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Editorial

Benvolgudes i ben trobats,
en els últims mesos tots hem escoltat a través dels mit-
jans de comunicació la importància de sumar esforços 
per incrementar el pes de les energies renovables en les 
despeses energètiques del nostre país. 
El nostre Ajuntament fa anys que té assimilada aques-
ta sensibilitat i es pot contrastar amb fets. Vàrem ser 
dels primers a adherir-nos a compres mancomunades 
d’energia provinent de fonts renovables. Vam iniciar la 
substitució de llums i làmpades convencionals tant en 
interiors com en exteriors per llums de tecnologia led. 
També comptem amb un vehicle elèctric a la flota muni-
cipal, sent dels primers dels ajuntaments de les nostres 
dimensions.
Fent una ullada a dia d’avui posem damunt la taula que 
estem licitant la 2a fase del projecte de renovació de 
les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat municipal 
amb la qual aconseguirem ser molt més eficients i reduir 
les despeses a partir del primer dia de funcionament, 
tant econòmiques com sobretot de consum elèctric. En 
aquesta fase també substituirem llums convencionals 
per d’altres d’última generació led. No puc oblidar-me 
d’un projecte cabdal per entendre la dinàmica que se-
gueix l’Ajuntament de Bellvei com és la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a la teulada de l’escola La Mun-
tanyeta, que reduirà el consum en diverses instal·lacions 
municipals. I així mateix ja comptem amb el projecte per 
fer el mateix en una part de la teulada del pavelló en els 
propers anys.
M’agradaria tancar aquestes línies fent referència a un 
altre bé essencial per tothom, com és l’aigua potable.
Des de l’any passat vam iniciar contactes amb un engi-
nyer químic, que han fructificat en l’elaboració de l’Audi-
toria de l’Aigua Potable de Bellvei. Un primer treball que 
assenyala els principals dèficits de la nostra xarxa i ins-
tal·lacions de subministrament d’aigua potable. Aquest 
2022 tindrem també el Pla de Conservació de l’Aigua al 
nostre municipi per corregir aquestes deficiències i per 
ser més eficaços i eficients en la gestió de l’aigua. Seguint 
la planificació prevista, hem demanat una subvenció de 
l’Agència Catalana de l’Aigua que, amb el suport de la 
Diputació de Tarragona, ens permetrà disposar d’un Pla 
Director de l´Aigua actualitzat. Aquests tres informes se-
ran l´eix vertebrador per aconseguir una gestió rigorosa 
i acurada en el futur concurs per la gestió de l’aigua po-
table a Bellvei, fixat per l’any 2026.
Tant en l’energia com en l’aigua estem visualitzant el 
futur del nostre municipi, sense perdre de vista tants i 
tants problemes diaris i més quotidians.
M’acomiado desitjant-vos un molt bon estiu i si us es-
peren vacances, que les gaudiu amb la màxima il·lusió 
i fruïció.

GERARD COLET MAÑÉ
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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
Redacció David Canto Guilella
Disseny i maquetació Xus 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 acull reunions de treball 
amb consellers i tècnics de la Generalitat  

Després que els alcaldes i 
institucions de la comarca 
el 2021 firmessin el mani-
fest ‘El Baix Penedès diu 
prou’ i el fessin arribar al 
govern a la Generalitat 
de Catalunya i als grups 
del Parlament de Catalu-
nya, i després de reunir-se 
d’urgència després al no-
vembre amb el conseller 
d’Economia, aquest 2022 
han començat una sèrie 
de reunions de treball 
amb consellers i tècnics 

d’Idiada al Baix Penedès, 
per tal d’assegurar-ne el 
futur. També van tractar 
la reindustrialització dels 
polígons comarcals per 
generar ocupació i la re-
localització d’empreses 
davant la nova conjun-
tura mundial. Giró es va 
comprometre a tenir en 
compte les demandes de 
la comarca de cara a la 
redacció dels pressupos-
tos del 2023.
Des d’aleshores també 

Els alcaldes del Baix Penedès donen suport als treballadors 
de l’Hospital del Vendrell

Bona part dels alcaldes de la comarca van assistir dimecres 
16 de febrer a la concentració de treballadors i sanitaris de 
l’Hospital del Vendrell per denunciar la precarietat laboral i la 
manca de recursos amb què han de treballar diàriament. El 
president del Consell Comarcal del Baix Penedès i alcalde de 
l’Arboç Joan Sans, va assegurar que la comarca del Baix Pene-
dès no es mereix un servei sanitari tan deficient. Va recordar 
que el Consell comarca reclama des de fa temps un augment 
de la plantilla i sobretot l’ampliació de l’hospital, d’acord amb 
l’augment de població que ha tingut la comarca. Els sanitaris, 
que ja fa temps que protesten, avisen del col·lapse assistencial 
del centre per la plantilla de què es disposa i per la manca de 
recursos.

de la Generalitat per avançar en les reclamacions que 
fa el territori.
El conseller d’Economia, Jaume Giró, per exemple, es 
va comprometre al març a avançar amb la redacció del 
projecte d’ampliació de l’Hospital Comarcal i donar res-
posta a aquesta necessitat de la comarca. La previsió 
és encarregar aquest mateix any l’informe de valoració 
de les necessitats de l’Hospital i, seguidament, afron-
tar la redacció del projecte d’ampliació. També es va 
valorar la possibilitat d’optar a fons públics europeus, 
posant sobre la taula la creació d’un consorci sanitari. 
Durant el transcurs de la reunió amb Giró, els alcaldes 
van transmetre la petició de suport per a l’ampliació 

han visitat el Baix Penedès el president del Consell Ca-
talà de Formació Professional Fabián Mohedano amb 
qui es va tractar la manca d’oferta formativa a la comar-
ca en àmbits que tenen demanda professional però que 
no compten amb oferta formativa al territori. De la seva 
banda, la consellera de Presidència Laura Vilagrà va ex-
plicar en la seva visita com serà el proper desplegament 
dels serveis territorials de la Generalitat al Penedès, i 
el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar 
l’ampliació en 14 efectius de Mossos d’Esquadra per-
manents i l’ampliació del parc de bombers del Vendrell 
i el parc de bombers voluntaris de Sant Jaume dels Do-
menys.
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Notícies

Reunió informativa sobre el projecte de línia de la MAT a Bellvei 
L’Ajuntament de Bellvei va organitzar dilluns 14 de 
març una reunió informativa al Centre cívic la Patronal 
en què va donar tota la informació que tenia sobre el 
projecte de línia de Molt Alta Tensió, que està en fase 
inicial i que preveu que un dels ramals passi pel terme 
municipal de Bellvei, entre altres municipis del Baix Pe-
nedès. L’alcalde Gerard Colet va animar tots els veïns 
a presentar al·legacions a l’Ajuntament en contra del 
projecte.
Colet va explicar que oficialment la informació del pro-

jecte va arribar a l’Ajuntament al febrer i que és una línia 
que respon a interessos privats i que té per objectiu fer 
passar la línia pel Baix Penedès per transportar energia 
des de l’Aragó fins a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
A Bellvei passaria per la zona nord, a tocar de Banye-
res del Penedès, travessant diverses finques. L’alcal-
de, a banda de l’afectació per als propietaris d’aquests 
terrenys, va destacar que també afectaria “el territori, 
Bellvei i la comarca”.  

