ocupació Municipal

Els pressupostos participatius 
allarguen la votació tot l’agost

Aquest 2020 ha acabat el projecte establert fa dos anys 
per revisar l’enllumenat de diverses zones del municipi, 
un concurs que va guanyar Rubatec.
Ha estat un projecte extens i intens en què s’han reno-
vat tots els quadres elèctrics perquè complissin les es-
pecificacions de les certificadores, i, punt per punt de 
llum, s’ha comprovat l’estat de cada cable i línia.
Només s’ha renovat el cablejat que no funcionava com 
tocaria, que han estat molts metres, però no s’ha subs-
tituït tot l’enllumenat i cablejat.
Això comporta que encara puguin seguir havent avaries 
puntuals, que ara serà més fàcil que se’n detecti l’ori-
gen i es resolguin.
A partir del gener es començarà a treballar en el plec 
d’una segona fase, que s’iniciaria el 2022 i que serviria 
per revisar l’enllumenat de les zones que queden del 
municipi i el del polígon.
També hi ha la intenció que s’hi inclogui una part de 
renovació dels fanals més antics i obsolets. A partir 
d’aleshores s’està estudiant contractar un servei de 
manteniment de tot l’enllumenat, que també aniria 
substituint fanals i cablejat progressivament.

Mesos després de la creació del Servei d’Ocupació 
Municipal (SOM) a l’Ajuntament de Bellvei, la tècnica 
d’ocupació Mireia Mansilla valora positivament el seu 
funcionament. «Hi ha moltes empreses que ja ens co-
neixen després de fer visites en les quals les hem infor-
mat sobre la formació que oferim i sobre la borsa de 
treball. Algunes ja han presentat alguna oferta». Els 
usuaris de Bellvei que participen del servei «cada cop 
són més, i també s’hi ha inscrit gent d’altres munici-
pis». La tècnica d’ocupació apunta que «ha canviat el 
tipus d’ajuda que se sol·licita»: «abans es buscava més 
aprendre a fer el currículum, quan no hi havia restricci-
ons. I ara es demana més orientació sobre com buscar 
feina a internet».
De moment s’han ofert dues formacions, una de tre-
ball en equip de 30 hores que ja ha finalitzat i un curs 
d’anglès de nivell B1 que encara està en marxa. «Crec 
que estan funcionant molt bé. Vam habilitar una sala a 
l’Ajuntament i tenim dos grups», valora Mansilla. Arran 
de la pandèmia, hi ha molta incertesa respecte les ofer-
tes d’ocupació públiques: «no se sap si s’oferiran totes 
les línies que hi havia fins ara, o si sortiran més tard del 
que era habitual». 

Arran de l’anul·lació de la Fira de Sant Isidre i dona-
des les limitacions derivades de la Covid-19, aquest 
any l’Ajuntament va decidir allargar el període de 
votació de les propostes presentades pels veïns 
durant tot el mes d’agost. De les quatre propostes 
presentades, les tres més votades van ser  millorar 
el mobiliari de la llar d’infants (98 punts), instal·lar 
seients al poliesportiu (72) i millorar els equips in-
formàtics del centre cívic la Muga (57). L’Ajuntament 
ja ha executat els prop de 6.000 euros destinats a 
aquests projectes durant el setembre i octubre.
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La taxa d’escombraries se simplifica i bonifica l’ús dels contenidors 
L’Ajuntament de Bellvei ha aprovat una modificació de 
la taxa d’escombraries que vol bonificar tots aquells que 
compleixin les freqüències d’ús dels contenidors esta-
blertes. «Hem mirat de mantenir la tarifa estàndard. I, 
a la llarga, segurament bonificarem més, i segurament 
apujarem l’estàndard», va explicar el regidor d’Hisenda 
Josep Carles Galofré al ple en què es va aprovar. Tam-
bé hi va detallar que s’han volgut simplificar les taxes 
eliminant-ne casos i també distincions com les de la di-
mensió dels establiments.
Pel que fa a les freqüències d’ús del contenidor de la 
fracció orgànica, s’han simplificat marcant un mínim 
de 52 usos a l’any.
Les regidories d’Hisenda, Serveis i Medi ambient tam-
bé han elaborat un document en què s’exposa la in-
formació general sobre el reciclatge i sobre l’ús de les 

targetes i dels contenidors intel·ligents. Hi detallen 
que l’Ajuntament de Bellvei començarà a aplicar tari-
fes bonificades als rebuts del segon semestre de 2020 a 
aquells veïns del municipi que facin servir els conteni-
dors intel·ligents correctament. Fins ara no disposaven 
de prou dades i, per tant, el rebut del primer semestre 
va comptar amb la tarifa estàndard.
L’agost d’aquest any Bellvei ha arribat a un 60% de re-
collida selectiva i un 40% de resta, acostant-se pràc-
ticament als objectius que l’empresa EcoBP havia 
previst per al 2021. Si les dades segueixen millorant 
l’Ajuntament estudiarà augmentar la bonificació del re-
but. El 2019 es va aprovar augmentar el preu del rebut 
de les escombraries aquest 2020, ja que després d’anys 
d’augments molt reduïts la taxa havia quedat desfasa-
da i no cobria el cost del servei, cosa que és necessària.

