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Editorial

Benvolgudes i bentrobats,

Aquestes seran les últimes línies que us dirigiré aquesta 
legislatura des del Pòrtic.

I per aquest motiu, és moment de dirigir la mirada enrera 
per fer balanç d’aquests anys.

Com us podeu imaginar, tota la vida la recordaré com a 
una legislatura dura, marcada per la Covid; que ens ha 
arrabassat a tantes bones persones, tants somnis i tant 
de temps. Encara en patim les conseqüències.

Però en els pitjors moments és quan es demostren les 
fortaleses. La resiliència, la solidaritat i el compromís 
que vam demostrar com a comunitat ens ha d’enorgullir 
i empoderar-nos com a municipi. Tantes i tants volunta-
ris que es van prestar a qualsevol cosa per ajudar.

Com a alcalde, mai podré agrair suficientment tanta so-
lidaritat. Moltes gràcies Bellvei.

Per altra banda, i en termes més tangibles; voldria co-
mentar-vos que vam iniciar la legislatura amb la I fase 
de l’enllumenat municipal i l’acabarem amb l’inici de la 
II fase del projecte, que s’iniciarà de cara al 2023. Tam-
bé hem executat diversos trams de xarxa d’abastament 
d’aigua, com ara el carrer Gardènia, carrer Santa Oliva i 
un tram de la Avinguda Vista Alegre. El 2023 Diputació de 
Tarragona també començarà la rotonda d’accès a Baro-
nia.

No ens podem aturar perquè tenim molta feina, hi ha 
moltes mancances que volen atacar alhora i per això us 
dono les gràcies per ser comprensius i pacients.

Per últim voldria compartir amb vosaltres l’alegria per-
què l’ampliació de l’Hospital Comarcal de El Vendrell 
serà una realitat en pocs anys. Quan us escric aquestes 
línies, acabem d’acomiadar al President de la Generali-
ta i al Conseller de Salut que han afirmat que aquesta 
bona noticia serà una realitat pel 2025. Juntament amb 
la inclusió del Baix Penedès al programa de les 7 Comar-
ques per lluitar contra l’atur i el relaxament dels peatges 
de la C-32, demostra que lluitant plegats com a comarca 
podem aconseguir les fites que ens proposem. El Baix 
Penedès existeix.

Molt bones festes i millor 2023 tinguem tots plegats.

GERARD COLET MAÑÉ
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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.
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Notícies

El Baix Penedès insisteix en reivindicar la
necessitat de l’ampliació de l’Hospital del Vendrell

A finals de setembre els 14 alcaldes dels municipis del 
Baix Penedès van protestar una vegada més davant 
l’Hospital del Vendrell pel fet que l’ampliació d’aquest 
no és una prioritat del Departament de Salut. És l’úl-
tima d’un seguit d’accions que han portat a represen-
tants de la comarca, per exemple, a desplaçar-se a Bar-
celona per fer-se sentir a la Generalitat i al Parlament 
per reclamar que ‘El Baix Penedès existeix’.
Els batlles baixpenedesencs van reiterar que el Govern 
ha d’invertir més al Baix Penedès, “la comarca que més 
creix en població i que continua sent, any rere any, la 
que rep menys inversió”,  provocant “un dèficit històric 
que es tradueix en uns serveis públics cada vegada pit-

jors”. I una de les inversions més necessària asseguren 
que és la de l’ampliació de l’hospital comarcal: “una 
infraestructura obsoleta per a una comarca de més de 
105.000 habitants, que molt sovint han d’anar fora de 
la comarca per visitar-se, i que a més, durant l’estiu ha 
d’atendre al gran volum de població estacional i turísti-
ca que hi resideix”.
Els alcaldes volen una resposta sobre la reivindicació 
d’aquest equipament “que no dona resposta a les ne-
cessitats reals actuals” i recorden que han presentat 
“tots els projectes i tota la informació” que des del De-
partament de Salut se’ls ha sol·licitat”.
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Notícies

El ple de l’Ajuntament de Bellvei diu NO a la MAT
Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Bellvei 
van votar a favor de la Moció NO a la MAT Penedès al ple 
ordinari del mes d’octubre. El text, amb el lema “per la 
defensa del Penedès, no a la MAT ni aquí ni enlloc”, re-
butja el conjunt de parcs eòlics i fotovoltaics, i les línies 
d’evacuació i desplegament pel territori penedesenc. 
El text, entre d’altres, insta la Generalitat a traslladar 
al govern espanyol el rebuig i l’oposició del territori a 
aquestes projectes i insta el govern català a presentar 

Gratuïtat a la C-32 entre Cubelles i el Vendrell a partir del 2023
Una altra de les reivindicacions històriques del Baix Pe-
nedès ha estat demanar la gratuïtat de la C-32 a la co-
marca, com a alternativa a una C-31 que està saturada. 
El 30 de novembre el Departament de Territori va anun-
ciar al Vendrell que té prevista la gratuïtat de l’autopista 
C-32 entre Cubelles i el Vendrell a partir del primer tri-
mestre de 2023.

