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Editorial

Benvolgudes veïnes i veïns,

en aquestes dates tothom està pensant en aquest proper 
Nadal; en la família, els amics, regals… Pels que duem 
endavant l’acció de govern també és temps de pressu-
postos.

Uns pressupostos carregats de projectes, accions i esde-
veniments que sempre busquen la millora de la qualitat 
de vida de les persones de Bellvei. La gent que viu a Bell-
vei. 

Fa anys que l’afany nostre és assegurar els serveis bà-
sics del nostre municipi que s’havien vist compromesos. 
Però alhora tenim projectes per encarar un futur pròs-
per i donar a les bellveienques i bellveiencs una mostra 
d’allò que podem aconseguir junts. Hem de ser capaços 
de traslladar-vos aquesta il·lusió i compromís amb què 
encarem el 2022. 

Per últim, voldria fer una crida a tota aquella gent que 
no ha sentit l’obligació de vacunar-se, perquè ho facin. 
Entenc que es demana un alt preu, com és deixar de ban-
da els propis drets, de cadascú. Però per l’altre costat, el 
guany per a tots i totes no es pot valorar.

Més enllà de tancar la vida social no ens podem perme-
tre que una nova onada tanqui els nostres hospitals. Per 
a tota aquesta gent que necessita i es mereix la màxima 
atenció sanitària és per a qui, humilment, us demano 
que feu aquest pas.

Bon Nadal, bon any 2022 i molta salut!

GERARD COLET MAÑÉ

Alcalde de l’Ajuntament de Bellvei
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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.
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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

El Baix Penedès es planta i diu prou
Els ajuntaments del Baix 
Penedès, el Consell Co-
marcal i el Consell d’al-
caldes de la comarca han 
volgut unir la veu del ter-
ritori, més enllà de partits, 
en el manifest ‘El Baix Pe-
nedès diu prou’ que han 
fet arribar al Govern i als 
grups del Parlament en 
diferents ocasions els úl-
tims mesos i que compta 
amb el suport per unani-
mitat del ple de l’Ajunta-
ment de Bellvei. Després 

Giró que, després d’escol-
tar-los, es va comprome-
tre a incloure la redacció 
del projecte d’ampliació 
de l’Hospital comarcal 
als pressupostos 2022. 
Per als alcaldes del Baix 
Penedès aquest és un pri-
mer pas per fer realitat 
l’ampliació d’unes instal-
lacions que, recorden, es 
van inaugurar fa més de 
15 anys, període durant 
el qual la comarca ha do-
blat el volum de població. 

Un ramal de la MAT passaria per Bellvei
Tots els municipis de la comarca 
també s’han unit els últims mesos 
per oposar-se al projecte de línia de 
Molta Alta Tensió del Clúster Begues 
que l’ha de creuar. Molts municipis, 
però, no van ser a temps a presen-
tar al·legacions al projecte perquè no 
sabien que afectaria el seu terme. És 
el cas de Bellvei, per on passaria un 
ramal de la línia si finalment es tirés 
endavant. La comarca considera que 
aquest projecte perjudica el paisatge 
i el territori.

de desplaçar-se a Barcelona per visitar la Generalitat i el 
Parlament, també van acollir al Vendrell la primera Tau-
la pel Baix Penedès en què van presentar el memorial 
de greuges i la demanda imperiosa de mesures urgents 
contra l’atur, l’ampliació de l’Hospital Comarcal i un Pla 
de reindustrialització.
Malgrat els esforços per donar a conèixer la manca d’in-
versió al Baix Penedès i reclamar que els pressupostos 
de la Generalitat per al 2022 ho tinguessin en compte, 
la comarca considera l’esborrany dels comptes que va 
presentar el Govern negatiu per al territori. El text no 
contemplava cap de les reclamacions que havien fet els 
alcaldes a les diferents institucions ni les exposades a la 
Taula pel Baix Penedès.
Per tot plegat, una delegació del Baix Penedès es van 
reunir d’urgència amb el conseller d’Economia Jaume 

També es van tornar a reunir amb els portaveus dels 
grups parlamentaris per demanar que es modifiquin 
els pressupostos, que estan en tramitació al tancament 
d’aquesta edició d’El Pòrtic, i s’atenguin les demandes 
urgents del territori. A banda de l’ampliació de l’Hospi-
tal Comarcal, el Baix Penedès ha destacat la necessitat 
de bonificacions als peatges de la C-32, inversió a Idia-
da i als polígons industrials de la comarca, un pla de xoc 
del Servei d’Ocupació de Catalunya contra l’atur al Baix 
Penedès, dotació de recursos humans i materials dels 
serveis públics (per exemple, policia, bombers, sanita-
ris o docents) proporcional a la població del territori, 
la població estacional i el creixement migratori, com 
també un factor corrector al Baix Penedès pel volum i 
creixement de població; i més oferta formativa de For-
mació Professional.  
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Notícies

El delegat del Govern al Penedès 
David Alquézar visita Bellvei

Bellvei va rebre divendres 24 de setembre la visita ins-
titucional de la delegació del Govern al Penedès. El de-
legat David Alquézar i el cap d’oficina Pol Pagès es van 
reunir a l’Ajuntament amb l’alcalde de Bellvei, Gerard 
Colet. A banda de les reivindicacions de la comarca, en 
una jornada de treball llarga Colet va poder exposar 
quines són les necessitats i problemàtiques del mu-
nicipi. La trobada amb el delegat del Govern al Pene-
dès s’emmarca en una ronda de visites que està duent 
a terme als ajuntaments de la Vegueria Penedès per 
posar-se a disposició del món municipal i actuar com 
a corretja de transmissió de les necessitats del territo-
ri cap cal Govern, i també per fer arribar al territori els 
projectes del Govern.