Lliurats els premis als treballs de recerca
d’alumnes de Bellvei

El 8 d’octubre va tenir lloc el lliurament dels premis 
als guanyadors de la quarta edició dels Premis Ciutat 
de Bellvei als millors treballs de recerca de 4t d’ESO 
(600 euros), de Batxillerat (850) i de Grau Superior 
(850). Aquest any els premiats van ser Sergi Puga pel 
treball de recerca de 4t d’ESO ‘Càmeres analògiques’, 
Marta Esplugas amb el treball de recerca de Batxille-
rat ‘L’àcid acètic del vinagre’, i Marc Mañé amb el tre-
ball de recerca de Grau Superior ‘P plug’. 
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Festes

Els infants de Bellvei pengen senyeres decorades als balcons per la Diada 

L’Ajuntament de Bellvei va convidar els infants del mu-
nicipi a participar en el concurs ‘Decora la senyera’ per 
a la Diada de l’11 de setembre, seguint altres iniciatives 
per fomentar la participació dels veïns a les dates as-
senyalades. Cada participant va rebre una senyera que 
va haver de decorar i penjar al balcó de casa del 10 al 

14 de setembre. El jurat en va valorar l’originalitat, la 
complexitat i els materials emprats per fer-ne la deco-
ració, i va concedir dos premis, consistents en una tau-
leta electrònica. Les guanyadores van ser Núria Serra i 
Carla Miravent.
D’altra banda, aquest any l’acte institucional de la Di-
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Els infants de Bellvei pengen senyeres decorades als balcons per la Diada 

ada no va ser públic. Es va convocar els regidors a la 
plaça de l’Ajuntament on l’alcalde Gerard Colet va fer 
el discurs institucional, que després es va poder mirar a 
través de les xarxes socials.
L’alcalde va fer una crida a les diferents administraci-
ons perquè treballin plegades per trobar solucions sa-

tisfactòries. Com a exemple va posar la feina conjunta 
que van fer els regidors de tots els grups municipals 
que «van deixar de banda les seves diferències» «a la 
pitjor època de la pandèmia» «per posar-se a disposició 
de la gent de Bellvei».
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La Cavalcada de Reis passarà pel nucli del poble i per Baronia 

El calendari festiu de Bellvei ha quedat molt afectat 
aquest 2020 per les restriccions de la pandèmia, amb la 
cancel·lació de la Fira de Sant Isidre i de la Festa Major. 
També va alterar els actes del Mes de la Dona, alguns 
dels quals es van poder recuperar aquesta tardor. I se-
guirà afectant actes dels propers mesos, per exemple 
amb l’anul·lació de la rua de carnaval del 2021.  Malgrat 
tot, aquest Nadal hi haurà diverses activitats adapta-
des a les restriccions establertes. Un dels canvis desta-
cats serà que el Patge reial aquest any no serà present 
per rebre en persona les cartes dels infants. Però del 21 
al 30 de desembre hi haurà instal·lada la Bústia Reial 
a les entrades dels centres cívics de Bellvei: de 16 a 20 
h de dilluns a divendres a la Patronal, i de 16 a 19 h de 
dimarts a divendres i de 10 a 13 h dissabtes a la Muga. 
L’altra novetat és que aquest any la Cavalcada dels Reis 
d’Orient passarà a les 17 h per Baronia i després, a les 
18.15 h, pel nucli del poble. Caldrà evitar les aglome-
racions i per això des de l’Ajuntament recomanen que 
les famílies es quedin davant de les respectives cases si 
la cavalcada passa pel seu carrer, i que si no és el cas, 
que se segueixin les normes sanitàries establertes per 
lluitar contra la pandèmia, com mantenir la distància i 
estar en grups reduïts, a banda d’utilitzar mascaretes. 
Els Reis d’Orient repartiran els regals la nit del dia 5 de 
gener un cop acabada la cavalcada, però aquest any ho 
faran a la porta de les cases, sense entrar-hi.
D’altra banda Les 3 claus musicals també mantindran 
l’habitual concert nadalenc en favor de la Marató de 
TV3 i Catalunya Ràdio. Es farà a l’església, amb afora-
ment limitat i reserva de lloc prèvia.