La mesura beneficiarà tots els vehicles que facin trajec-
tes interns en el tram entre els dos municipis tots els 
dies de l’any.
Per beneficiar-se de la gratuïtat, els conductors hauran 
de descarregar-se l’aplicació Awai, disponible per a iOS 
i Android, o bé hauran de disposar del sistema de tele-
peatge (sistema VIA-T) i inscriure’s al web d’Autopistas.

al Parlament una proposta donant suport a les reivin-
dicacions del Penedès. També demana que el govern 
elabori un estudi complet que concreti les capacitats de 
generació d’energia elèctrica mitjançant la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques i eòliques del territori i s’hi 
determini quins municipis poden assolir l’autosuficièn-
cia energètica i quins no i les solucions tècniques per-
tinents.

Presentada l’auditoria hídrica del sistema
d’aigua potable de Bellvei

L’Ajuntament de Bellvei va decidir el 2020 iniciar els 
treballs tècnics necessaris per aconseguir una radio-
grafia nítida de la situació de la xarxa d’aigua potable 
del municipi de Bellvei i de la seva gestió. Es va fer per 
conèixer els dèficits més importants de les instal.laci-
ons i per preparar informació tècnica per al concurs del 
gestor dels recursos hídrics del municipi, que es farà 

l’any 2026. Així, l’any 2021 l’Ajuntament va contractar 
l’Enginyer Químic Josep Maria Campanera per elaborar 
el primer dels treballs tècnics necessaris per obtenir la 
primera diagnosi: l’Auditoria Hídrica de l’aigua potable 
a Bellvei.
L’Ajuntament va presentar aquest document el dia 9 de 
juny al centre cívic La Patronal.
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La justícia avala el retorn dels sectors 8 i 13
a la Junta de Compensació

El mes de maig una sentència judicial va estimar proce-
dent el retorn a la Junta de Compensació dels sectors 
8 i 13 el sòl industrial del polígon perquè siguin ells qui 
n’acabin la urbanització, incloent l’electrificació, que 
continua sent la part més important de les actuacions 
restants. L’Ajuntament de Bellvei va presentar l’acte de 

L’Ajuntament de Bellvei presentarà aquest desembre 
les bases de la convocatòria de les subvencions al pe-
tit comerç de Bellvei 2022-2023. El període en què s’ha 
d’executar és entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny 
del 2023, el mateix període en què s’han d’haver fet els 

Ajuntament i famílies es fan càrrec del cost del transport 
de l’ensenyament no obligatori

El mes d’octubre l’Ajuntament de Bellvei va anunciar un 
ajut al transport per a les famílies dels alumnes d’en-
senyaments postobligatoris de 150 euros per alumne 
i curs, siguin de Batxillerat o de graus formatius. Atès 
que, un curs més, els alumnes que cursen aquests es-
tudis no poden accedir al transport que la Generalitat 
ofereix per als alumnes de l’ESO, el cost dels serveis de 
transport addicionals suposa més de 7.000 euros, dels 
quals les famílies en paguen uns 2.000 euros (30 euros 
al mes per alumne) i la resta la sufraga l’Ajuntament. 
D’altra banda, l’Ajuntament també va anunciar que 
participa activament, conjuntament amb el Consell Co-
marcal del Baix Penedès, en les converses amb el De-
partament d’Educació per trobar una solució a aquesta 
situació de cara al futur.

Subvencions al petit comerç 2022-23
pagaments de les corresponents factures. Un cop pre-
sentades les bases es començaran a tramitar les sol·lici-
tuds. Els interessats que tinguin dubtes es poden adre-
çar a l’Ajuntament i poden consultar com a referència 
les bases de l’any anterior al Portal de la Transparència.

lesivitat el 2014 després de trobar-se que acceptar la re-
cepció del polígon en les condicions en què es troba su-
posaria haver de pagar el desenvolupament del mateix, 
un cost que superava els 2 milions d’euros. Actualment 
se segueix treballant per aconseguir que s’acabin els 
sectors 8 i 13 i es pugui obrir aquesta zona del polígon.
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Notícies