Reunió dels portaveus dels 
grups municipals amb Mossos

El passat dimecres 9 de juny, arran d’una petició del 
grup de Ciutadans, els portaveus dels grups munici-
pals de l’Ajuntament de Bellvei, Núria Güell (PSC Bell-
vei), Enrique Chicano (Cs Bellvei), Íngrid Salas (Activem 
Bellvei) i l’alcalde Gerard Colet com a representant de 
l’Agrupació +Bellvei es van reunir amb Joan Molet, cap 
dels Mossos de l’Àrea del Vendrell per parlar de temes 
de seguretat. La trobada va servir per conèixer la situa-
ció al municipi i a la comarca, amb un repunt d’actituds 
incíviques, els actes violents i els crims a mesura que 
les restriccions sanitàries han permès tornar a sortir 
més al carrer. Des de Mossos d’esquadra van apuntar 
que els calen més efectius per cobrir el Baix Penedès. 
La reunió es va demanar poc després que hi ha hagués 
un incident amb presència d’armes al municipi. Per al-
tra banda, aquest estiu una empresa de seguretat pri-
vada va treballar fent rondes al municipi amb recorre-
guts aleatoris.

El dia 21 de juny l’Ajuntament va 
signar el conveni amb l’escola 
la Muntanyeta per a la cessió de 
l’ús de tauletes per ampliar la do-
tació d’eines digitals del centre. 
La compra es va fer després que 
aquesta fos la proposta guanyado-
ra als pressupostos participatius 
d’aquest 2021.

Paula Niño i Anna Lladó han estat 
les guanyadores de la cinquena 
edició dels Premis Ciutat de Bellvei 
als millors treballs de recerca 2021. 
Se’ls van lliurar els diplomes dijous 
18 de novembre.

La sala de màquines del gimnàs 
del pavelló poliesportiu de Bellvei 
compta amb una nova màquina 
multipower.
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Voluntaris de Bellvei vetllen per les colònies de gats
L’Ajuntament de Bellvei va acollir dijous 30 de setem-
bre l’acte de lliurament dels carnets als primers veïns 
voluntaris del municipi que s’encarregaran d’alimentar 
i controlar les colònies de gats del municipi. Les volun-
tàries van rebre una acreditació que han de portar sem-
pre que s’encarreguin de la respectiva colònia al carrer, 
un dispensador de menjar i aigua i un dels carnets lliu-
rats. La regidora de Medi Ambient, Núria Güell, va des-
tacar que les colònies de gats de carrer ara estaran molt 
més controlades i els voluntaris també s’encarregaran 
de gestionar l’esterilització dels gats amb els veterina-
ris de Calafell, amb els quals l’Ajuntament té un conve-
ni. Güell també va recordar que està prohibit donar de 

menjar als gats a la via pública si no s’és voluntari, i que 
qui ho faci serà multat.

Bellvei renova el plànol del municipi amb un disseny de Marc Mañé
L’Ajuntament de Bellvei ha renovat el plànol del muni-
cipi que substituirà l’anterior, de l’any 2010. El regidor 
de Turisme, Xavier Lladó, considera que calia canviar-lo 
“perquè el poble ha canviat d’ençà fins ara”. El plànol té 
dues cares. A una hi veiem els dos nuclis del municipi 
i el polígon i a l’altra hi ha informació d’interès i foto-
grafies de Robert Marcillas dels edificis més reconeixi-
bles del municipi. Per al disseny van comptar amb Marc 
Mañé, que ha apostat per un plànol en perspectiva 3D 
i per destacar els edificis més importants sobre el ma-
teix: “vaig plantejar marxar de l’àmbit del mapa pla, per 
poder resaltar els elements més importants del poble, 
fent-los tridimensionals, aixecant-los”. El nou plànol de 

Bellvei es pot trobar a l’Ajuntament i als centres cívics 
del municipi.

La tècnica d’Ocupació de Bellvei, 
Mireia Mansilla, va participar a la 
jornada que la Fira de l’Ocupació 
del Baix Penedès, a l’Arboç, va de-
dicar el 4 de novembre als joves 
inscrits al Programa de Garantia 
Juvenil. Els participants es van po-
der reunir amb empreses i serveis 
d’ocupació de la comarca, i també 
van participar en diferents tallers.

Bellvei compta amb noves jardine-
res a l’avinguda Nostra Senyora i al 
carrer Jaume Palau, nous conteni-
dors per a reciclatge d’oli domèstic 
usat a Bellvei i Baronia i amb nou 
mobiliari urbà a la rambla Josep 
Torrents.

L’església parroquial Santa Maria 
de Bellvei va acollir el 21 de no-
vembre el concert del grup Made 
in black, que va retre homenatge al 
blues, el jazz, el rock’n’roll, el soul, 
el funk, l’R&B o el pop. En acabar es 
va oferir un petit refrigeri.
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Cultura i Festes

Bellvei es converteix en la capital catalana de les catifes per un dia

Dissabte 2 d’octubre Bellvei va esdevenir la capital de 
les catifes per un dia, acollint catifaires vinguts de tot el 
país. Va ser una jornada festiva i de celebració, vincula-
da encara a la celebració del 60è aniversari de l’entitat 
Amics de les Alfombres de Bellvei. Així, el municipi va 
ser l’escollit per fer-hi la XV Trobada de catifaires de Ca-
talunya, amb l’organització per part de la Federació Ca-
talana de Catifaires i el suport de l’Ajuntament de Bell-
vei i les diputacions de Tarragona i Barcelona. Un total 
de deu colles catifaires, comptant la local, van elaborar, 
amb el suport de voluntaris del municipi, onze catifes 
que van ocupar tota la llargada del carrer Isabel Vilella. 