Festes

I l’Associació Raúl Nieves organitzarà videotrucades 
amb el Pare Noel del 19 al 23 de desembre, amb cita 
prèvia. Els infants de Bellvei podran posar-s’hi en con-
tacte per via telemàtica, a través d’Skype, de Google 
Meet o de videotrucada de WhatsApp, fins a un màxim 
de 10 cada un dels 5 dies. Per poder participar de l’acti-
vitat caldrà posar-se en contacte amb l’entitat a través 
del correu electrònic a Nadal2020arn@gmail.com o el 
telèfon 661409412.

Homenatge a
la Gent Gran de Bellvei

Dissabte 18 de juliol Bellvei va celebrar un vespre d’ho-
menatge a la gent gran, que va comptar amb el concert 
de la Bellvei Band, un sopar a la falda i per acabar les 
havaneres del grup Balandra.
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El Club de Voleibol Cometa Bellvei
ascendeix a primera divisió catalana

Després d’una temporada amb molt bons resultats al 
club, el sènior masculí va aconseguir l’ascens a Primera 
Divisió Catalana per a la temporada 20-21. El president 
de l’entitat i jugador de l’equip Eino Nylund explica: «en 
el moment en què es va aturar la competició arran de la 
pandèmia, estàvem empatats al primer lloc amb el Vall 

L’Ajuntament i la Patronal s’il·luminen en dies assenyalats

Des d’aquesta tardor, en dies assenyalats el rellotge de 
l’edifici de l’Ajuntament i la façana del centre cívic la 
Patronal s’il·luminen del mateix color, en funció del dia 
que se celebri. Entre d’altres, ha lluït de color violeta al 
voltant del 25 de novembre, en motiu del Dia internaci-
onal contra la violència de gènere, o de color vermell al 

Activitats

d’Hebron, a la classificació», amb força punts de dife-
rència amb els següents equips. Mesos després, final-
ment, la federació catalana va decidir que la classifica-
ció quedaria com estava abans de la suspensió, així que 
«per decret Covid vam pujar a primera divisió catalana», 
malgrat que considera que haurien ascendit igualment 
si la competició hagués continuat: «tot l’equip estava a 
un alt nivell, aleshores, amb una bona preparació físi-
ca i sense lesions». Nylund considera primera catalana 
com a un gran repte perquè «si es compara amb prime-
ra nacional, té un nivell molt similar, i hi ha molt equips 
amb un molt bon nivell». Malgrat la pandèmia, l’activi-
tat del club no ha parat. Han ofert entrenaments i for-
mació en línia i a l’estiu van traslladar els entrenaments 
a l’aire lliure, a la platja de Calafell. Durant la tardor el 
club s’ha sumat a la reivindicació ‘L’esport és un servei 
essencial’ i aquest mes de novembre han tornat a en-
trenar a la pista del pavelló, amb totes les mesures de 
seguretat necessàries. Al tancament d’aquesta edició 
del Pòrtic el club tenia previst reprendre la competició 
al gener, pendent encara d’una reunió de la Federació. 

voltant de l’1 de desembre, pel Dia mundial de la lluita 
contra la sida. 
L’acció es complementa amb imatges que es compar-
teixen al perfil d’Instagram dels centres cívics de Bell-
vei, en què es pot veure el color corresponent al dia, 
acompanyat d’un lema.
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Activitats
60 anys d’unes catifes de corpus úniques al món

Unes catifes úniques
Aquest any, treballant amb la Federació Catalana de 
Catifaires i la Coordinadora Internacional de Entidades 
de Alfombristas de Arte Efimero, els Amics de les Alfom-
bres de Bellvei s’han adonat que des de molts llocs del 

Aquest havia de ser un any de celebració per a l’Asso-
ciació Amics de les Alfombres de Bellvei, durant el qual 
havien de dur a terme tot d’activitats en motiu del 60è 
aniversari de l’entitat.
Finalment, però, només van poder tirar endavant unes 
mostres de catifes a la plaça de l’església i a la plaça de 
l’Ajuntament el matí del 14 de juny per celebrar la Dia-
da de Corpus, i tenen previstos petits esdeveniments 
virtuals per al desembre. El gruix de la celebració, però, 
s’ha postposat per a l’any que ve.
El president de l’Associació, Òscar Ripoll, explica que 
van fer «la petita ofrena» de Corpus per recordar que 
l’entitat segueix funcionant, i van fer una sèrie de do-

massos per als socis per engalanar els balcons durant 
la festa. De cara a l’any que ve, si la situació ho permet, 
un dels actes principals tindria lloc abans de la Fira de 
Sant Isidre: una petita exposició fotogràfica que repas-
sa les activitats que ha fet l’entitat durant els seus 60 
anys d’existència.
L’Associació Amics de les Alfombres de Bellvei, amb el 
suport de l’Ajuntament, ajudarà la federació catalana a 
presentar un projecte cultural a la UNESCO per protegir 
aquesta tradició. I Bellvei també serà un dels 275 po-
bles d’arreu del món que participaran aquest 2021 en 
l’elaboració d’una catifa mundial en col·laboració amb 
l’Any Xacobeo.