Millores al mobiliari urbà, l’escola,
el camp de futbol i el cementiri

Aquests últims mesos l’Ajuntament de Bellvei ha fet mi-
llores al mobiliari urbà del municipi, com la instal·lació 
de nous bancs a la plaça de Catalunya.
També s’ha encarregat que l’escola La Muntanyeta 
comptés amb tendals per protegir els patis de la calor 
i ha instal·lat noves xarxes de protecció al camp de fut-

bol municipal. Pel que fa al cementiri, d’una banda es 
va pintar i netejar abans de Tots Sants, i de l’altra, des-
prés que fa mesos l’empresa IEMER iniciés els treballs 
d’instal·lació de columbaris, amb un disseny modern i 
innovador, ara l’Ajuntament els posa a disposició dels 
ciutadans.
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El IV Torneig de Parxís per Parelles de Bellvei 
que va organitzar l’Ajuntament de Bellvei el 10 de 
juliol va comptar amb molta participació. Tots els 
jugadors es van endur una tassa commemorativa 
del certamen i les parelles guanyadores i finalistes, 
un munt de premis cedits per establiments del mu-
nicipi i dels voltants. El parxís va seguir a finals de 
juliol amb la competició individual del Casal, que 
va arribar a la 47a edició.

La piscina municipal va obrir el 23 de juny, amb 
entrada gratuïta aquell dia per a tots els banyistes 
i inflables al matí, i va tancar de la mateixa manera 
l’11 de setembre. Diumenge 10 de juliol la piscina 
va acollir un any més l’activitat Mulla’t per l’escle-
rosi múltiple.

Curs d’anglès. El 3 d’octubre va començar a Bell-
vei el curs de nivell A2 d’anglès de 60 hores, gratuït 
a excepció de 5 euros de matrícula per despeses de 
material, i al qual es van inscriure 20 alumnes de 
diferents poblacions de la comarca. És una inicia-
tiva impulsada des de l’Ajuntament i orientada a 
donar eines i oportunitats als participants perquè 
puguin millorar el perfil professional.

Casal d’estiu. Del 27 de juny al 5 d’agost l’Ajunta-
ment de Bellvei, amb el suport del Departament 
d’Igualtat i Feminisme i amb la gestió de La balla-
ruga, va organitzar el Casal d’estiu de Bellvei. Les 
excursions, sortides, tallers, jocs i la resta d’activi-
tats estaven relacionades amb el fil conductor ‘A la 
recerca de la felicitat’.
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Notícies

La novel·la guanyadora del VIè Premi
Bellvei Negre es presenta a Bellvei

L’autor cubellenc Joaquim Micó i l’editora de Serial Edi-
ciones María Tortosa van presentar a Bellvei el primer 
d’octubre passat la publicació en paper de la novel·la 
guanyadora del VIè Premi Bellvei Negre de novel·la ne-
gra. En una matinal que va tenir lloc al centre cívic La 
patronal, els assistents van poder escoltar del mateix 
Micó la confessió divertida que, en el fons, l’autor de la 
història que s’explica a ‘Mai no hem tingut París’ és el 
protagonista, un assassí cinèfil amb un codi propi, i que 
ell només li presta el nom.
També s’hi va anunciar que aviat estaria disponible 
l’edició en llibre electrònic de la novel·la finalista del 
premi Bellvei Negre del 2022, ‘XPaña’, d’Alberto Macías. 
És la història de Daniel, que després que fa uns anys fu-
gís de la seva vida, la seva ciutat i la seva família, inten-

ta tornar per arreglar les coses. Però es troba amb un 
germà desaparegut i embolics amb policia corrupta i el 
crim organitzat.

L’exposició ‘Tota pedra fa paret.
La pedra seca a Catalunya’ es va poder veure aquest 
agost i setembre passats a Bellvei de la mà del Depar-
tament de Cultura, l’Ajuntament de Bellvei i l’Associ-
ació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional. Ro-
bert Rovira, autor del llibre ‘Les barraques de pedra 
seca de Bellvei’ va explicar la importància d’aquesta 
exposició a la inauguració, el 19 d’agost. 
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La bassa de Bellvei, al llibre
‘Fer la bugada al Baix Penedès’

L’autora del llibre ‘Fer la 
bugada al Baix Penedès’, 
Gisela Alcón Vidal, asse-
gura que Bellvei “és el 
municipi més curiós del 
Baix Penedès perquè no 
va tenir mai un safareig 
públic”. Malgrat tot, al seu 
llibre ‘Fer la bugada al 
Baix Penedès’, en què re-
cull els safarejos de la co-
marca i els testimonis de 
les dones que hi rentaven 
la roba, hi apareix Bellvei. 
Bellvei “tenia una bassa 