La feina va començar ben d’hora al matí, amb la descar-
regada del material i l’inici de la plantada, que va durar 

fins ben entrat el migdia. El matí va transcórrer molt 
animat, amb molta presència també de bellveiencs 
que es van acostar al carrer Isabel Vilella per poder se-
guir les feines i conèixer les diferents tècniques dels ca-
tifaires, entre les quals destacava la de Bellvei, per ser 
l’única que fa servir carbonat de calci tintat; també van 
poder visitar els estands d’entitats que es van situar a la 
Rambla Josep Torrents, i gaudir  d’un grup d’animació i 
música. Un dron es va encarregar de fotografiar des de 
l’aire totes les catifes. Totes van tenir en comú que es 
van fer amb la forma de gorra de cop, per homenatjar 
el tradicional barret elaborat a Bellvei. Van venir colles 
de Caldes de Montbui, d’Arbúcies, de Badalona, de Ri-
pollet, de la Garriga, de Santa Coloma de Gramenet, de 
Blanes, de Mollet del Vallès i de Sitges. 



www.bellvei.cat  DESEMBRE2021

9

Bellvei es converteix en la capital catalana de les catifes per un dia

Al migdia, amb les catifes ja acabades, els participants 
van fer un dinar de germanor al Mesón Lucena. Tot se-
guit, representants de totes les colles van participar a 
l’assemblea ordinària de la Federació Catalana de Cati-
faires i, després, tothom qui ho va voler va poder visitar 
l’exposició ‘15 anys de les nostres catifes de Catalunya 
a la Unesco’. Abans dels parlaments, les autoritats van 
recórrer el carrer Isabel Vilella per veure de prop totes 
les catifes.

El president dels Amics de les Alfombres de Bellvei, Os-
car Ripoll va destacar que a través de les catifes úniques 
que es fan al municipi s’ha “obert una finestra al món 
per donar a conèixer Bellvei”. De la seva banda, la presi-
denta de la Federació Catalana de Catifaires, Vicenta 

Pallarès, va apuntar que la presència de totes les colles 
a Bellvei era un homenatge als 60 anys dels Amics de les 
Alfombres, “que han preservat i continuat la tradició de 
fer catifes” i que  “també posa en valor l’esforç, la dedi-
cació, el voluntariat, la creativitat i la convivència d’un 
poble entorn de les catifes”.

El final de festa va comptar amb la participació de mem-
bres de diverses entitats del municipi que van arrencar 
la desfeta de les catifes, recorrent de punta a punta el 
carrer xafant-les, acompanyats pel foc de Diables i Dia-
blons. Com a cloenda es va oferir coca i cava per a tot-
hom.
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Cultura i Festes

Bellvei, punt d’entrada de la flama del Canigó a la comarca 

El passat 23 de juny Bellvei va ser el municipi triat per 
rebre la Flama del Canigó al Baix Penedès aquest 2021, 
per després distribuir-la als altres municipis de la co-
marca, una activitat organitzada per Òmnium Cultural i 
l’Ajuntament de Bellvei. Com cada any, aquest dia s’en-
cén una foguera al cim de la muntanya de Canigó amb 
el foc de la flama que es conserva tot l’any al Castellet 
de Perpinyà. D’allà viatja arreu del territori, on la reben 
el Parlament de Catalunya, ajuntaments, consells co-
marcals i entitats culturals i esportives.

A Bellvei la flama del Canigó va arribar passades les sis 
de la tarda, acompanyada per membres dels Senderis-
tes la Muga i dels Diablons de Bellvei.

La rebuda es va fer a l’entrada del poble, a la plaça de 
la Creu, des de la qual es va iniciar un recorregut pels 
carrers del municipi en què la flama va passar de mà en 
mà entre els voluntaris de les entitats participants: Sen-
deristes la Muga, Diablons de Bellvei, Associació Raúl 
Nieves, Associació de veïns de Baronia del mar, Grallers 
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Bellvei, punt d’entrada de la flama del Canigó a la comarca 

i Capgrossos de Bellvei i l’Associació d’Amics de les al-
fombres de Bellvei.

Finalment la Flama va arribar a la Rambla Josep Tor-
rents, on l’esperaven representants dels municipis de 
la comarca participants i de les entitats del poble. Des-
prés dels parlaments institucionals, els Diablons de 
Bellvei es van encarregar d’encendre el peveter i des-
prés es va repartir la flama entre els representants dels 
altres municipis. La festa va seguir amb més foc, amb 

el bateig del grup de Diablons del municipi, al carrer 
Isabel Vilella, l’encesa de la foguera de Sant Joan i un 
brindis de comiat.

A la nit, els Tafaners de Bellvei van organitzar un sopar 
de revetlla, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Bellvei, que va comptar amb tres menús, amb opció ve-
getariana i infantil. Després de sopar va ser el torn del 
concert de ‘La traca’.
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Cultura i Festes

Bellvei recupera la Festa Major d’estiu

Aquest 2021 es va poder recuperar la Festa Major d’es-
tiu de Bellvei, encara amb restriccions derivades de la 
pandèmia, però amb un programa ple d’activitats que 
va abarcar del 13 al 16 d’agost. Prèviament ja es van dis-
putar els partits de futbol de veterans i de futbol feme-
ní, i a la rambla Josep Torrents s’hi van fer el concert de 
Les 3 claus musicals i el IV Campionat de botifarra.

Divendres 13 van arrencar els actes dels dies de Festa 
Major amb el Pregó a la rambla, que va anar a càrrec 
de l’Associació d’amics de les alfombres de Bellvei. 
L’alcalde de Bellvei, Gerard Colet, va començar l’acte 
assegurant que era “reconfortant veure que es pot ce-
lebrar l’esdeveniment més important d’aquest any”. De 
la seva banda, Oscar Ripoll, president dels catifaires, va 
recordar com de dur havia estat l’any anterior “no sen-
tir el toc de gralles de matinades”, “ni el retronar dels 
coets dels Diables”, “l’espectacular pas del Drac”, com 
tampoc es va gaudir de “l’elegància del ball de la dona 
d’aigua” o de “la tendresa del Jaume i les ovelles” i es 
va trobar a faltar “el repicar dels bastoners”: “però ara 
ja els sento”, va assegurar Ripoll. Tot seguit els Diables, 
els Diablons i el Drac de Bellvei van fer una exhibició de 
foc i una carretillada molt concorreguda i aplaudida al 
camp de futbol. La nit va acabar amb dos concerts si-
multanis, les havaneres de Sons de l’Havana a la Ram-
bla, i el concert del grup Tarraco Surfers al pàrquing del 
pavelló. 