món se segueixen les catifes que es fan a Bellvei: «hi ha 
associacions internacionals que ens han demanat po-
der assistir als propers actes que organitzem al nostre 
poble». El motiu principal d’aquest interès és que han 
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constatat que Bellvei és «l’únic poble al món que fa ca-
tifes amb carbonat de calci tintat, tots els altres o bé 
les fan amb sorra, pedres, serradures, flors o herbes», 
entre moltíssims d’altres.
«Al principi aquí es feien amb flors, com és característic 
a les ofrenes florals de Corpus. Amb ginesta que s’ana-
va a buscar a la muntanya en camions. Però poc a poc, 
a causa de la climatologia sobretot, es va anar canviant 
de patró», diu Ripoll. La gent gran del poble els va anar 
guiant i van acabar optant pel carbonat de calci tintat.
Fins ara els dissenys de les catifes s’anaven decidint 
a les reunions de la junta de l’associació. «Aquest any 

vinent volem intentar involucrar més els veïns, perquè 
se sentin més seves les catifes. I també volem que els 
col·legis també hi participin», avança Òscar Ripoll.
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Els guanyadors del concurs de novel·la

Bellvei negre visiten Bellvei

La IV Jornada Bellvei Negre Virtual va donar a conèixer 
el 29 de març els guanyadors de la quarta edició del 
Premi Bellvei Negre de novel·la negra. La guanyadora 
va ser ‘Rececho’ de Cristóbal Ruitiña Testa, i la finalis-
ta, ‘La sombra del peregrino’, d’Anna López Artiaga. Els 
dos guanyadors van visitar Bellvei el passat 4 de juliol, 
en un acte organitzat amb la col·laboració de Célebre 
editorial, Jané Ventura, Xerigots i l’Obrador, en què es 
va aprofitar per presentar la novel·la guanyadora de la 
tercera edició del concurs, ‘La còpia’ de Jordi Frangio-
ni, que està ambientada a Bellvei. La jornada també va 
comptar amb una signatura solidària de llibres. El co-
missari de Bellvei Negre Ramón Valls ja treballa en la 
cinquena edició de la jornada i del concurs de novel·la 
negra, tenint en compte les restriccions que puguin ser 
necessàries arran de la Covid-19.

Bellvei Ràdio estrena el programa ‘Cultura2’,
de l’Associació Negra y mortal

L’emissora municipal ha estrenat aquest novembre un 
nou programa cultural, ‘Cultura2’, dirigit i presentat 
per Roser Ribas, acompanyada de Paco Atero. Els dos 
formen part de l’Associació Negra y Mortal de Calafell i 
col·laboren amb altres mitjans com Calafell Ràdio. ‘Cul-
tura2’ parla de l’actualitat cultural dins i fora de l’estat, 
amb recomanacions i notícies sobre literatura, cinema, 
sèries, teatre o música, entre d’altres.
Cada setmana dediquen un espai a un personatge pro-
tagonista i compten amb un col·laborador o entrevistat. 
‘Cultura2’ es pot escoltar els dilluns a les 22 h, amb re-
peticions els dijous a les 11 h i els divendres a les 17h a 
Bellvei Ràdio.
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Plens municipals
 PLE ORDINARI DEL 8 DE JULIOL DE 2020