La nit dels ignorants i els seus oients 
s’interessen per les gorres de cop

A finals de setembre la Maria Cinta, una oient de ‘La nit 
dels ignorants’, el programa nocturn de Catalunya Rà-
dio, va preguntar: “Algú se’n recorda de les gorres de 
cop i dels ‘manguitos’ que portàvem de petits?”. Arran 
d’aquesta consulta, el veterà programa de la ràdio cata-
lana es va posar en contacte amb la Roser Hernández, 
que s’encarrega de divulgar la història i l’elaboració de 
les gorres de cop al municipi. Així, a mitjan novembre 
el programa la va entrevistar i abans, a la introducció, 
van destacar que “les gorres de cop van ser durant anys 
protagonistes de les primeres passes dels més petits de 
casa” i que “molts oients van compartir el seu record, 
amb prop de 200 comentaris a les xarxes”. Un d’ells 
destacava que a “Bellvei se’n feien moltes”. Després de 
repassar la història de les gorres de cop, a l’entrevista 
Hernández va explicar l’origen i la funció de les gorres 
de cop, i va explicar que actualment hi ha llista d’espera 

per apuntar-se al curs d’elaboració de les gorres. “És un 
objecte que va lligat a la infància. En el moment en què 
aquesta gorra de cop ja no cap al cap, es queda com a 
joguina. Per això moltes persones diuen que encara la 
tenen guardada”, va apuntar Roser Hernández.

que no era un safareig però és molt possible que algu-
nes persones l’utilitzessin per rentar la roba”. Segons ha 
investigat Alcón Vidal, “o hi havia algun safareig privat, 
al qual alguns veïns potser hi podien anar a rentar, o ca-
dascú deuria tenir el seu a casa seva”. Documentant-se 
per a aquest llibre, l’autora recull el que li han transmès 
sobre la bassa Leocàdia Castellví, Pau Martínez, Josep 
Solé Armajach i Josep Carles Galofré. A la fotografia del 
llibre es veuen els anomenats pisos de la Bassa.
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La Festa Major d’estiu torna a omplir els carrers de Bellvei

Les activitats de la Festa Major d’estiu de Bellvei van 
estar marcades per la tornada a la normalitat, amb els 
veïns omplint els carrers del municipi malgrat la calor. 
Després de les activitats prèvies, el gruix del programa 
de la festa grossa del municipi va començar divendres 
12 d’agost, amb el pregó a la plaça de l’església a càrrec 
de Daniel Molina en nom del Club Bàsquet Bellvei en 
motiu del 10è aniversari de l’entitat. Abans va tenir lloc 
l’actuació del grup de sevillanes i, a la nit, el correfoc 
pels carrers amb colles convidades, els versots satànics 
i la carretillada dels Diables de Bellvei i el Castell de 
Focs de Pirotècnia Catalana.

Cap la mitjanit va començar la música, amb les havane-
res del grup Port Bo i el concert jove.

Dissabte els més petits van poder gaudir de la xeringa-
da pels carrers i l’espectacle familiar Aquafesta al matí, i 
a la tarda, partit de futbol de veterans, sardanes i missa 
de Festa Major. La nit va acabar amb la música de Jaz-
zWoman i Dj Marc Batet al pavelló i el concert i ball de 
l’Orquestra La Chatta a la plaça Catalunya.
La tornada dels Ornis al nucli del poble de Bellvei, 
aquesta vegada en format d’exhibició, va crear molta 
expectació i va comptar amb molts participants i públic 

Cultura i festes
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La Festa Major d’estiu torna a omplir els carrers de Bellvei
al llarg de tot el recorregut. També hi va haver molta 
participació al correbars que van organitzar els Tafa-
ners després de la Festa de l’escuma de colors. A la nit, 
concert de Yo suspendí la EGB i sessió amb el DJ ROG3R.
Dilluns dia 15 va engegar, com diumenge, amb les mati-
nades, i al matí es va poder gaudir del tobogan Supers-
plash de 35 metres de llargada al carrer Reforma. Al 
migdia, després de la missa major, concert vermut amb 
el grup Xatus. A la tarda les entitats del municipi van 

recorrer els carrers a la cercavila i, a la nit, el pavelló va 
acollir l’obra de teatre ‘Cunyades’.
La Festa Major va continuar el cap de setmana del 20 
i 21 d’agost a Baronia, dissabte amb la pintada de sa-
marretes al matí i el sopar de germanor i el ball amb 
l’orquestra Grup Supernova a la nit, i diumenge amb un 
tobogan d’aigua i una guerra d’aigua, el concurs de trui-
tes al migdia i el cinema a la fresca a la nit.
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Cultura i Festes

Poesia, música i reivindicacions
a la Diada a Bellvei

Bona part dels regidors de l’Ajuntament de Bellvei van 
estendre l’11 de setembre una senyera travessant tota 
la Rambla Josep Torrents fins a l’escenari. Allà va tenir 
lloc el recital de poemes d’Anna Molina, acompanyada 
de la música de les Les 3 Claus Musicals i el Parlament 
institucional de l’alcalde de Bellvei i l’actuació de l’Es-
bart dansaire de Tarragona, dins dels actes de la Diada 
a Bellvei.
Al discurs institucional, l’alcalde Gerard Colet es va su-
mar a la reivindicació de l’acte comarcal de la Diada en 
què es va tornar a repetir que “el Baix Penedès existeix”: 