Dissabte 14 sí que es van sentir les matinades a primera 
hora. Al matí i a la tarda es van fer activitats infantils a 
la Rambla, pintant samarretes i gaudint de Pep Callau i 
els Pepsicolen. Al vespre va començar la música amb la 
Cobla Cossetània i a la nit, va seguir amb la música de 
DJ Felip. Al pàrquing de la piscina hi va tocar l’orquestra 
La Chatta.

Diumenge 15 també va arrencar amb les matinades de 
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Grallers i Timbals, seguit d’un rocòdrom al pàrquing de 
la piscina, missa de Festa Major al migdia i vermut de 
Festa Major a la rambla amb Els Xatus. A la tarda es va 
fer l’exhibició del folkore local amb la Dona d’Aigua, el 
bal de Bastons, el Drac i els Diablons al carrer Isabel Vi-
lella. La nit va acabar amb l’espectacle ‘Faixedes i punt’, 
ja que el castell de focs es va haver de posposar arran 
del risc d’incendi d’aquelles dates. La jornada de vide-
ojocs va ocupar tot el matí dilluns 16 a la rambla Josep 

Torrents, mentre al pàrquing de la piscina s’hi feia l’ac-
tivitat Derraping. A la tarda, Tast de cerveses a càrrec 
de Les Clandestines, i a la nit, cinema a la fresca amb 
‘Coco’. 

El cap de setmana del 21 i 22, a Baronia del mar s’hi 
van fer el taller infantil de pintar samarretes, cinema a 
la fresca amb ‘Padre no hay más que uno’ i el Concert 
de la Bellvei Band, tot al centre cívic la Muga.
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Cultura i Festes

Bellvei celebra un Onze de setembre reivindicatiu i festiu  
La Diada de l’Onze de setembre d’aquest 2021 va comp-
tar amb dues parts. Durant el matí els més petits acom-
panyats dels seus familiars van poder gaudir dels tallers 
infantils i de l’animació de Gil Ratatamplant a la Ram-
bla Josep Torrents. L’entitat Amics de les Alfombres de 
Bellvei també van contribuir a la festa confeccionant 
una catifa. A la nit, també a la Rambla, l’alcalde de Bell-
vei Gerard Colet va dir al seu discurs institucional que 
l’11 de setembre “reivindiquem la nostra resiliència 
i fortalesa davant les adversitats i la nostra capacitat 
per adaptar-nos a situacions complexes i difícils”, com 
s’ha demostrat en tot aquest temps de pandèmia. Va 
voler recordar “totes les persones que ens han deixat 
durant aquest temps” i a tothom afectat pels “estralls 
en l’àmbit econòmic i social”. Colet va apuntar que els 
ajuntaments han trobat a faltar el suport d’institucions 
superiors i va assegurar que aquests mesos ha estat 
“quan s’ha sentit de forma més dura la falta de mitjans 
a la comarca”.

La festa va seguir amb l’actuació del grup ‘Havàname’ 
que va oferir una eclèctica i animada barreja de música 
cubana, boleros i havaneres. A la mitjanit va arribar el 
castell de focs que no es va poder fer durant la Festa 
Major d’estiu arran del perill d’incendi d’aquelles dates.

Concurs Decora la teva senyera
Divendres 12 de novembre es van lliurar els 
premis del concurs ‘Decora la teva senyera’ 
als guanyadors, tots en material escolar o 
llibres infantils, que van ser per: 1r premi de 
120 euros per Berta i Jan Rovira, 2n premi 
de 100 euros per Marc Vidal i 3r, de 50 per 
Celeste Mateos. Per decidir els guanyadors 
es va valorar l’originalitat, la complexitat, 
com de vistosa era, i els materials emprats 
en decorar cada senyera.
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Els guanyadors del Premi de novel·la
Bellvei negre visiten Bellvei

Després que per segon any consecutiu els guanyadors 
i finalista del Premi de novel·la Bellvei negre es cone-
guessin durant una jornada Bellvei negre virtual a 
l’abril, també per segon any consecutiu els guanyadors 
i el finalista es van desplaçar a Bellvei en persona per 
presentar les seves novel·les. Diumenge 3 d’octubre, 
en un acte en petit comitè a la Rambla Josep Torrents, 
vam poder escoltar Eva Molina i Jerónimo García, au-
tors de la novel·la guanyadora ‘Las alas rotas de la li-
bélula’, el finalista Raúl Montilla amb el llibre ‘El lamen-
to del Urco’, l’editora de Serial Ediciones María Tortosa, 
i el comissari de la Jornada Bellvei Negre i secretari del 
jurat del premi literari Ramón Valls. La matinal també 

va comptar amb la música de Les 3 Claus Musicals, els 
poemes que va recitar Anna Molina, i la degustació de 
vins i caves de Jané Ventura maridats amb formatges 
de Xerigots i xocolata de L’Obrador, tots ells patrocina-
dors de les jornades Bellvei Negre, i amb els explicaci-
ons detallades de Gerard Jané.
Les novel·les guanyadores també s’estan presentant, 
entre d’altres llocs, als municipis dels novel·listes. Ra-
món Valls va acompanyar al novembre Raúl Montilla i 
l’editora María Tortosa a la que aquest va fer a la bibli-
oteca la Bòbila de l’Hospitalet de Llobregat, i també va 
ser a València al desembre, acompanyant Eva Molina i 
Jerónimo García en la presentació de la seva.
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Activitats