1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple ordinari de 9 de gener 
de 2020. (Exp. 1741/2019).
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple extraordinari de 12 de 
març de 2020 (Exp. 400/2020).
3. Aprovació si escau, de l’acta de Ple extraordinari de 14 de 
maig de 2020 (Exp. 519/2020).
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
5. Donar compte decret d’alcaldia núm. 249/2020, del pres-
supost aprovació liquidació pressupost 2019. (Exp. 69/2020).
6. Aprovació si escau, modificació d’usos de les claus urbanís-
tiques RJA, RHU i RHP (Sector 3) (Exp. 1668/2019).
7. Moció del grup municipal de C’s sobre la proposta de redac-
ció d’una ordenança reguladora de la conservació, neteja i 
tancament de vivendes, solars i terrenys del municipi de Bell-
vei. (Exp. 155/2020).
8. Moció del grup municipal de C’s contra la intervenció dels 
estalvis dels ajuntaments per part del govern l’Espanya. (Exp. 
155/2020).
9. Donar compte de l’estat d’execució de la despesa 1r trimes-
tre de 2020 (Exp. 585/2020).
10. Donar compte període mig de pagament 1r trimestre 2020 
(Exp. 72/2020).
11. Ratificació Decret d’Alcaldia núm. 275/2020 Aprovació 
avaluació riscos Covid’19 (Exp. 498/2020).
12. Donar compte informe econòmic financer SAM i Diputa-
ció de Tarragona del Pla econòmic financer 2019/2020 (Exp. 
521/2019).
13. Aprovació si escau, justipreu de les expropiacions del 
Camí de Baronia. (Exp. 668/2020).
14. Aprovació si escau, Pla local de joventut 2020-2023 (Exp. 
452/2020).
15. Aprovació si escau, Baixes de rebuts compte de recaptació 
d’executiva, el compte de recaptació liquidable i no liquidable 
de l’exercici 2019 (Exp. 665/2020).
16. Aprovació si escau, Festes Locals per l’any 2021 (Exp. 
709/2020).
17. Aprovació si escau, modificació de crèdit 10/2020 (Exp. 
643/2020).
18. Aprovació si escau, modificació de crèdit 12/2020 (Exp. 
748/2020).
19. Aprovació si escau, modificació Ordenança reguladora 
preus públics. (Exp. 711/2020).
20. Aprovació si escau, modificació Taxa 2.7 Ocupació via pú-
blica i equipaments municipals (Exp. 718/2020).
21. Manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès.
(Exp. 155/2020).
22. Precs i preguntes.

 PLE ORDINARI DEL 8 D’OCTUBRE DE 2020

1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de 8 de juliol 
de 2020. (Exp. 720/2020.)
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3. Donar compte informe de secretaria intervenció aplicació 
de la Llei de morositat anualitat 2019 (4t trimestre del 2019) 
(Exp. 875/2020).
4. Donar compte estat execució despesa 2n trimestre pressu-
post 2020 (Exp. 585/2020).
5. Donar compte informe de secretaria intervenció període 

mig de pagament 2n trimestre del 2020 (Exp. 72/2020).
6. Aprovació si escau, modificació de crèdit núm. 15/2020. Su-
plement de crèdit (Exp. 957/2020).
7. Aprovació si escau, modificació de crèdit núm. 16/2020. Su-
plement de crèdit (Exp. 1216/2020).
8. Aprovació si escau, modificació de crèdit núm. 17/2020. 
Crèdit extraordinari (Exp. 1217/2020).
9. Aprovació si escau, modificació d’ordenances fiscals i taxes 
per l’exercici 2021 (Exp. 1090/2020).
10. Aprovació si escau, de la modificació de la Ordenança de 
policia i bon govern. (Exp. 255/2020).
11. Aprovació si escau, modificació de l’ordenança regulado-
ra del soroll i les vibracions (Exp. 1207/2020).
12. Aprovació si escau, de la derogació de l’ordenança de po-
licia reguladora de la neteja, conservació i tancament dels so-
lars i aprovació de la nova Ordenança de neteja i conservació 
de solars. (Exp. 1077/2020).
13. Aprovació si escau, Conveni de col·laboració entre el Ser-
vei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Bellvei sobre l’assump-
ció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a nor-
mes de circulació en via urbanes. (Exp. 1166/2020).
14. Aprovació si escau, Reglament del Servei de Protecció Ci-
vil de Bellvei (Exp. 1028/2020).
15. Moció del grup municipal de C’s per donar l’opinió als 
pares de demanar la jornada continua al centre educatiu del 
CEIP La Muntanyeta. (Exp. 155/2020).
16. Moció del grup municipal de C’s perquè es torni a oferir el 
servei de salut pediàtrica al municipi. (Exp. 155/2020).
17. Esmena com a Moció alternativa, que presenten els grups 
+Bellvei i PSC-CP a la Moció presentada pel grup municipal de 
C’s sobre el servei de salut pediàtrica a Bellvei. (Exp. 155/2020).
18. Precs i preguntes.