“volem l’ampliació de l’hospital [del Vendrell], volem la 
gratuïtat de la C-32, volem un pla de xoc contra l’atur i 
un pla de reindustrialització, volem més mossos d’es-
quadra, volem més bombers, volem més agents rurals i 
volem molts més mestres i recursos per als estudiants, 
com la gratuïtat del transport de Batxillerat i graus for-
matius. Com a Baix Penedès volem més”.
Els actes de la Diada van començar dissabte 10 amb 
l’elaboració d’una catifa dels Amics de les Alfombres, 
un taller i un espectacle infantils al matí, el concurs de 
truites de la tarda i la música d’Haváname a la nit.
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Ball de diables de Bellvei i John’s Lemon Djs 
van organitzar el 2 de juliol l’Acte diabòlic, amb 
el concert de Joan Ràfols i Guillem Vinyes, un so-
par popular a la fresca al qual van assistir unes 65 
persones, un bingo i un final de festa amb John’s 
Lemon Djs. A la foto, al 30è aniversari dels diables 
de Calafell.

Lliga contra el càncer. La delegació de la Lliga con-
tra el càncer a Bellvei va organitzar una caminada so-
lidària entre vinyes diumenge 3 de juliol, amb sortida 

Els Tafaners van celebrar el Dia tafaner dissabte 5 
de novembre a la Rambla Josep Torrents per cele-
brar el 5è aniversari de l’entitat. La celebració va 
començar al matí amb l’espectacle infantil i fami-
liar ‘Embolica que fa fort’, amb danses, balls i can-
çons. Al migdia va tenir lloc el vermut rumber amb 
Pelat i Pelut, en acústic, i a la mitjanit, nit de festa 
amb DJ Lemon’s i DJ Luma.

i arribada al centre de Bellvei, a la qual van participar 
unes 50 persones i va servir per recollir 255 euros.

Els Amics de les Alfombres de Bellvei van omplir 
els carrers de Bellvei de catifes diumenge 19 de juny, 
en motiu de la Diada de Corpus. Durant tot el matí 
membres de l’entitat i veïns del municipi van treba-
llar durant tot el matí i fins el migdia als carrers Sant 
Joan, la Font de la Moreneta, la placeta, Dues Provín-
cies de Bellvei i Les Casetes de la Gornal, carrer Ja-
cint Verdaguer i carrer Jaume Palau.

15
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Activitats

Protecció civil de Bellvei rep un reconeixement 
per la seva tasca a Alcanar

Aquest mes de novembre, l’Ajuntament d’Alcanar va 
lliurar a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de Bellvei un reconeixement públic pel compromís al-
truista, professionalitat i acció heroica, amb l’objectiu 
en comú, d’ajudar les persones damnificades per les 
inundacions d’Alcanar. Els voluntaris de Bellvei van 
rebre el document emmarcat el 26 de novembre a Mo-

llerussa, durant els actes del Dia internacional del Vo-
luntariat. Aquest reconeixement arriba a l’entitat poc 
després que a l’octubre rebessin el document que acre-
dita que la Generalitat de Catalunya els va atorgar la 
creu de Sant Jordi, al costat de les altres associacions 
de protecció civil del país.

Els veïns de Josep Miravent celebren amb
ell el seu centenari

El 30 de juliol els veïns de Josep Miravent van voler cele-
brar amb ell el seu centenari organitzant un seguit d’ac-
tivitats. Al llarg del matí els Amics de les Alfombres van 
fer una catifa per a l’ocasió. Al migdia, els veïns es van 
reunir al carrer Dues províncies, on es va fer la presen-
tació dels actes i els parlaments, i es va procedir a fer 
l’homenatge a Miravent davant de Cal Pau de la Seta, 

la seva casa natal. Tot seguit van actuar els Grallers de 
Bellvei i el Ball de Bastons de Bellvei. Al vespre es van 
poder veure vídeos d’homenatge a Josep Miravent que 
van recollir els veïns, Anna Molina va recitar un poema 
dedicat i els ‘Manolos’ de la Bellvei Band van tocar els 
seus instruments. (Foto: Roser Urgell)
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Bellvei organitza moltes activitats en favor
de la Marató de TV3 i CR

Els mesos de novembre i desembre Bellvei s’ha bolcat a 
organitzar activitats culturals, esportives i musicals en 
favor de la Marató de TV3 i de Catalunya Ràdio d’aquest 
any, que està dedicada a les malalties cardiovasculars. 
Diumenge 13 de novembre al matí el grup de Senderis-
tes la Muga va organitzar una caminada solidària i, una 
setmana després, el 20 de novembre, la Bellvei Band va 
fer el concert de Santa Cecília i a la tarda el CB Bellvei va 
jugar dos partits solidaris. A la nit l’Aeolus quintet va fer 
un concert a l’església, dins dels vespres musicals que 
organitza l’Ajuntament de Bellvei. 