Bellvei participa a una campanya a favor del comerç local
L’alcalde de Bellvei, Gerard Colet, i la regidora d’Ocupa-
ció, Núria Güell, van visitar els comerços de Bellvei di-
marts 14 de desembre per repartir capses de bosses de 
tela que aquests podien donar als clients que hi fessin 
una despesa d’un mínim de 10 euros. Les bosses duien 
imprès el títol de la campanya: ‘Tot el que necessites i 
més’, en referència als comerços de proximitat. Al mu-
nicipi també estava previst fer un estudi per definir un 
pla d’ocupació de locals buits i propostes per a la recu-

peració de l’activitat comercial. Bellvei és un dels nou 
municipis de la comarca que van participar a aquesta 
campanya de dinamització de comerç que va impulsar 
el Consell Comarcal del Baix Penedès dins del Pla de 
Reactivació Econòmica 2021. El Pla és un projecte sub-
vencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofi-
nançat en un 50% pel Fons Social Europeu.
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Els pressupostos participatius aporten jocs i llibres
a l’escola la Muntanyeta

Aquest 2022 els veïns de Bellvei han presentat dues 
propostes als pressupostos participatius, la suma de 
les quals no ha excedit els 8.000 euros destinats a la 
partida, cosa que ha permès executar-les les dues sen-
se haver de fer cap votació. El primer projecte va ser el 
de renovació de jocs per als patis de l’Escola la Munta-
nyeta, amb un pressupost de 6.714,41 €, i el segon la 

El carrer la Rutlla i la plaça Pompeu Fabra comptaran 
amb unes papereres noves que, a més de servir per di-
positar-hi residus, disposen d’uns paranys per a contro-
lar la proliferació de rosegadors.

dotació de llibres per renovar la Biblioteca de l’escola, 
que ha costat 1.124,40 euros.
Tots els veïns de Bellvei més grans de 16 anys poden 
participar a la presentació de propostes per als pressu-
postos participatius, que aquest any s’han recollit del 7 
de febrer al 13 de març. 

La regidoria d’Esports va dur a terme la reparació de la 
tapisseria de les màquines del gimnàs del Poliesportiu 
Municipal.
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Notícies

L’Ajuntament edita el llibre ‘Les barraques de pedra seca de Bellvei’

L’Ajuntament de Bellvei ha editat el llibre ‘Les barra-
ques de pedra seca de Bellvei’, redactat per l’especia-
lista en la matèria Robert Rovira i Ferré, membre del 
grup El Drac Verd de Sitges, que té catalogades més de 
8.000 construccions de pedra seca que es poden trobar 
al web Wikipedra de l’Observatori del Paisatge de Ca-
talunya.
Com ja ha fet en publicacions sobre altres municipis de 
la comarca, Rovira ha inclòs a ‘Les barraques de pedra 
seca de Bellvei’ un inventari de les construccions fetes 
amb pedra seca al municipi, siguin barraques de vinya 
o cabanes, construccions per emmagatzemar aigua, 
forns, murs o altres tipus de construccions com sínies o 
albellons. El grup El Drac Verd va començar a catalogar 
les construccions de Bellvei l’any 2001 i 20 anys després 
han donat per acabada la feina amb aquest llibre, tot 

i que, atès que el terme municipal té una part munta-
nyosa i coberta de bosc, no descarten que n’hi hagi més 
d’amagades.
En concret el llibre recull 102 construccions fetes amb 
pedra seca: 56 barraques de pedra seca, 40 construc-
cions per emmagatzemar aigua, un forn de pa, una 
escala, dues sínies i dos albellons. A les fitxes de cada 
barraca s’hi detallen dades con l’altitud d’on està situ-
ada, l’orientació de la porta, el tipus de construcció i la 
forma, tipus de porta i de coberta, l’estat de conserva-
ció i si ha estat restaurada, així com algun tret que la 
caracteritzi. També hi han inclòs una fotografia i un cro-
quis, així com la indicació per localitzar-la al mapa que 
inclou el llibre.
‘Les barraques de pedra seca de Bellvei’ es pot comprar 
a l’Ajuntament a un preu de 10 euros.
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El manifest col·laboratiu, novetat destacada del Mes de la Dona
La novetat més destacada del Mes de la Dona de Bell-
vei aquest 2022 va ser el fet que el manifest que es va 
llegir el Dia internacional de les dones a l’Ajuntament 
de Bellvei es va escriure de manera col·laborativa, amb 
aportacions de tots aquells veïns que ho van voler. Així, 
la regidora d’Igualtat Mercedes Martín va llegir textos 
redactats o proposats per bellveiencs de totes les edats, 
des d’alumnes de 5è i 6è de l’escola la Muntanyeta fins a 
adults, escrits en català i en espanyol.
Durant tot el mes de març, en el marc del Mes de la 

Dona, es van organitzar tallers d’scrapboking, de koke-
dama amb plantes naturals, de pilates i hipopressius o 
de sabons artesanals i naturals; xerrades sobre alimen-
tació i mites alimentaris, cinefòrum amb la pel·lícula 
‘Figuras ocultas’, gimnàstica per a gent gran i una mas-
ter class de zumba, l’espectacle cabaret circus amb el 
grup Duo Tela Marinera o l’obra de teatre ‘Red Pontiac’ 
amb Teatre Espai, i la caminada del Mes de la dona or-
ganitzada pels Senderistes la Muga.