 PLE EXTRAORDINARI DEL 12 DE NOVEMBRE DE 2020

1. Aprovació si escau, la ratificació Decret d’alcaldia 2020/665 
de 30/10/2020 de rectificació d’error material de la identifica-
ció del propietari afectat corresponent al polígon 6 parcel·la 
13 de les expropiacions del camí de Baronia del Mar. (Exp. 
668/2020).
2. Aprovació si escau, la ratificació Decret d’alcaldia 2020/676 
de 5/11/2020 de rectificació de modificació de la identifica-
ció del propietari afectat corresponent al polígon 6 parcel·la 
75 de les expropiacions del camí de Baronia del Mar. (Exp. 
668/2020).
3. Donar compte estat d’execució despesa 3r Trimestre pres-
supost 2020 (Exp. 585/2020).
4. Donar compte informe de secretaria intervenció període 
mig de pagament 3r trimestre del 2020 (Exp. 72/2020).
5.- Aprovació si escau, modificació de la taxa d’escombraries. 
(Exp. 1291/2020).
6. Aprovació si escau, modificació de la taxa per la prestació 
de serveis a les instal·lacions del pavelló municipal i la rea-
lització d’activitats programades en dita instal·lació. (Exp. 
1381/2020).
7. Aprovació si escau, suplement de crèdit núm. 18/2020 (Exp. 
1272/2020).
8. Aprovació si escau, modificació de crèdit. Crèdit extraordi-
nari 19/2020 (Exp. 1396/2020).
9. Manifest 25N de 2020. Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones.

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

Núria Güell del Campo
Grup Municipal del PSC de Bellvei

El 2020 toca a su fin, sin duda, un año extremadamente com-
plicado y difícil de olvidar pero sin perder de vista la capacidad 
de reacción y adaptación de cada uno de nosotros durante esta 
pandemia.

Desde l’Agrupació d’electors +Bellvei, queremos expresar nues-
tro reconocimiento a todo el personal del Ayuntamiento, a todos 
los regidores sin excepción y a toda la gente que ha colaborado 
de manera desinteresada por el gran esfuerzo realizado durante 
el año, ayudando a los sectores más desfavorecidos. 

Se ha duplicado la subvención a Cáritas y se ha creado una par-
tida presupuestaria de 10.100€  para vales de alimentos frescos. 
Por ahora, se han atendido a cerca de 20 familias necesitadas.

Se han incrementado y fortalecido las medidas sociales y se ha 
mediado en muchos casos de familias necesitadas.

Se creó una primera línea de ayudas para Autónomos y Empres-
as que se vieron obligados a cerrar y una segunda para todos los 
gastos de material  contra el Covid. Partida dotada con 12.000€, 
que ha tenido una excelente acogida.

Podemos estar TODOS muy contentos y especialmente desde la 
Regidoria d’Ensenyament por el trabajo y dedicación que se ha 
llevado a cabo desde La Escola La Muntanyeta y la Llar d’Infants 
els Cargolins contra el coronavirus. A día de hoy no ha habido 
ningún caso y debemos procurar reforzar ese trabajo desde casa 
y cuando estamos en la calle y en los parques recordad que NO 
debemos bajar la guardia.
 
Desde el Ayuntamiento estamos suministrando semanalmente 
gel hidroalcohólico, líquido desinfectante, bobinas de papel y 
garrafas de jabón, además de reforzar las limpiezas de los espa-
cios comunes durante el día.

Se han ejecutado todas las propuestas del Consell del Poble, a 
pesar de no podernos reunir presencialment. Este año ha vuel-
to a ser un éxito de participación, consolidándose este proyecto 
como uno de los que más aceptación tiene entre la ciudadanía, 
reflejando cada año las ideas y proyectos de nuestra gente. El 
año que viene volveremos a incrementar la partida para poder 
realizar aún más propuestas.

En Baronia se han renovado totalmente dos tramos de agua en 
la calle Gardenia y en la calle Vista Alegre con un presupuesto de 
79.000€  y con la previsión de un nuevo tramo en la calle Santa 
Oliva para 2021 con un presupuesto de 35.000€. 

Y también hemos dotado con 5.000€ una partida para atender el 
transporte escolar hasta final de año  para los alumnos de Bachi-
llerato que se habían quedado fuera del Servicio del Consell Co-
marcal al no tratarse de enseñanza obligatoria.  De nuevo, ante 
una emergencia se ha reaccionado con celeridad y se montó en 
pocos días un servicio de Bus para esos alumnos, aunque este 
servicio no entre dentro de las  competencias de los Ayuntami-
entos. 

Por último, sólo me queda desearos Felices Fiestas. Cuidaos y 
cuidad a los vuestros, ellos sí que son un regalo.

Karol Granado Pleguezuelos
+ Bellvei

Un 2021 en positiu

Aquest 2020 ha estat marcat per una pandèmia mundial del Co-
vid-19. Això ha provocat que s’hagin de prendre mesures sani-
tàries de prevenció a nivell mundial i, com no podia ser d’altra 
manera, també a Bellvei.

Moltes actuacions programades s’han vist alterades per aques-
tes mesures de prevenció, sobretot en Festes, Esports i Turisme.
No obstant això hem anat treballant modificant la manera de 
portar-ho a terme amb l’objectiu de no aturar l’activitat muni-
cipal.