nitzar un recital de poesia eròtica a La Patronal i hi van 
sortejar dos quadres i cava.
Al tancament d’aquesta edició d’El pòrtic, estava previst 
que divendres 16 de desembre se sortegés una panera 
a cada aula de l’Escola la Muntanyeta, i que dissabte 17 
de desembre es fessin partits de bàsquet solidaris de 
diferents categories i una xocolatada solidària, de la mà 
del Club Bàsquet Bellvei. A la tarda, a les 18.30 h, es farà 
el tradicional concert solidari de Les 3 claus musicals a 
l’església de Bellvei.

La jornada del 26 de novembre va ser molt intensa i va 
començar molt d’hora amb l’elaboració d’una catifa 
per part dels Amics de les alfombres i un taller infantil. 
Al migdia l’Associació Raúl Nieves va organitzar un di-
nar solidari i, a la tarda, l’Associació de veïns de Baronia 
del mar va proposar l’activitat ‘Qui molt vol viure, de tot 
s’ha de riure’. Tot seguit el Ball de diables i els Grallers 
van fer la plantada del drac i dels capgrossos respecti-
vament. L’endemà, diumenge, Protecció civil de Bellvei 
i del Vendrell van organitzar un taller infantil de primers 
auxilis, després va tenir lloc el partit de futbol solidari 
de l’Atlètic Bellvei i els Amics de les Alfombres van orga-



63

18

Activitats

Ubechus urbans i El ventall,
nous col·laboradors de Bellvei Ràdio

Anuncia’t a El Pòrtic,
la revista municipal de Bellvei

Aquesta temporada 22-23 Bellvei Ràdio ha estrenat el 
programa musical ‘Ubechus urbans’, que fan en direc-
te cada divendres Alex Balsera, Joan Gonzalvo i Joan 
Cansino.
En cada una d’aquestes sessions nocturnes punxen una 
selecció de música urbana i obren els telèfons i les xar-
xes socials perquè els oients puguin demanar els temes 
que hi volen escoltar.

L’Ajuntament de Bellvei ofereix a tots 
els negocis del municipi l’oportunitat 
d’anunciar-se a la revista municipal 
de Bellvei, El Pòrtic, que es distribu-
eix 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 contra-
portada (177x267 cm) per 100 euros, 
pàgina sencera interior (177x267) 
per 80 euros, mitja pàgina 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.

D’altra banda, aquesta temporada la Fundació Privada 
Santa Teresa El Ventall també ha començat una col·la-
boració quinzenal amb l’emissora municipal de Bellvei. 
Fins al tancament d’aquesta edició d’El Pòrtic, han en-
trevistat l’exalcalde de Bellvei Fèlix Sans, i Rafael Díaz 
‘Tafe’ per parlar de Protecció Civil i de l’entitat de Trabu-
caires en què col·labora, i havien llegit amb Ramón Valls 
el conte de ‘La dona d’aigua’.
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Joan Carles Huertas, mestre i exdirector de l’escola 
La Muntanyeta, es jubil·la

En Joan Carles Huertas Guzmán, exdirector i mestre de 
la nostra escola des de fa més de trenta anys, es jubila.
És molt difícil resumir, en unes poques línies, allò que 
ha significat el seu servei envers la nostra escola durant 
tant de temps.
Joan Carles , has passat per la nostra escola fent el bé, 

Centres Educatius

Després de més de trenta anys al peu del canó la comunitat educativa li vol agrair
la seva dedicació i professionalitat

oferint la teva ajuda a totes les persones que has trobat 
en el teu camí, alumnes, pares, personal de l’escola,..., 
assistint-nos en totes les nostres necessitats, amb hu-
militat, tendresa i fraternitat. En la teva tasca de servei, 
cada dia t’has ofert totalment als altres, amb generosi-
tat, deixant de costat la teva tranquil·litat per trobar la 
serenor en el cor de qui necessitava de la teva solidari-
tat.
Tots/es hem après de la teva discreció, de la teva con-
fiança, de la teva prudència, de la teva moderació, del 
teu tracte delicat, i ens hem enriquit amb tots els valors 
que ens has transmès.
Tota la comunitat educativa de l’Escola La Muntanyeta  
volem agrair-te l’enteresa de la teva ment i del teu cor, 
el teu exemple edificant i les teves paraules reparado-
res.
Desitgem que, en aquesta nova etapa de la teva vida, 
continuïs acompanyant tots els cors que trobis al llarg 
del trajecte i que l’amor pels altres continuï dirigint to-
tes les teves passes.
GRÀCIES. Et trobarem a faltar.