Les parets de l’edifici de la piscina municipal de Bellvei 
compten des d’aquest estiu amb murals pintats amb 
esprai per Doble A Art, un equip de pintors que fan tot 
tipus de creacions a interiors i exteriors. Després d’en-

carregar-se de pintar les parets de la zona de monopa-
tins, ara han afegit murals a la piscina, amb l’aigua com 
a motiu principal.
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Notícies

El penedesenc Joaquim Micó guanya el VI Premi Bellvei Negre

La novel·la ‘Mai no hem tingut París’ del cubellenc Joa-
quim Micó i Millán és la guanyadora del VI Premi Bellvei 
Negre de novel·la negra. L’única novel·la en català de les 
63 presentades al certamen aquesta edició va ser la que 
més puntuació va rebre dels membres del jurat, que en 
van destacar el fet que és “un thriller original, rodó i ben 
escrit, una delícia per a tots els qui estimen el gènere 
negre, amb moltes referències a llibres i pel·lícules, ben 
estructurada i organitzada i amb un estil molt adequat”.
Sobre la seva novel·la, Micó explica que si normalment 
“tenim un cinema ple de personatges que maten, ara 
tenim un personatge que mata ple de cinema. Bou, 
Jaume Bou”. “’Mai no hem tingut París’ és una novel-
la sobre un assassí cinèfil amb codi propi, una història 
d’amor i odi, o potser no, en què res és el que sembla, o 
potser sí”, afegeix.
Micó, present a l’acte de lliurament de premis a Bell-
vei de diumenge 3 d’abril al migdia, va agrair al jurat el 
premi i va explicar que malgrat que sí que tenia algun 
premi de narrativa curta, aquesta és la primera novel·la 
amb què en guanya un. També va destacar que malgrat 
que ell és qui escriu les novel·les, són quatre ulls els qui 
la llegeixen: “si no fos perquè la meva dona les llegeix, i 
gràcies a això les milloro, segurament no estaria aquí”, 
va afegir. El primer premi porta associats 1.200 euros 
que atorga l’Ajuntament de Bellvei, i la publicació en 
suport paper per part de Serial Ediciones.

La primera novel·la finalista d’aquesta edició del Pre-
mi Bellvei Negre és ‘XPaña’ d’Alberto Macías González. 
L’autor de la novel·la, de la qual el jurat va dir que està 
molt ben lligada, va lamentar no poder ser a Bellvei per 
recollir el premi, “sobretot vist el programa d’activitats” 
i va assegurar que se sentia “molt emocionat”. Sí va po-
der participar de l’acte de lliurament de premis a través 
de videoconferència. El premi per a la primera finalis-
ta consisteix en 500 euros que atorga l’Ajuntament de 
Bellvei i la publicació en format llibre electrònic a Serial 
Ediciones.

Èxit de la VI Jornada Bellvei Negre
Una seixantena de persones, vingudes de diferents 
punts de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol, com 
el País Valencià, l’Aragó, Astúries, Múrcia o Galícia, van 
participar a les activitats de la VI Jornada Bellvei Negre 
que es van organitzar dissabte i diumenge 2 i 3 d’abril, 
la majoria de les quals van tenir lloc al centre cívic La 
patronal. Es van haver de suspendre els dos concerts 
previstos a l’aire lliure, un d’ells per la previsió de fred 
que hi havia per al vespre de dissabte. Entre les activi-
tats més participades hi va haver les taules de debat, el 
passeig per conèixer les cases dels Indians a Bellvei, la 
caminada seguint el Camí cap a la Muga o el tast de vins 
i caves, formatges i xocolata.
La Jornada Bellvei Negre l’organitza l’Ajuntament de 
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El penedesenc Joaquim Micó guanya el VI Premi Bellvei Negre

Bellvei conjuntament amb l’editorial Serial Ediciones i 
Bellvei Ràdio, compta amb el patrocini de Vins i Caves 
Jané Ventura, Xerigots de Vilafranca i l’Obrador del Ven-

drell, i amb la col·laboració dels Senderistes la Muga i 
Atanagrum, entre d’altres.
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Notícies

Bellvei se solidaritza amb el poble ucraïnès

L’Ajuntament de Bellvei va convocar una concentració 
davant de l’edifici consistorial el vespre de dijous 3 de 
març en solidaritat amb el poble ucraïnès, arran de la 
invasió russa i amb el lema ‘No a la guerra’, a la qual van 
assistir diversos veïns del municipi. El consistori també 
es va fer ressò de les comunicacions de la Generalitat 
en què s’indicava quina era la millor manera d’ajudar 
els ucraïnesos sobre el terreny.

D’altra banda l’Escola la Muntanyeta i la seva Associació 
de Famílies van crear un punt de recollida de productes 
al centre per fer arribar a Ucraïna, com pots de con-
serva en llauna de tonyina, sardines, mandonguilles o 
mongetes, fruits secs, barretes energètiques, galetes, 
cafè o xocolata sense llet. També van recollir material 
com sacs de dormir, mantes, coixins, tovalloles, o roba 
de llit, entre d’altres.

Dijous 25 de novembre, l’Ajuntament de Bellvei va con-
memorar el Dia contra la violència envers les dones 
amb la lectura d’un manifest per part de la regidora 
d’Igualtat Mercedes Martín. Després es va donar un pe-
tit obsequi a tots els assistents.
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Cultura i festes

La Cavalcada de Reis torna a recórrer Baronia
i el nucli del poble

Com ja va passar l’any passat, la cavalcada de Reis 
d’aquest 2022 es va poder veure als carrers de Baronia 
de Mar i després als del nucli del poble, aquest any amb 
carrosses en tot el recorregut.
Arran de la pandèmia, però, al poble la cavalcada va co-
mençar i acabar al pavelló, sense recepció dels Reis ni 
actes multitudinaris. 

Durant les festes de Nadal i al novembre van tenir lloc 
multitud de tallers i activitats relacionades amb el Na-
dal, com teatre i concerts, que van comptar amb molta 
participació.
El 8 de febrer es van lliurar a l’Ajuntament els premis 
dels concurs de pessebres infantil i per a adults, i també 
els de la portada del programa de Nadal.

El Carnaval de Bellvei omple els carrers
de música, carrosses i comparses

El Carnaval d’aquest 2022 va començar el 24 de febrer a 
la tarda a la Rambla Josep Torrents amb el grup d’ani-
mació infantil Rikus, que va fer ballar tots els infants 
que hi van participar, amb confeti i berenar inclosos. 
Dijous 3 de març el centre cívic La Muga de Baronia va 
acollir una tarda amb animació infantil, Dj, pintacares 

i berenar per a tots els participants. I dissabte 5, cap a 
les 18 h, va arrencar la Rua de Carnaval pels carrers del 
poble, amb carrosses i comparses locals i de la comarca 
que es van concentrar davant de l’empresa Reverté i va 
acabar al pavelló municipal.
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Cultura i Festes

La Festa Major Petita de Bellvei va fer aquest any un pas 
més per tornar a la normalitat prepandèmica, amb mol-
ta participació en totes de les seves activitats i ganes de 
sortir al carrer per gaudir de fires, concerts, exhibicions 
i actuacions i molt foc. Com a activitat prèvia al Mercat 
d’artesans, l’escola la Muntanyeta va rebre divendres 13 
la visita d’un bufador de vidre que va fer una demostra-
ció als infants de com treballa aquest material.

Dissabte 14, a banda de les activitats relacionades amb 
l’aniversari del Drac de Bellvei (pàgina 16), mentre els di-
ablons berenaven i es preparaven per al seu correfoc, el 
grup de sevillanes de Bellvei va actuar dues vegades a 
l’escenari de la Rambla Josep Torrents. I a la nit, el grup 
de versions Son Rumores van portar el seu ritme a la pla-
ça Catalunya, on van interpretar entre d’altres el tema 
dedicat al local Ca la Juanita.