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil,
present a Alcanar

Teresa García, presidenta de l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil (AVPC) de Bellvei, va ser una dels 150 
voluntaris diaris de tot Catalunya que durant dies es van 
desplaçar a Alcanar per col·laborar en les tasques de ne-
teja i de restauració d’espais públics i habitatges afec-
tats pels aiguats de principis de setembre. “Va ser una 
experiència agredolça perquè vam estar molt contents 
de poder ajudar i col·laborar amb totes aquestes perso-
nes, però al mateix temps et deixa tocat veure com mol-
ta gent ha perdut moltes coses”, destaca García. “S’hi 

respirava solidaritat”, diu: “sobretot vam netejar carrers 
i habitatges, molts soterranis, baixos i garatges, i molt 
de fang”. No es la primera vegada que l’AVPC de Bellvei 
col·labora en tasques com aquestes. Quatre voluntaris 
de l’entitat es van desplaçar dos dies a Esplugues del 
Francolí fa dos anys després que també es veiés afectat  
per un aiguat. “Normalment treballem en festes i acti-
vitats esportives, però de vegades també ens toca fer 
feines com aquestes, més dures”, apunta García.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Bellvei 
segueixen ampliant el nombre de membres que s’apun-
ten a fer formació. És el cas de Jennifer Serrano, que el 
mes de setembre va rebre el certificat per haver superat 
el Curs bàsic per a voluntaris de Protecció Civil.
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Bellvei celebra la Castanyada i Halloween

El 23 d’octubre els infants de Bellvei, acompanyats 
d’adults, van passar el matí aprenent a elaborar un 
cistell i després ajudant la Maria Castanya a buscar 
les castanyes que se li havien amagat pel poble. I el 
27 d’octubre va ser el torn de celebrar Halloween amb 
dues activitats, la primera va consistir en què cada in-
fant crees el seu propi monstre, i la segona va ser un 
pintacares amb elements terrorífics. I dos dies després, 
el 29 d’octubre, petits i grans van poder aprendre a cui-

nar panellets saludables, fets amb fruites i fruits secs, 
sense sucre i sense necessitat de cocció. L’endemà, dia 
30, infants i familiars de Baronia també van poder fer el 
taller de cistelleria i el de panellets saludables al centre 
cívic la Muga. I el 31 d’octubre la regidoria de Joventut 
i Escape Street van organitzar l’Escape Street Bellvei, 
una versió de les sales d’escapament en què els partici-
pants van recórrer el municipi resolent enigmes terrorí-
fics en un màxim de 60 minuts.

El dia 21 de juny es van lliurar als participants del poble i de Baronia del Mar els diplomes d’aprofitament del curs 
de Manteniment i Prevenció del Deteriorament Neurocognitiu, organitzat per la Regidoria de Benestar Social i 
Família.
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Activitats

Èxit dels cursos d’elaboració de gorres de cop

Bellvei ha fet un pas més en el seu projecte de millorar 
la divulgació de les gorres de cop al municipi. L’arqueò-
loga i divulgadora d’oficis antics, veïna de Bellvei, Roser 
Hernández, ha organitzat al local de les gorres de cop 
cursos per ensenyar als veïns, petits i grans, a elaborar 
aquests barrets típics del municipi. La iniciativa ha tin-
gut molt bona rebuda i ja s’ha omplert el curs dels grans, 
cosa que obre la possibilitat a fer-ne més. Hernández 
explica que fer una gorra de cop “no és difícil”: “és una 
de les primeres tècniques que es van fer en el món de 
la cistelleria, que és tan antic com la humanitat. Això 
sí, com tots els treballs artesanals requereix dedicar-hi 
moltes hores i dominar la tècnica. Un cop la domines, ja 
només cal paciència”, assegura. Per altra banda, Roser 
Hernández se segueix documentant sobre quins mate-

rials relacionats amb les gorres de cop hi ha al munici-
pi i qui coneix la tècnica, per seguir treballant per un 
eventual centre d’interpretació de les gorres de cop.   

Anuncia’t a El Pòrtic, la revista municipal de Bellvei
L’Ajuntament de Bellvei ofereix a tots els negocis del 
municipi l’oportunitat d’anunciar-se a la revista muni-
cipal de Bellvei, El Pòrtic, que es distribueix a tots els 
domicilis del municipi i està disponible a l’Ajuntament i 
als centres cívics. 

Hi ha 5 tipus d’espais que posen a la vostra disposició: 
pàgina contraportada (177x267 cm) per 100 euros, pà-
gina sencera interior (177x267) per 80 euros, mitja pàgi-
na interior (177x133) per 60, faldó (177x67) per 40 euros 
i mòdul (tipus targeta) per 25 euros.

Per a més informació cal adreçar-se a l’Ajuntament de 
Bellvei.
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Centres educatius

Comença un nou curs escolar ple de novetats!

L’escola La Muntanyeta ha començat el nou curs amb 
moltes novetats encara marcat per les mesures contra 
la Covid.

Aquest nou curs escolar 2021-22 s’ha iniciat amb moltes 
novetats: mestres nous, molts estudiants en pràctiques 
que volen acabar la seva formació a la nostra escola, 
nous espais interiors remodelats; zona de gespa poli-
valent per a dedicar  unes estones de lectura relaxada 
amb un hort annex, terrasseta per esmorzar i fer entre-
vistes (zona despatxos), cuineta i toldo al pati d’educa-
ció infantil. També s’han col·locat una reixa a l’entrada 
principal. Han pintat els murs del pati (Susana Leiva) 
fent d’aquest un espai únic multiacolorit. 

Els canvis en les noves mesures COVID han permès que 
els alumnes puguem seure per parelles i fer petits grups 
de treball  dins del mateix grup de convivència, patis 
sense mascareta, així com l’educació física, podem 
compartir material i s’han reprès les activitats extraes-
colars, les sortides i les colònies!!!!

També hi haurà renovació dels membres del consell es-
colar. Es col·laborarà amb la revista El Pòrtic i podrem 
anar a la ràdio del poble.