Referent a la regidoria de Festes heu pogut veure com la nostra 
Festa Major i la Festa Major petita han estat cancel·lades, tot per 
a complir amb les mesures que les autoritats sanitàries han de-
cretat per contenir els contagis.

En Esports també hem hagut d’adaptar l’ús de les instal·lacions i 
les activitats programes a aquestes mesures.

Volem manifestar que per a aquest govern la salut dels nostres 
veïns i veïnes és una prioritat.

Aquesta situació ens ha obligat a ser més enginyosos i adap-
tar-nos a la situació. Un dels grans reptes ha estat garantir que 
Ses Majestat d’Orient puguin venir a Bellvei a visitar a tots els 
nens i nenes adaptant la cavalcada de forma ESPECIAL!!!!! Però 
amb la seguretat de què passin per quasi tots els carrers del nucli 
de Bellvei, inclòs els de Baronia del Mar.

Pel 2021 estem treballant en el projecte de la Festa Major i de la 
Festa Major petita adaptat a les necessitats, i que anirem modifi-
cant segons ens marquin les directrius.

En l’àmbit del turisme estem treballant per tal de promoure els 
atractius turístics per atraure visitants i ajudar d’aquesta manera 
als establiments de l’hostaleria i turisme rural.

Pel que fa a la regidoria de medi ambient, parcs i jardins, estem 
treballant per finalitzar l’adequació dels parcs pel que fa a tan-
ques, jardineres i papereres. Per altra banda cal tenir present 
que es continua apostant pel sistema de reciclatge intel·ligent, 
que tants bons resultats en està donant gràcies als veïns i veïnes 
del municipi, fent que Bellvei sigui un exemple a seguir a la co-
marca i a fora.

Des del servei d’ocupació s’està incrementant l’activitat per tal 
de donar resposta a aquelles persones del poble que han per-
dut la feina. Recordeu que estem a la vostra disposició per aju-
dar-vos.

Només ens resta desitjar-vos que en aquestes festes nadalen-
ques les podem celebrar amb salut i en la companyia dels nos-
tres familiars, amb molta cura.
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Activem Bellvei

Una vegada arribem a finals d’any és l’hora de fer balanç de la 
situació en què es troba el nostre municipi i com no podia ser 
d’una altra manera continuem patint els mals endèmics d’anys 
anteriors: enllumenat deficient amb moltes nits amb els carrers 
a les fosques, manteniment de camins i carrers deplorables, con-
tenidors de poda sempre plens i un llarg etc...En resum, una dei-
xadesa generalitzada.

Per aquestes dates fa un mes tancàvem l’any 2019 econòmica-
ment parlant, amb un dèficit de romanent de tresoreria superior 
a 200.000€ o amb un dèficit d’inversió de gairebé 300.000€. I des-
prés ens preguntem com és possible que estiguem pràcticament 
intervinguts amb un pla econòmic financer???

L’últim acudit de l’equip de govern ha estat canviar les normes 
de convivència amb la consegüent pèrdua de drets per part dels 
veïns i veïnes. Com a exemple, a partir d’aquest any queda prohi-
bit fer acampada en terrenys privats sense permís, dit d’una altra 
manera, haurem de trucar a l’ajuntament per demanar permís 
per acampar a casa nostra, o per fer una festa pels nens als parcs 
exactament igual. O sigui, que la voluntat de l’equip de govern és 
que demanem permís per a tot…

Volem dedicar unes paraules a totes les famílies que s’han vist 
afectades envers el transport escolar per a poder estudiar batxi-
llerat a l’Arboç un cop començat el curs escolar, amb quatre dies 
de preavís per part del Consell comarcal. A hores d’ara els ajun-
taments han pogut cobrir la mancança fins a finals d’any, però el 
curs escolar no acaba el desembre, i quan preguntem ens diuen 
que estan negociant amb la Generalitat per donar aquest servei 
tot i que a l’ajuntament no li toca pagar aquesta despesa.

Amb l’experiència d’ineficàcia que tenim amb aquest equip de 
govern no veiem resolt el problema al gener, quan es reempren-
gui el curs. Per la qual cosa ens preguntem: tornarem a deixar 
sense el servei a aquestes famílies? El nostre ajuntament què 
farà? Què votarà el nostre alcalde al consell comarcal en cas de 
no arribar a un acord amb la Generalitat? L’alcalde va dient que 
es pot donar un ajut, però això no és una solució, nosaltres vo-
lem un servei de transport en condicions.

Estem patint una inseguretat al nostre poble, sobretot a Baronia, 
on el veïns pateixen robatoris amb ells a dins. No disposem de 
vigilància municipal, ni càmeres detectores de matrícula... Això a 
mes de patir un enllumenat deficient fa que estiguem totalment 
desprotegits.