La Festa Major Petita de Bellvei fa un pas més cap a la normalitat
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La Festa Major Petita de Bellvei fa un pas més cap a la normalitat

canya, l’actuació dels grallers i la Dona d’aigua o els balls 
de bastons de Bellvei (pàgina 16). Al migdia va tenir lloc 
el dinar popular a la rambla Josep Torrents, i al vespre 
es van lliurar els premis Pipiripip i Patarol (pàgina 17), 
seguit de l’actuació de la Bellvei Band a la plaça de Cata-
lunya. La formació musical de Bellvei va mostrar la seva 
satisfacció per poder tocar a l’aire lliure després d’haver 
de cancel·lar dues actuacions per motius metereològics.

La Fira de Sant Isidre va ser l’acte principal de diumenge 
17, de 10 a 14.30 h i de 17 a 20 h, un any més ubicada 
al pàrquing de la piscina municipal i el carrer Parellada. 
Com sempre, el Mercat d’artesans va comptar amb la 
demostració d’oficis tradicionals i els infants van poder 
participar a diversos tallers organitzats per les entitats 
del municipi. Mentre els visitants passejaven per les pa-
rades van poder gaudir de l’animació del grup Xarop de 
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Cultura i festes

El Drac de Bellvei celebra el 15è aniversari
amb una trobada de bèsties

La celebració del 15è aniversari del Drac de Bellvei va 
centrar els actes de la Festa Major petita dissabte 14 de 
maig. El Ball de diables de Bellvei va aprofitar l’ocasió 
per organitzar una Trobada de bèsties que va comptar 
amb el Nyctalus Albinyanensis d’Albinyana, el Drac de 
Banyeres, El Cabrot del Vendrell i el Ferafoc de Sant 
Quintí de Mediona.
Cap a les 17 h totes les colles van plantar les bèsties al 
carrer Isabel Vilella on, mentre es preparaven la resta 
d’activitats, els diables i visitants van poder veure-les 
de prop i llegir la informació que hi havia a les fitxes que 
es van col·locar davant de cada una. Al vespre, a les 20 
h, els Diablons de Bellvei van protagonitzar el correfoc 

pels carrers del poble, acompanyats del Ball de diables 
infantils de Sant Jaume dels Domenys i els Diablons de 
la Dragonina de Constantí.
A la nit, a les 22 h, les bèsties i el Drac de Bellvei van 
avançar pels carrers del poble, dels quals se’n van apa-
gar els llums, des de la cruïlla del carrer Dues provínci-
es i l’Av. Tarragona fins arribar a la plaça Nova, omplint 
el recorregut i la plaça de foc i llum. La festa, després 
d’un petit incendi que els bombers van apagar immedi-
atament amb la col·laboració de Protecció civil i el Ball 
de Diables, va acabar amb totes les bèsties juntes a la 
plaça.

El Ball de bastons i el Ball de bastons infantil van diverses exhibicions a la Fira de Sant Isidre diumenge a la tarda, 
encerclats pels visitants que van gaudir i aplaudir totes les actuacions.
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Bellvei atorga el premi Pipiripip als Grallers de Bellvei
El premi Pipiripip, lliurat durant la Festa Major petita, 
va ser aquest any per a l’Associació Grallers de Bellvei 
que aquest 2022 ha complert 25 anys “portant la cultu-
ra arreu del país”. El president de l’entitat, Magí Mañé, 
va agrair el premi “en nom de l’entitat, de la junta i dels 
associats i de totes les persones que han fet possible 
aquests 25 anys de recorregut”. També va apuntar que 
les entitats “necessiten de la gent per tirar endavant” 
però també “de l’esforç i del compromís de les entitats 
públiques com és l’Ajuntament”: “per això us vull de-
manar que ens doneu suport, que no poseu entrebancs 
i que ens poseu facilitats, no a nosaltres sinó a totes les 
altres entitats”, va afegir.

20 anys de la Dona d’aigua
Aquest 2022, a banda del Drac de Bell-
vei, també fa anys la Dona d’aigua. 
Com el Drac, és obra de l’artista Do-
lors Sans i es va estrenar oficialment 
l’1 de juny de 2002. Com explica el 
web dels Grallers, la figura reprodueix 
una dona d’aigua a sobre d’un cap-
gròs, fa gairebé tres metres d’alçada 
i la port portar una persona sola. La 
dona d’aigua compta amb unes ales 
grans a l’esquena i el cullerot disposa 
d’un mecanisme que permet que llan-
ci aigua per la boca.

El premi Patarol reconeix la tasca de Neus Tàssies a Bellvei
L’Ajuntament de Bellvei va voler 
reconèixer la trajectòria al mu-
nicipi de Neus Tàssies, de qui el 
regidor Xavier Lladó va apuntar 
que tots els veïns han passat 
per les seves mans: “ha estat 
doctora 34 anys en aquest po-
ble i recordarem sempre la seva 
feina”. Tàssies va agrair el premi 
donant “un consell”: “tingueu 
autocura del cos i de l’ànima”. 
També va acabar amb “un de-
sig”: “que visqueu la vida plena-
ment”.
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Activitats
Relleu a la junta l’Associació de Veïns de Baronia

Els Tafaners organitzen un nou vermut musical

El passat 19 de març es va 
fer un relleu a la junta l’As-
sociació de Veïns de Baro-
nia a proposta dels mem-
bres de l’anterior que 
després de molts anys al 
capdavant buscaven una 
renovació dels càrrecs. 

L’entitat els Tafaners de 
Bellvei, a banda de par-
ticipar al Carnaval amb 
una comparsa, va organit-
zar un vermut hawaià el 
migdia de dissabte 28 de 
maig a la Rambla Josep 
Torrents, amb la música 
de Ràdio Esventada i el DJ 
Jay-G.
Per ambientar encara més 
l’activitat, tots aquells 
que hi van anar amb una 
camisa hawaiana van te-
nir una cervesa gratuïta.

La nova presidenta, Ana 
Siles, explica que el fet de 
comptar amb membres 
de l’antiga junta els ha fa-
cilitat la transició. La jun-
ta actual la formen 9 per-
sones de totes les edats, 
des dels de 20 als de 65.