Alumnes de 6è de l’Escola La Muntanyeta de Bellvei

Reixa i pintura (Susana Leiva)  porta principal  Zona de gespa polivalent i hort

Cuineta i tendal del pati d’educació infantil Mur del pati de primària (Susana Leiva)
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Centres educatius

Inici de curs més tranquil

El nou curs als centres educatius de Bellvei ha comen-
çat encara amb moltes mesures derivades de la pandè-
mia de Covid, però amb més tranquil·litat que l’any pas-
sat. La directora de la llar municipal Els cargolins, Rosa 
Huguet, diu que “l’any passat era tot més nou i s’anava 
amb més por” i que aquest any han anat “més tranquil-
les”. S’ha mantingut el fet que els pares no entrin a la 
llar i les educadores van amb mascareta. La novetat és 
que han fet una sola bombolla amb les dues classes, 
i els infants es poden barrejar: “això ens permet sortir 
tots junts al pati. Aquest trimestre han treballat el tema 
de la tardor: “ens basem molt en l’entorn natural”.

Pel que fa a l’escola La muntanyeta el director Roger 
Porta explica que continuen depenent de totes les me-
sures que dicten Educació i Salut, però també assegu-
ra que treballen amb més tranquil·litat: “les famílies ja 
saben com s’hauria d’actuar en el cas que hi hagués un 
positiu, que de moment per sort no n’hem tingut, i tam-
bé saben les restriccions que hi ha, per exemple a les 
festes. Ho estan entenent molt bé”. Sí que s’han recupe-
rat les activitats de l’Associació de Famíles d’Alumnes i 
algunes festes: “el pati ha canviat aquest curs perquè 
com que els grups estables estan per separat poden es-
tar-s’hi sense mascareta”, afegeix el director.

Zona de despatx exterior

Rosa Huguet i Roger Porta



www.bellvei.cat  DESEMBRE2021

21

Plens municipals
PLE ORDINARI 8 DE JULIOL DE 2021

1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de 8 d’abril 
de 2021. 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia
3. Donar compte estat de tresoreria 1r trimestre del 2021 
(01/01/2021 al 31/03/2021)
4. Donar compte estat d’execució despesa 1r trimestre 
pressupost 2021 
5. Donar compte Pla d’Acció control intern exercici 2021
6. Donar compte informe de secretaria intervenció perío-
de mig de pagament 1r trimestre del 2021
7. Donar compte memòria de la regidoria d’Hisenda sobre 
el grau de compliment consecució dels objectius i les con-
clusions del pla estratègic de subvencions exercici 2020.
8. Aprovació si escau, delegació d’atribucions del Ple a la 
Junta de Govern Local de la modificació de preus públics.
9. Aprovació si escau, baixes de rebuts compte de recap-
tació d’executiva el compte de recaptació liquidable i no 
liquidable de l’exercici 2020
10. Aprovació si escau, el Reglament municipal del volun-
tariat 
11. Aprovació si escau, Ordenança reguladora del preu 
públic per a la inserció de publicitat a la revista el Pòrtic.
12. Aprovació si escau, del Reglament intern de la piscina 
municipal 
13. Aprovació si escau, Pla DUPROCIM. Aprovació i homo-
logació. 
14. Aprovació si escau, el Pla d’acció per l’energia soste-
nible (PAES) 
15. Aprovació se escau, Modificació Puntual del Pla Parci-
al Industrial Sector 11 de Bellvei.
16. Aprovació si escau, Modificació de crèdit 9/2021. Su-
plement de Crèdit 
17. Aprovació si escau, Modificació de crèdit 10/2021. Crè-
dit extraordinari 
18. Aprovació si escau, Modificació de crèdit 11/2021 - 
Transferència de crèdit diferent àrea de despesa.
19. Aprovació si escau, Modificació Bases d’execució Pres-
supost General 2021 Bases 11. Ampliacions de crèdit.
20. Aprovació si escau, Modificació del saldo inicial d’obli-
gacions reconegudes.
21. Precs i preguntes

 
 

PLE ORDINARI 28 DE NOVEMBRE /10/2021

1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de 8 de ju-
liol de 2021. 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia resolts des de l’úl-
tima convocatòria de Ple de 8 de juliol de 2021.
3. Donar compte execució trimestral despesa 2n trimestre 
de 2021
4. Donar compte estat de tresoreria despesa 2n trimestre 
de 2021. 
5. Donar compte informe secretaria període mig de paga-
ment 2n trimestre de 2021 
6. Aprovar si escau, aprovació dels Comptes generals, 
exercici 2020 
7. Aprovació si escau, modificació plantilla personal labo-
ral, exercici 2021 
8. Aprovació si escau, modificació Ordenança recollida 
d’escombraries per l’exercici 2022 
9. Aprovació si escau, modificació Ordenances i taxes per 
l’exercici 2022 
10. Aprovació si escau, derogació Reglament de les pare-
lles estables de Bellvei 
11. Aprovació si escau, modificació de crèdit 17/2021 – 
Suplement de crèdit 
12. Aprovació si escau, modificació de crèdit 18/2021 – 
Crèdit extraordinari 
13. Suport candidatura atorgament Creu de Sant Jordi 
voluntaris/es protecció civil de Catalunya. 
14. Manifest el Baix Penedès diu Prou 
15. Moció reclamar derogació de la MAT del «Cluster Be-
gues» 
16. Precs i preguntes

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

El 2021 está a punto de acabar, un año en el todos empezamos con in-
certidumbre y que terminamos con esperanza, con ganas de volver a la 
normalidad en nuestro día a día.

En esta segunda mitad de año, el pueblo se ha colmado de cultura.

Llegó por primera vez a Bellvei la Flama del Canigó, una tradición que 
vuelve a cobrar fuerza y que da la bienvenida al solsticio de verano y a 
los fuegos de San Juan, fiestas muy arraigadas en todo el mediterráneo 
y que evocan la identidad común de las tierras de habla catalana.