Desitgem que tot i les dificultats puguem gaudir d’unes festes en 
família tenint present tots aquells que no podran estar amb no-
saltres aquests dies.

BONES FESTES A TOTS I  A TOTES!!!

J. Agústín Huerta Rodrigo
Activem Bellvei

Parece mentira, ya ha pasado todo un año, este 2020 tan funesto y 
pandémico, repleto de esperanzas y despropósitos, lleno de asun-
tos por resolver y que nunca, por desgracia, muchos no llegaran a 
solucionar. ¿Cómo no pensar en todas esas personas que se queda-
ron colgadas como una chaqueta en la última conversación con un 
familiar del que no se pudieron despedir? No queda más que rezar 
por todos los que se fueron y cuidar de los que quedan, sobre todo, 
como homenaje a todos esos profesionales que se han dejado la piel 
y en muchos casos la salud e incluso su vida por regalar un poco de 
apoyo y esperanza.
En otro orden de cosas y sobre el trabajo realizado durante estos úl-
timos meses, destacar las mociones presentadas por nuestro grupo 
municipal como: “que se vuelva realizar el servicio de salud pediá-
trica en el municipio”; la “opción de realizar jornada continua en el 
colegio la Muntanyeta para las familias que lo necesiten”, esta mo-
ción se presentó para dar voz a las muchas familias interesadas en 
realizar este tipo de jornada; “moción contra la intervención de los 
ahorros de los ayuntamientos por parte del gobierno de España”, un 
asunto en el que también trabajaba la Asociación Catalana de Mu-
nicipios y la Federación Catalana de Municipios para adherirse a los 
diferentes ayuntamientos del país y trabajar en la misma dirección, 
una auténtica pena que no haya estado el consistorio a la altura de 
las circunstancias; también se presentó “moción sobre propuesta de 
redacción de una ordenanza municipal reguladora de la conserva-
ción, limpieza y cierre de viviendas, solares y terrenos”, una moción 
con una base reguladora firme y un protocolo muy bien diseñado 
(que pusieron en marcha hace dos años en un importante pueblo ve-
cino y que fue votada mayoritariamente a favor por todos sus grupos 
políticos), en el siguiente pleno corporativo el consistorio presentó 
una reforma de la citada ordenanza municipal, básicamente en el 
tipo sancionador y poca cosa más, pero una ordenanza parcialmen-
te modificada, después de veinte años sin hacerlo, gracias a nuestro 
grupo de Cs Bellvei.
Destacar las innumerables quejas y/o sugerencias realizadas en la 
Seu Electrónica de la Generalitat sobre: apagones del alumbrado pú-
blico en Bellvei y Baronia de Mar; empalmes del alumbrado público 
en las calles Lluís Companys, Montserrat, Eras y Sant Cristòfol; poda, 
limpieza, desinfección y mantenimiento en los parques infantiles de 
Baronia de Mar y mantenimiento en el que hay al lado del consulto-
rio médico, plaza Catalunya o rambla Josep Torrens de Bellvei; reti-
rar y sustituir o reparar elementos lumínicos caídos de farolas de la 
plaza Pompeu Fabra y calle Lluís Companys;  terrenos vacíos con fal-
ta de higiene y poda en Baronia de Mar; mantenimiento y reparación 
de la pista de Skate; reapertura del camino de Baronia de Mar; man-
tenimiento, limpieza y desinfección del pipican y un largo etcétera. 
En el tema del autobús del bachillerato, el día 24 de septiembre 
una vecina me comunicó alertada sobre la suspensión del servicio, 
al momento realice una queja y sugerencia al ayuntamiento comu-
nicando del problema y aportando soluciones, como que parte del 
dinero de la fiesta mayor, al no realizarse, se empleara en el servicio 
del autobús (6.138,15€), el resultado fue que hizo caso el consisto-
rio de la sugerencia y solucionó parcialmente la incidencia, pues el 
transporte está subvencionado solo hasta fin de este año. 
Comentar los asuntos más controvertidos del último pleno extraor-
dinario, se debatió sobre la modificación de la ordenanza de taxa de 
recogida de basuras, nuestro grupo se abstuvo por estar disconfor-
me con la pequeña bajada sobre la gran subida de precios que hubo 
en su día y sobre las cuotas del polideportivo votamos en contra por 
la gran subida a destiempo. 
Se podrían enumerar muchas más cosas... 
“La razón por la que las personas fracasan realmente no es porque 
pusieron sus metas muy altas y no llegaron, sino porque las pusieron 
muy bajas y las alcanzaron”. (Jordan Belfort).
Desearos unas felices fiestas de Navidad y un próspero, feliz y salu-
dable año 2021.
#treballantperbellvei

Enrique Chicano Pérez
Cs