Fins ara les activitats de 
l’associació estaven tan-
cades només a socis i ara 
la nova junta vol obrir-la i 
donar visibilitat a l’entitat 
tant a Baronia com al nu-
cli del poble. L’Associació 
de Veïns de Baronia se-

guirà donant prioritat mà-
xima als serveis bàsics de 
la urbanització, i vol ser 
un nexe de comunicació 
amb l’Ajuntament i tam-
bé amb el nucli del poble: 
“volem crear vincles amb 
les altres entitats del po-
ble i fer que tots siguem 
Bellvei”. Per a això, l’asso-
ciació s’obrirà tant a gent 
de Baronia com a gent del 
poble.
Després de dos mesos en 
què l’entitat s’ha centrat 
en fer la transició i en par-
lar amb l’Ajuntament, la 
primera de les activitats 
va ser posar un estand a 
la Fira de Sant Isidre i una 
activitat l’11 de juny amb 
l’Associació d’Amics de 
les Alfombres al centre cí-
vic la Muga. Un altre dels 
objectius de l’Associació 
és aconseguir que hi hagi 
més activitats fixes al cen-
tre cívic.
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Els Amics de les Alfombres de Bellvei col·laboren 
amb diverses entitats del poble

Els primers mesos del 2022 l’associació Els Amics de les 
‘Alfombres’ de Bellvei ha organitzat diverses activitats 
en col·laboració amb altres entitats del municipi. Una 
de les més destacades ha estat el concurs de dissenys 
per a les catifes de Corpus per al qual han comptat amb 
la col·laboració de l’escola la Muntanyeta, amb la par-
ticipació dels alumnes del centre (pàgina 23). També 
van participar en aquesta activitat aportant un disseny 
l’associació El Ventall. Una de les últimes activitats con-
juntes que han fet els Amics ha estat el taller de creació 
de catifes del mes de juny amb l’Associació de Veïns de 
Baronia de Mar.
D’altra banda, una delegació bellveienca va formar part 
dels 60 catifaires que va elaborar una catifa a la Sagra-

da Família, el 80% de la qual es va fer amb carbonat 
càlcic, la tècnica que només fan servir els Amics de les 
Alfombres de Bellvei. El motiu de la catifa, que va dur 
per títol ‘L’estrella de Maria’ va ser la inauguració al de-
sembre de la torre de Maria de la basílica.

El Club Cometa 
Bellvei organitza 
un Campus d’es-
tiu de voleibol del 
27 de juny al 29 de 
juliol, per a socis i 
no socis de l’enti-
tat que tinguin de 
8 a 14 anys. A ban-
da de la iniciació a 
aquest esport o la 
possibilitat d’en-
trenar amb el ro-
bot del club, tam-
bé organitzaran 
altres activitats, 
com la piscina.
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Entitats

El sènior masculí del Club Bàsquet Bellvei
puja a tercera catalana

L’equip sènior masculí del Club Bàsquet Bellvei va 
aconseguir el 7 de maig proclamar-se campió de la seva 
categoria i l’ascens directe a tercera catalana a la pista 
del Torredembarra. Aquell mateix cap de setmana van 
rebre el trofeu de campions provincials de la Represen-
tació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana 
de Basquetbol.
Com la resta d’equips del Club Bàsquet Bellvei, el sènior 
masculí va reprendre l’activitat la temporada passada, 
encara amb les restriccions de la pandèmia, i aquesta 
temporada ja ha estat molt més normal per a ells. L’en-
trenador de l’equip, Víctor Gómez, explica que són un 
grup d’amics, molts dels quals portaven anys sense 
jugar, i que va costar arribar a tenir un bon nivell. Tot 

i això, van arribar a l’últim partit en primera posició a 
la classificació, depenent d’ells mateixos, i molt moti-
vats, amb moltes ganes de guanyar. Gómez assegurava 
que hagués firmat a principi de temporada haver estat 
en posició d’optar a ser campions de la categoria, i pu-
jar a tercera catalana, categoria en què jugaran contra 
equips de tot Catalunya.
El sènior masculí també va disputar la final a quatre del 
Campionat de Catalunya Territorial Sènior A masculí el 
cap de setmana de l’11 i 12 de juny al Pavelló municipal 
de Bellvei. L’equip bellveienc, que va quedar quart, va 
tornar a comptar amb els seus seguidors des de les gra-
des del pavelló. 

Èxit del 9è Cros Escolar de Bellvei

Diumenge 20 de març Bellvei va acollir el 9è Cros Esco-
lar, organitzat pel Consell Esportiu del Baix Penedès, la 
regidoria d’Esports de Bellvei i l’escola La Muntanyeta 

del municipi. L’activitat, que forma part dels Jocs Es-
portius Escolars Catalunya, va comptar amb molta par-
ticipació d’infants i famílies.
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Relleu a l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Bellvei

Rafael Diaz Gomez serà el 
nou cap de servei de l’As-
sociació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Bellvei 
en substitució d’Omar 
Roca Garcia, que deixa el 
càrrec però que seguirà a 
l’entitat com a voluntari.
L’Ajuntament de Bellvei 
va agraïr la implicació i 
les ganes de millorar de 
l’Associació des de la seva 
creació i va donar la ben-
vinguda al nou cap de ser-
vei Rafael Díaz Gómez, de 
qui destaca la llarga tra-
jectòria de col·laboració 
amb entitats del munici-
pi.

D’altra banda, el Govern 
va distingir les Associaci-
ons de Voluntaris de Pro-
tecció Civil (AVPC) amb 
una Creu de Sant Jordi 
per «la tasca de servei a 

la societat en situacions 
de risc i d’emergència, 
de les quals la pandèmia 
n’ha estat recentment 
una mostra significativa». 
El ple municipal de Bell-

vei va donar suport per 
unanimitat a la proposta 
d’atorgar aquesta distin-
ció a les AVPC, entre les 
quals hi havia la de Bell-
vei.

L’Associació Raúl Nieves finança proves d’esforç 
per a infants i joves que hagin superat un càncer

L’Associació Raúl Nieves, 
en col·laboració amb la 
Fundació Cors Units ha 
engegat el projecte ‘Vida 
Activa e Inclusión’ que fi-
nança proves d’esforç a 
infants i adolescents que 

hagin superat un càncer. 
Aquestes proves, similars 
a les que es fan als es-
portistes professionals, 
serveixen per avaluar la 
capacitat física i per a pre-
venir el risc cardiovascu-

lar. Els resultats serveixen 
als metges de referència i 
als responsables de l’edu-
cació física per dissenyar 
quina activitat física pot 
fer l’Infant o adolescent.
L’entitat, que va ser pre-

sent amb un estand a la 
Fira de Sant Isidre, també 
ha organitzat una xocola-
tada popular i un torneig 
de pàdel solidari per reco-
llir fons per a la investiga-
ció del càncer infantil.
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Centres Educatius

L’escola La Muntanyeta contribueix a recuperar la 
tradició bellveienca de les gorres de cop

El divendres 1 d’abril el grup de sisè de l’escola La 
Muntanyeta vam iniciar un taller sobre l’antiga tradi-
ció de les gorres de cop. Durant quatre matins, l’últim 
divendres dels mesos d’abril, maig i juny que l’alum-
nat, vam aprendre la seva història i la tècnica de con-
fecció a l’antiga escola amb l’ajuda de la Roser.
El primer dia, vam iniciar un taller a l’Ajuntament per 
explicar-nos els inicis de les gorres de cop, les eines 
que utilitzaven, els materials que feien servir, on se 

situaven els tallers a Bellvei antigament i els tipus de 
productes que es creaven.
Seguidament els nens i nenes de sisè vam a anar al 
taller on vam parlar dels tipus de palla i vam tallar i 
encerar els fils per començar a fer una estrella amb la 
tècnica de les gorres de cop.
En les darreres sessions vam seguir confeccionant 
productes artesanals.