Bellvei se convirtió en la capital de las alfombras, un acto al que acudi-
eron personas venidas de diferentes puntos de Cataluña. Una jornada 
festiva y de celebración en el marco del XV encuentro de alfombristas 
de Cataluña, a los que fué un honor acoger por un dia en nuestro mu-
nicipio.

Hemos recuperado los talleres de las Gorras de Cop y se han organizado 
talleres de diferentes temáticas con motivo de la celebración de la Dia-
da, la castañada y Navidad.

Estamos trabajando en la elaboración del presupuesto municipal 2022.  

De nuevo destinaremos una partida importante para seguir cambian-

Karol Granado Pleguezuelos
+ Bellvei

22

do y reparando kilómetros de cableado eléctrico y luminarias obsoletas 
por otras más eficientes.

Importantes también serán, una vez más, las partidas destinadas a 
Servicios Sociales , al comercio de proximidad, microempresa y a los 
autónomos.  

Se establecerá por primera vez una línea de ayudas para nuestros es-
tudiantes, que en la etapa de enseñanza no reglada deben desplazarse 
fuera de nuestro municipio.

Ninguna Entidad o Asociación que lo solicite quedará sin la subvención 
necesaria para desarrollar sus actividades y proyectos.

Seguiremos celebrando todo tipo de actos culturales y festivos con la 
esperanza de contribuir al bienestar fisico y emocional de todos nues-
tros vecinos y vecinas, después de tantos meses sufriendo restricciones 
y prohibiciones.

En fin, un año más hacemos lo imposible para cuadrar un presupues-
to que no ha crecido apenas en los ultimos 10 años, para conseguir 
mantener todos los servicios básicos y los numerosos equipamientos 
municipales en funcionamiento , mantener el pueblo y Baronia activos, 
mantener todas las ayudas sociales posibles y mantener una agenda de 
actividades culturales y recrativas envidiable. 

Y todo ello se está consiguiendo, de nuevo , sin aumentar ninguno de los 
impuestos que dependen del municipio.

Desde el grupo de electores +Bellvei os deseamos felices fiestas, que las 
disfrutéis con los vuestros sin bajar la guardia!!!

2022, més i millor!
Un cop superat els pitjors temps de pandèmia, tot i que no es pot abai-
xar la guàrdia… durant el 2021 hem continuat treballant per Bellvei.
Des de les regidories amb responsabilitat dels regidors del Partit dels 
Socialistes de Catalunya hem assolit els objectius marcats adaptats a 
les circumstàncies.
Des de la regidoria de Festes, hem dut a terme una Festa Major adap-
tada a la situació, garantint en tot moment les mesures de prevenció 
del covid 19. Això a comportat un esforç per adaptar a nous formats les 
activitats que tradicionalment s’havien programat.
La recuperació de la Festa Major petita de Sant Isidre ha estat un assoli-
ment que ha representat tot un èxit de públic.
En relació al carnaval del proper 2022, l’objectiu es dur a terme la fes-
ta, sempre i quan les autoritats sanitàries no aprovin altres mesures 
restrictives, adaptant-lo per tal de garantir la seguretat sanitària de les 
persones.
Des de la regidoria de Turisme s’ha editat un nou planell de Bellvei actu-
alitzant les dades del nucli de Bellvei i Baronia del Mar.
Aquest desembre tindrà lloc la presentació del llibre de Les Barraques 
de Pedra Seca de Bellvei, el qual ha estat finançat des de l’Ajuntament 
i des d’aquestes línies volem agrair la feina feta pel seu autor el senyor 
Robert Rovira.
En l’àmbit de l’Esport hem pogut arreglar la coberta del pavelló donat 
que estava en mal estat, doncs estem fermament convençuts que, a 

Núria Güell del Campo
Grup Municipal del PSC de Bellvei

banda de fer nous projectes, també s’ha de mantenir el patrimoni que 
tenim i que és de tot el poble.
També hem instal·lat un tendall nou a la zona de la piscina i pel 2022 està 
previst renovar tota la pintura de les instal·lacions donant una nova imatge. 
També volem renovar la imatge de la zona d’Skate per dignificar la zona.
A la regidoria de Joventut s’està treballant en el nou Pla Local de Jo-
ventut, eina que ens servirà per a programar nous projectes i sol·licitar 
finançament a la Generalitat.
Entre les activitats noves que s’han dut a terme amb èxit ha estat l’esca-
pe street Bellvei, en el que van participar joves del poble.
Des de la regidoria de Medi Ambient i parcs i jardins continuem en la 
remodelació i renovació del mobiliari urbà (tanques, nous jocs, bancs, 
papereres...). Pel que fa la protecció animal, us informem que ja està 
en ple funcionament el grup de voluntaris per fer el seguiment de les 
colònies de gats, per tal de garantir el benestar animal tant en el tema 
del control de menjar com de l’estat de salut dels gats. Des d’aquí volem 
donar les gràcies per la immensa tasca que estan realitzant els volunta-
ris de forma altruista.
Des de l’Ajuntament, estem orgullosos de ser un poble referent a tot 
Catalunya pel que fa al tema de la recollida d’escombraries i selectiva, 
doncs hem rebut la visita de molts ajuntaments d’altres poblacions d’ar-
reu per aplicar el mateix sistema de reciclatge intel·ligent que tant bons 
resultat ha donat. Gràcies a tota la població de Bellvei pel bon compor-
tament i la col·laboració per tal de ser el millor poble en reciclatge.
Encara volem assolir millors resultats, i es per això que us demanem que 
ens ajudeu a continuar sent el poble que millor recicla, en benefici de 
tots, tant a nivell ambiental com a nivell econòmic.
A la regidoria d’Ocupació continuem donant atenció a totes les perso-
nes que sol·liciten suport per trobar feina i cercant noves empreses que 
s’instal·lin a Bellvei per tal de poder garantir llocs de treballs als nostres 
veïns i veïnes.
Acabem aquestes paraules tot desitjant-vos des del PSC de Bellvei que 
tingueu unes Bones Festes i un feliç 2022, amb salut!!
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Activem Bellvei demana les següents millores per al nucli urbà i Baro-
nia:

● Desratitzar varies zones de contenidors i carrers afectats per les rates.
  