Classe de sisè

Els alumnes de sisè hem realitzat uns tallers de gorres de cop de la mà de la Roser,
antropòloga especialista en tradicions populars, per tal de mantenir viva l’activitat
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Els alumnes de la Muntanyeta aprenen a
dissenyar i fer catifes

L’Associació d’Amics de 
les Alfombres de Bellvei 
també ha volgut involu-
crar els infants de l’Escola 
la Muntanyeta en l’elabo-
ració de les catifes de Cor-
pus. Per això ha organitzat 
un concurs de dissenys, 
els premis dels quals es 
van donar durant la Festa 
Major Petita, al maig. D’al-
tra banda, els Amics de 
les Alfombres de Bellvei 
també van visitar l’escola 
al març per explicar què fa 
l’entitat i per elaborar una 
catifa amb els alumnes.

L’Escola la muntanyeta de 
Bellvei rebrà aquest curs i 
els dos vinents diners pro-
vinents del Fons Europeu 
Next Generation, dins del 
programa d’orientació, 
avenç i enriquiment edu-
catiu que es diu Proa+.
El projecte busca la millo-
ra d’aspectes bàsics com 
l’equitat, la inclusió o la 
cohesió social al centre. 

Per participar-hi el centre 
ha hagut de preparar acti-
vitats i estratègies de mi-
llora en aquests aspectes. 
Cada un d’aquests cursos 
l’escola rebrà 9.500 euros 
per tirar endavant el pro-
jecte.
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Comunicació
L’Ajuntament de Bellvei

estrena un nou web
La Regidoria de Comunicació està renovant el web mu-
nicipal de Bellvei, Bellvei.cat. L’objectiu ha estat que el 
seu disseny sigui més modern i el seu ús més intuïtiu. 
El nou web està incorporant progressivament nou ma-
terial i actualitzant l’anterior, mentre que els tràmits en 
línia ja funcionen totalment.

Miguel González fa un viatge
musical a Bellvei Ràdio

El músic Miguel González ha començat aquesta tem-
porada un nou programa a Bellvei Ràdio. Es diu ‘Pro-
pera parada’ i fa un recorregut cada quinze dies per la 
història de la música negra dels Estats Units. González 
també ha comptat amb convidats de renom com la Big 
Mama Montse (a la foto amb el Miguel) o el teclista Ju-
lio Lobos.

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 revis-
ta municipal 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 dispo-
sició:
- Pàgina contraportada (177x267cm) per 100 euros
- Pàgina sencera interior (177x267cm) per 80 euros
- Mitja pàgina interior (177x133cm) per 60 euros
- Faldó (177x67cm) per 40 euros
- Mòdul (tipus targeta) per 25 euros

Per a més informació cal adreçar-se a l’Ajuntament 
de Bellvei.
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Plens municipals
PLE EXTRAORDINARI: 9 DE DESEMBRE DE 2021

1. Donar compte informe de Secretara intervenció Període mig de pa-
gament tercer trimestre del 2021.
2. Donar compte estat d’execució de la despesa 3r trimestre Pressu-
post 2021.
3. Donar compte estat de tresoreria 3r trimestre del 2021 (01/01/2021 
al 31/10/2021.
4. Aprovació si escau, Pressupost municipal any 2022.

PLE ORDINARI: 13 DE GENER DE 2022

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de Ple Ordinari de 28 d’octubre de 2021.
2. Aprovació de l’acta de Ple Extraordinari de 9 de desembre de 2021.
3. Aprovació del plànol de delimitació de les mesures de prevenció 
dels incendis forestals.
4. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2022.
5. Aprovació revisió de preus Clavegueram.
6. Moció presentada per C’s “Creación de la figura del defensor del vecino”.
7. Moció presentada per C’s relativa a la creació d’un concurs de murals.
B) Activitat de control
1. Donar compte de la relació de decret d’alcaldia
C) Precs i preguntes

PLE EXTRAORDINARI :10 DE MARÇ DE 2022

1. Donar compte estat de la tresoreria 4t. trimestre del 2021 (01/01/2021 
al 31/12/2021).
2. Donar compte informe de secretaria intervenció periode mig de pa-
gament quart trimestre del 2021.
3. Donar compte estat execució despesa 4t. trimestre pressupost 2021.
4. Donar compte informe de secretaria intervencio aplicacio de la llei 
de morositat anulalitat 2021.
5. Aprovacio inicial modificacio de les bases d’execució del pressupost 
2022.
6. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia n.º 23/2022 de 
20/01/2022 que aprova el conveni de delegació de la competència per 
activitats complementàries englobades en jove baix penedès i de col-
laboració per assistència tècnica joventut entre consell comarcal del 
baix penedès i ajuntament de bellvei (conveni 2022-2025):
7. Proposta aprovació de la rectificació d’error material en el text de la 
taxa de recollida d’escombraries.
8. Proposta modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvà-
lua) per adaptació al rd llei 26/2021 de 8 de novembre.
9. Proposta acord plenari per l’aprovació de la rectificació d’error ma-
terial en el text de l’article 13.2 del reglament de funcionament intern 
de la piscina municipal de Bellvei.
10. Proposta donar suport a la declaració institucional de la federació 
de municipis de catalunya de suport a la societat ucraïnesa i en defen-
sa de la pau.

PLE ORDINARI: 25 D’ABRIL DE 2022

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de Ple de 13 de gener de 
2022.

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

2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de Ple del 10 de març 
de 2022
3. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de crèdit pressupost 
2022
4. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de credit pressupost 
2022
5. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de credits exercici 
2022
6. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de credit pressupost 
2022
7. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de credit pressupost 
2022
8. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de crèdit pressupost 
2022
9. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de crèdit pressupost 
2022
10. Donar compte deret d’alcaldia habilitació de crèdit pressupost 
2022
11. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de crèdit pressupost 
2022
12. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de crèdit pressupost 
2022
13. Donar compte decret d’alcaldia habilitació de crèdit pressupost 
2022
14. Donar compte decret d’acaldia habilitació de credit pressupost 
2022
15. Donar compte decret d’alcaldia 836/2022 d’habilitació de credit 
pressupost 2022
16. Donar compte decret aprovació liquidacio pressupost 2021
17. Donar compte informe de l’auditoria de sistemes del registre 
comptable de factures exercici 2020 en compliment de l’article 12.3 de 
la llei 25/2013
18. Donar compte pla anual control financer de l’ajuntament de bell-
vei, de régim de control simplificat, per a l’exercici 2022
19. Donar compte de l’informe d’intervencio de resum anual de l’ajun-
tament de bellvei dels resultats del control intern, que s’estableix a 
l’article 213 del text refos de la llei reguladora de les hisendes locals, 
de l’exercici 2021
20. Donar compte de l’informe d’intervencio de control permanent 
planificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions 
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense impu-
tació pressupostaria (compte 413) de l’exercici 2021
21. Modificació de Crèdit 3/2022. Crèdit extraordinari
22. Modificació de Crèdit 4/2022. Suplement de crèdit
23. Proposta d’acord plenari de modificació de la ordenança de policia 
i bon govern
24. Aprovació Reglament d’utilització del pavelló municipal d’esports 
de Bellvei
25. Planejament de Desenvolupament (Modificació). Aprovació provi-
sional modificació claus urbanístiques RJA, RHU i RHP.
26. Aprovar si escau, la moció presentada per C’s per la Creació d’un 
espai per animals abandonats i/o concertar conveni amb una protec-
tora d’animals.(Exp. 720/2022)
27. Moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera
B) Activitat de control
28. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
C) Precs i preguntes
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Grups municipals

Ya estamos a las puertas de otro verano, este año lo encaramos 
con la ilusión de disfrutarlo como antes, sin distancia social, sin 
aforo limitado, sin mascarillas a pleno sol…
Los niños ya han recuperado su normalidad, van a clase vien-
do las sonrisas de los demás y juegan en el patio todos juntos. 
En la Regidoria d’Ensenyament seguimos esforzándonos por lo 
que importa, el bienestar de todos ellos y es por eso que existen 
relaciones de comunicación, cooperación y buen entendimien-
to con todos los entes que forman parte de  la comunidad edu-
cativa. Se han llevado a cabo tareas de mantenimiento en la 
guardería municipal donde se ha pintado todo el exterior. Nos 
estamos preparando para el próximo curso que traerá la gratui-
dad del curso de P2. Estamos trabajando para que ningún niño 
se quede sin plaza.
Desde la Regidoria de Comunicación hemos puesto en marcha 
una nueva web del Ayuntamiento de Bellvei más moderna e in-
tuitiva. Seguimos trabajando en ella pero próximamente estará 
a pleno rendimiento.

Karol Granado Pleguezuelos
+ Bellvei
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Este año se han presentado dos propuestas por parte de los ve-
cinos para los Presupuestos Participativos 2022 que no superan 
la partida presupuestaria destinada por el Ayuntamiento para 
este ejercicio (8.000 €). 
Por ello, no ha sido necesario en esta ocasión, la celebración 
de una jornada de votación y se ejecutarán las dos propuestas 
directamente que beneficiarán a todos los niñ@s de l’Escola la 
Muntanyeta con la dotación de libros para renovar la biblioteca 
y la renovación de juegos para los patios del colegio.
Seguimos apostando por la Participación Ciudadana, el incre-
mento año a año de la partida presupuestaria que se destina 
a este proyecto es un hecho. Debemos seguir trabajando para 
que todos los vecinos sean conscientes que contar con una ciu-
dadanía activa e implicada es un síntoma de salud democráti-
ca. Su papel es muy importante ya que detectan los problemas 
de manera inmediata y los diagnósticos sobre las necesidades 
del municipio pueden llegar a ser más acertados.
Dicen que un poco de verano hace que todo el año valga la 
pena, feliz verano, ¡¡a disfrutarlo!!!

Bellvei, sempre endavant!
Des del grup municipal del PSC estem satisfets dels resultats 
obtinguts amb la feina feta. En l’àmbit de Medi Ambient, con-
tinuem sent un referent per molts municipis donat els bons 
resultats aconseguits amb els contenidors intel·ligents: hem 
augmentat els nivells de reciclatge a un 62% i això és gràcies a 
la implicació de tot un poble i l’aposta de l’equip de govern per 
un sistema basat en les noves tecnologies.
Continuem amb la tasca de renovació del mobiliari urbà. Hem 
començat a instal·lar noves papereres que permeten el reciclat-
ge a la via pública així com bancs i cadires als espais públics.
En l’àmbit d’Ocupació continuem treballant per consolidar el 
servei d’ocupació municipal, atès que cada vegada està ate-
nent més usuaris. La professionalitat del servei fa que cada ve-
gada més empreses estiguin interessades a gestionar les seves 
ofertes de feina a través del servei municipal per oferir-les a les 
persones aturades del municipi, fent un seguiment personalit-
zat. També ha augmentat el nombre d’empreses que han es-
collit instal·lar-se al polígon industrial dels Masets, creant nous 
llocs de treball.

Núria Güell del Campo
Grup Municipal del PSC de Bellvei

Des de l’àrea de Festes, hem organitzat La Festa Major petita i 
la Fira d’arts i oficis que s’ha desenvolupat amb certa norma-
litat, respectant l’espai escollit per les mesures sanitàries amb 
motiu de la pandèmia com a mesura de precaució, tot i que per 
l’any vinent la voluntat és que es torni a realitzar pels carrers 
del poble. Des d’aquí volem donar el nostre agraïment a totes 
les entitats del poble per la seva implicació en fer que les festes 
siguin un èxit.
En l’àmbit de Turisme, a través d’un conveni amb el Consell Co-
marcal del Baix Penedès, disposarem pròximament de personal 
tècnic per dur a terme projectes de turisme per Bellvei. Estem 
organitzant novament el concurs de parxís en parelles que tin-
drà lloc el 10 de juliol a la Rambla Josep Torrents.
Des de la regidoria d’Esports, estem invertint en la renovació 
de les màquines del gimnàs, s’ha organitzat el Cros comarcal 
conjuntament amb l’escola La Muntanyeta. Actualment, estem 
treballant en els preparatius per a l’obertura de la piscina Muni-
cipal, fent millores a les instal·lacions i decorant la façana dels 
vestuaris amb un mural artístic així com s’ha fet a la pista d’Ska-
te.
L’àrea de Joventut ha redactat un nou Pla Local de Joventut que 
va ser aprovat pel Ple municipal el qual servei de guia per dur a 
terme les polítiques de joventut a Bellvei.
Us volem recordar que els regidors/regidores del PSC estem a la 
vostra disposició per qualsevol qüestió que necessiteu resoldre.
El grup municipal del PSC us desitgem que gaudiu d’un bon es-
tiu!!!!!
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Arriba el bon temps, veïns i veïnes comencen a sortir pels carrers i 
desgraciadament continuem com sempre amb problemes de brutí-
cia als carrers i contenidors, amb falta de manteniment als carrers, 
problemes d’enllumenat que no s’acaben mai... amb un pàrquing 
tancat quan creuen oportú... L’única forma d’afrontar l’incivisme 
és tancar el pàrquing a les nits, amb pilones, respectant l’horari, ja 
que durant el dia el fan servir els pares i mares que van a l’escola a 
buscar als seus infants.
Activem Bellvei donarà suport a totes les iniciatives que suposin 
una millora pel nostre municipi, tenim moltes necessitats i tenim 
pendents temes importants com treure a concurs el bar del pavelló 
i treure a concurs la neteja dels edificis municipals. Hem de parlar 
seriosament de la gestió del pavelló i del seu futur, aconseguir apro-
par els veïns i veïnes de Baronia al nucli urbà d’una vegada sense 
que tinguin la sensació que no pertanyen al poble, dinamitzar pro-
posant activitats a la urbanització... 
Recomanem tornar a muntar la fira de Sant Isidre pels carrers del 
centre urbà, ja que creiem que als carrers del nucli antic és on està 
l’encant per realitzar les fires. Suggerim tornar a muntar la cursa 
d’ornis al centre urbà, ja que al camí de Baronia perd part de la seva 
essència i fa difícil l’assistència de la gent.
Veiem com dia a dia tanquen els pocs establiments que tenen la va-
lentia d’obrir portes al centre urbà. Els hem d’ajudar amb reducció 