● Pistes Skate;col·locació de bancs,un correcte manteniment de les pis-
tes de les zones ajardinades i de la font.
  
● Regulació de l’ús de patinets elèctrics (per la seguretat d’usuaris i vi-
anants).
  
● Insistim en la importància de que torni el servei de podologia i pedi-
atria.
  
● Persistim en la necessitat del servei de bus de Batxillerat  per als nos-
tres joves.
  
● Demanem la figura d’un vigilant municipal i càmeres detectores de 
matrícula (per acabar amb activitats incíviques i delictives).

● Senyals de trànsit (miralls i reposicions de senyals al nucli urbà i Baro-
nia) i reposició de bústies a Baronia.
  
● Reposició de fanals al nucli urbà i Baronia.

J. Agústín Huerta Rodrigo
Activem Bellvei

● Demanem la importància de tenir una persona de la brigada perma-
nent a Baronia.
  
● Important; PLA DE MANTENIMENT DE VORERES I PAVIMENT A BARO-
NIA.

Celebrem que es facin cursos de Gorres de Cop ,pensem què és molt 
important des de ben petits preservar la cultura i tradicions del nostre 
poble.

Per altra banda, no hem avançat absolutament res en inversió, neteja, 
seguretat, enllumenat o el propi manteniment de la via pública que 
pràcticament és inexistent.No cal dir més, fent una ullada ,les imatges 
parlen per si soles.

La part positiva és què el temps avança i s’apropen eleccions això vol 
dir que han de fer les feines a tota pressa i fer quelcom d’obra pública. 
El problema és què econòmicament estem intervinguts però degut a la 
pandèmia aquesta mesura s’ha ajornat però continua existint.

L’Equip d’Activem Bellvei us desitja Bones Festes i Feliç Any Nou en com-
panyia dels que més estimeu. Un record molt especial per a totes aque-
lles persones estimades que per diferents motius no podran estar amb 
nosaltres. Salut,pau i amor per a tothom !

“La política no té sentit sinó es fa res per millorar la bellesa de les nostres 
vides”

Howard Zinn

En primer lugar, quisiera transmitir en nombre de todos los que com-
ponemos el grupo de Cs Bellvei y en el mío propio todo nuestro apoyo 
y cariño a los habitantes de la isla de la Palma en estos momentos tan 
complicados que les ha tocado vivir, así como a todos los familiares y 
amigos de las víctimas de esta inacabable pandemia. Se acercan fechas 
muy señaladas de reuniones familiares y para algunos puede resultar 
una época del año difícil, plagada de soledad, remordimiento o tristeza. 
Se acerca fin de año, ese momento en el que la mayoría hacemos ba-
lance de todo lo que hemos hecho, y lo que nos ha quedado por hacer.
Haciendo referencia al último pleno, mencionar que se dio cuenta de 
los gastos del segundo trimestre de este año, así como aprobar, o no, 
varios temas, entre ellos la modificación de la plantilla de personal 
laboral, modificaciones de crédito, suplementos de crédito o créditos 
extraordinarios. Hablamos de muchos miles de euros y en muchos ca-
sos hay que averiguar y/o preguntar en qué se ha empleado ese dinero 
por no verse claro el enunciado. Uno de los puntos más controvertidos 
fue la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza de 
basuras para el 2022. Todos los grupos votaron a favor, yo me abstuve, 
pues sigue siendo una ordenanza poco clara, que grava a las segundas 
residencias, a nuevos vecinos o a propietarios de viviendas ocupadas, 
así como las bonificaciones no llegan a un mínimo de descuento en re-
ferencia al fuerte incremento de la factura que realizaron en su día.

Por último, hice especial hincapié sobre las muchas incidencias y defi-

Enrique Chicano Pérez
Cs

ciencias que hay en Baronia y en el pueblo, sobre la eliminación de los 
empalmes al alumbrado público que hay en el parquing del campo de 
fútbol, calles Isabel Vilella, Montserrat y Lluis Companys, los problemas 
con los badenes que cada vez que llueve se forman grandes balsas de 
agua, si se ha vuelto a solicitar a la red Santa Tecla el regreso del servicio 
de pediatría o en qué protectora de animales está adscrito el Ayuntami-
ento, en este caso, según el alcalde, en ninguna.

Volví a insistir en los graves problemas existentes en Baronia de limpi-
eza, calzadas llenas de agujeros y socavones y bordillos completamente 
destrozados en calles Salou, Bellvei, Albinyana, Tarragona, Vista Alegre, 
Clavell, Miracle y Mas Canyis entre otras muchas. Informé al equipo de 
gobierno de que gracias a la instalación de la fuente que reconstruyeron 
en calle Vista Alegre ya no se puede pasar por la acera. Según palabras 
textuales de nuestro alcalde “sí que pueden pasar, por la calzada”. Tam-
bién reclamé la limpieza de terrenos, como los de calle Cunit, que no les 
da la real gana de limpiar después que lleve años solicitándolo, y pre-
gunté sobre la rotonda en la carretera de la Cobertera. Está proyectada 
la construcción por la Diputación de Tarragona y, al parecer, están es-
perando a elecciones para comenzar las obras (ironía). Por último, hice 
énfasis en los graves problemas que tienen los vecinos de Baronia de 
Mar con la recepción del correo, un servicio tan importante, y reclamé 
una solución urgente.

Seguimos trabajando por y para el Municipio, porque el fracaso no es no 
llegar, es dejar de intentarlo y yo… yo sigo intentándolo. Solo fracasa el 
que no lo intenta, porque en algunas ocasiones, lavándonos las manos 
nos ensuciamos la conciencia.

Para terminar, desearos unas muy felices Fiestas de Navidad y un prós-
pero y saludable año 2022.

#TreballantPerBellvei