J. Agústín Huerta Rodrigo
Activem Bellvei

d’impostos, amb falques gratuïtes a la nostra ràdio, amb facilitats 
per ocupar la via pública, amb reducció de taxes (brossa...). Hem de 
fomentar amb tiquets de consum les compres al comerç de proximi-
tat. Ajudem-los!
En els darrers plens, Activem Bellvei ha demanat que hi hagi servei 
de metgessa i infermeria de dilluns a divendres, i que torni el ser-
vei de pediatria cada dijous (com disposàvem abans). Recalquem 
la importància de disposar d’un operari de la brigada a Baronia, la 
urgència de fer un pla de voreres i paviment als carrers a causa del 
seu mal estat i la neteja de camins que envolta el nostre municipi.
*Sabíeu que?
-Ara El bar del Casal torna a ser dels socis... i ja no tornarà a ser mai 
més un bar. Quants anys fa que El Casal es va cedir a l’Ajuntament? 
Quines obres s’han fet al respecte? Cap. Només paguem factures de 
llum.
-A Baronia es paga per tenir una bústia... ho considerem immoral, 
per un servei que no funciona i que hauria de ser gratuït.
*Celebrem que per fi la Diputació de Tarragona es prengui seriosa-
ment l’accés al camí de Baronia, i esperem que ben aviat comencin 
les obres de la rotonda. Malauradament, no està previst la connexió 
entre rotondes, l’equip de govern hauria de posar-se les piles per a 
gestionar-ho.
Per últim, hem de començar a valorar el servei d’aigua potable que 
tenim al nostre municipi, en pocs anys s’acaba la concessió i potser 
hem de valorar si és la gestió que volem, o si donen el servei que 
necessita el nostre municipi.
 
Salutacions i que passeu un bon estiu! Gaudiu i feu xerinola, amb 
respecte i precaució! Tots junts ACTIVEM BELLVEI!

Howard Zinn

Parece que era ayer cuando estábamos a las puertas de las fiestas 
de navidad, pero la realidad es que han pasado ya seis meses.
Durante estos meses nuestro grupo municipal no ha dejado de 
aportar propuestas, iniciativas, ideas, etc.. con una única finalidad, 
mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas.
A continuación, vamos a detallar algunas de estas propuestas.
Moción para la “Creación de la figura del defensor del vecino”, 
una moción SIN ningún coste económico para nuestros vecinos, 
y que podría contar con el soporte administrativo municipal. Esta 
propuesta tenía como finalidad acercar el ayuntamiento a la ciu-
dadanía, creando un canal directo para plantear trámites, quejas o 
ideas. Propuesta que evidentemente fue RECHAZADA por el equipo 
de gobierno.
Moción para realizar un “Concurso de pintura mural”, con este con-
curso se pretendía mejorar la imagen de algunos espacios de la vía 
pública o instalaciones municipales, que en la actualidad no están 
ofreciendo su mejor cara pero si tienen un gran potencial. Con estos 
concursos se puede mejorar esta imagen con un coste muy reduci-
do, a la vez que el nombre de nuestro municipio tendría un valor de 
atracción turística más. Evidentemente todo ello respetando siem-
pre las tradiciones, costumbres e historia de Bellvei en cada uno de 
los espacios. Propuesta que evidentemente fue RECHAZADA por el 
equipo de gobierno.

Enrique Chicano Pérez
Cs

Moción para la “Creación de un espacio para animales abandona-
dos”, con esta moción lo único que se solicitaba al equipo de gobi-
erno es que diera cumplimiento al decreto legislativo 2/2008 de 15 
de abril, que entre otras cosas obliga a los ayuntamientos a hacerse 
cargo de este servicio, ya sea mediante gestión directa o convenios 
con entidades. Ante esta propuesta la Sra. Nuria Güell (Portavoz PSC 
y primera teniente alcalde) manifestó una serie de cosas que des-
pués pude constatar que ninguna de ellas se ajustaban a la realidad, 
es decir, que ni cumplen el decreto legislativo y tampoco tienen in-
tención de hacerlo. Pero nosotros lo volveremos a llevar al pleno.
Además de estas mociones hemos presentado quejas y sugerenci-
as en pleno y por la seu electrónica por la falta de alumbrado pú-
blico en las calles Abad Escarré, la Rutlla, Martí i Pol, Joan Fuster, 
Parellada y Reforma; socavones en calle Vista Alegre con Perucho, 
calle Bellvei, calle Mas Canyis y calle Clavell de Baronia entre otras, 
faltas de señales de tráfico en rotonda de Vista Alegre y entrada a 
Baronia, espejos rotos, retirada de una señal de 30 duplicada, poner 
elementos de seguridad viaria en la rotonda de calle Poliesportiu, 
empalmes en el alumbrado público, ideas para mejorar el servicio 
de la piscina municipal, poda de matorrales en Baronia y aceras de 
Poliesportiu y Abad Escarré, quejas y mejoras en el pipican, arre-
glos, limpieza y poda en parques infantiles, arreglos de elementos 
peligrosos en la pista de Skate e insistir hasta la saciedad sobre la 
necesidad de tener seguridad en el municipio y un largo etcétera…
Desde Cs Bellvei NUNCA votaremos en los plenos de una forma u 
otra por el mero hecho de quien haya realizado la propuesta, si no 
que nuestro voto SIEMPRE será a favor de los vecinos y vecinas de 
Bellvei.
Os deseo que paséis un feliz verano y ¡Bona Festa Major!

#TreballantPerBellvei