Alumnes de 5è de l’Escola La Muntanyeta
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L’Escola la Muntanyeta engega el projecte
‘Tenim la paraula’

Després de treballar la lectura i l’escriptura amb els in-
fants del centre, l’equip de mestres de l’Escola la Mun-
tanyeta de Bellvei s’ha format per engegar un nou pro-
jecte, el ‘Tenim la paraula’. Van detectar la necessitat 
de millorar la comunicació oral i les dificultats a l’hora 
de parlar principalment en català de molts alumnes. El 
projecte el van començar a treballar tots els mestres des 
de l’any passat i aquest curs l’han començat a portar a 
les aules, a tots els cursos. Així, els infants de diferents 
edats treballen, entre d’altres, cançons, endevinalles i 
rodolins els més petits, i entrevistes, notícies o receptes 
els més grans. I, un cop ho hagin treballat a classe, van 
a Bellvei Ràdio per enregistrar-ho. Així l’escola també 
segueix treballant el vincle amb el municipi, coneixent 
la ràdio municipal, i implicant les famílies, donant-los 
l’oportunitat d’escoltar els infants en directe a l’antena 
o posteriorment per internet.

Centres Educatius

Taller d’elaboració de gorres.

A finals de setembre, els infants de 5è de 
l’Escola la Muntanyeta van començar el 
taller d’elaboració de gorres de cop amb 
Roser Hernández com a formadora. A la 
primera sessió, al centre cívic la Patronal, 
els va fer una introducció teòrica a aquests 
objectes i després, al local de les gorres de 
cop, els ensenya a fer-les.

Llar d’infants municipal.

Els més grans de la llar d’infants munici-
pals Els cargolins, la classe dels conillets, 
han experimentat aquest curs amb pasta-
nagues, i fins i tot n’han plantat algunes 
que tenien fulles, per observar com creixi-
en. I els més petits han descobert la llum 
negra i com fa que els colors fluorescents 
brillin a la foscor.
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Plens municipals
PLE ORDINARI: 14 DE JULIOL DE 2022

1. Aprovació de l’acta de la sessió 25 d’abril de 2022

2. Donar Compte de la relació de Decrets d’Alcaldia

3. Donar Compte Decret d’alcaldia transferència de crèdit 
mateixa Àrea de Despesa

4. Donar compte Decret d’alcaldia transferència de crèdit 
mateixa Àrea de Despesa

5. Modificació de Crèdits

6. Modificació de Crèdits

7. Donar Compte Decret d’alcaldia modificació de crèdit 
transferència de la mateixa Àrea de Despesa

8. Donar compte Decret d’alcaldia modificació de credit 
transferència mateixa Area de Despesa

9. Donar compte Decret d’alcaldia modificacio de credit 
Transferència mateixa Área de despesa

10. Informació Economicofinancera Esta de tresoreria 1er. 
trimestre 2022

11. DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ DESPESA 1tr. TRIMES-
TRE PRESSUPOST 2022

12. Informació Economicofinancera

13. Donar compte memoria de Regidoria d’Hisenda Pla Es-
trategic Subvencions 2021

14. Donar compte Pla d’Acció Control Intern Exercici 2022

15. Aprovacio Massa Salarial 2022

16. Aprovar Festes Locals per l’any 2023 (Aprovació, Modifi-
cació o Derogació)

17. Alteracions de Béns

18. Baixes de rebuts compte de recaptació d’executiva, el 
Colmpte de Recaptació voluntària liquidable i no liquidable 
voluntària 2022

19. APROVACIO PROVISIONAL DE L’ORDENACIÓ E IMPOSI-
CIO DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 
DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES.

20. Modificació Ordenança Taxa del servei Llar d’infants Mu-
nicipal (Aprovació, Modificació o Derogació)

21. Modificació de Crèdits 10/2022 Suplement de crèdit

22. Modificació de Crèdits 11/2022

23. Moció de C’s spbre implantació servei “Bizum”

24. Precs i preguntes

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

PLE ORDINARI: 14 DE JULIOL DE 2022

1. Aprovació de l’acta de la sessió de Ple Ordinari de 14 de 
juliol de 2022.

2. Donar compte Decrets d’alcaldia.

3. Donar compte estat d’execució de la despesa 2n. Trimes-
tre 2022.

4. Donar compte Decret d’Alcaldia 2022-0799 de 2/08/2022 
Transferència de crèdit mateixa àrea de despesa.

5. Estat de Tresoreria 2n. trimestre 2022 (01-06-2022 30-06-
2022)

6. Donar compte Decret d’Alcaldia 2022-0830 Habilitació de 
crèdit pressupostari

7. Donar compte Decret d’Alcaldia habilitació de crèdit de 
despesa.

8. Donar compte Informe de Secretaria Intervenció Període 
Mig da pagament 2n. Trimestre 2002.

9. Revisió en Via Administrativa d’Actes de Naturalesa Tribu-
tària.

10. Planejament de Desenvolupament (Modificació). Apro-
vació text refós aprovació provisional modificació usos S-3 
(RJA, RHP i RHU).

11. Modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2023.

12. Modificació Ordenança de la taxa de recollida d’escom-
braries.

13. Aprovació modificació ordenança Fiscal que regula l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques.

14. Modificació de la ordenança de policia i bon govern.

15. Modificació de Crèdits 16/2022.

16. Modificació de Crèdits. Suplement de crèdit. 17/2022.

17. Modificació de Crèdits 18/2022 Transferència de crèdit 
de diferent àrea de despesa.

18. Moció NO a la MAT PENEDÈS.

19. Moció en defensa dels Jutjats de Pau.

20. Moció presentada per C’s sobre pràctica de la Cal·listènia.

21. Precs i preguntes.
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Grups municipals

Llegó diciembre y con él la hora de valorar este año que ha 
transcurrido y esta legislatura que está cerca de tocar a su 
fin.
Estos casi cuatro años con una pandemia de por medio que 
nos ha obligó a implicarnos como nunca con ciudadanos,en-
tidades y negocios locales con ayudas de emergencia social, 
vales de alimentos frescos para las familias más desfavore-
cidas, ayudas para autónomos… el servicio de Bon día para 
los vecinos más mayores 
Cuando ya pudimos salir a la calle y juntarnos,  apostamos 
fuertemente por la cultura, retomando las Gorres de Cop, 
realizando talleres y fiestas temáticas, la flama del Canigó…
En el área d’Ensenyament hemos estado pendientes de las 
necesidades del colegio y la llar d’infants ayudándolos en lo 
que han necesitado y apostando por los proyectos que nos 
han sugerido.
Sin olvidar que hemos tenido que dotar a los alumnos de 
Bachillerato del transporte escolar necesario para que pudi-
eran acudir a su centro escolar.

Karol Granado Pleguezuelos
+ Bellvei

22

Hemos renovado la web municipal,ahora está mejor ordena-
da y con más contenidos para que resulte aún más útil. Que-
remos que fuera un espacio cómodo donde se pueda encon-
trar lo que se busca de forma rápida y sencilla.

Nuestras prioridades siempre han sido la información, la par-
ticipación y la transparencia. Un Ayuntamiento abierto y cer-
cano. A través de estas herramientas 
iremos dando nuevos pasos hacia una mayor transparencia. 
Y abriendo más y mejores cauces de participación ciudada-
na. Pediremos una mayor implicación de todos y todas, por-
que lo mucho que hemos avanzado en estos años siempre lo 
hemos hecho contigo.

En definitiva,hemos llevado a cabo muchos proyectos, algu-
nos de ellos no han sido perceptibles a simple vista pero se 
han tratado de cosas necesarias para el funcionamiento del 
pueblo. Además,tenemos muchos proyectos por cerrar aún e 
ideas nuevas que aportar…pero eso será otro capítulo.

Vecin@s, disfrutad de estas fechas con los vuestros. Felices 
fiestas y feliz año nuevo!!!

Mirant al futur de Bellvei
Aquest Pòrtic és l’últim d’aquesta legislatura. En aquest pe-
tit espai per comunicar-nos amb els veïns i veïnes de Bellvei, 
des del grup municipal del PSC, ens és complicat poder ex-
plicar i fer balanç d’aquesta legislatura. Són molts els projec-
tes que hem dut endavant i d’altres que, tot i tenir l’interès 
per poder-los fer, estan en tràmit. Moltes vegades l’adminis-
tració no és tan àgil com ens agradaria.
El que sí podem afirmar amb rotunditat és que sempre hem 
treballat pensant en millorar el nostre poble, treballant colze 
a colze amb el grup municipal +Bellvei. En ocasions els punts 
de vista han estat diferents però hem estat capaços de dialo-
gar, consensuar i acordar el millor per Bellvei.
L’experiència ajuda a tenir una visió de futur per emprendre 
nous reptes, donar respostes a les necessitats de la ciutada-
nia, per aconseguir viure millor i tenir un municipi on poder 
satisfer les necessitats de tothom.
Amb el treball del dia a dia, hem pogut demostrar amb fets 
reals el nostre objectiu i la manera de fer, dialogant amb el 

Núria Güell del Campo
Grup Municipal del PSC de Bellvei

veïns i veïnes, compartint els problemes i cercant solucions, 
tot plegat ha servit perquè molts de vosaltres ens hagueu 
animat a continuar aquest camí, hem tingut plegats l’oportu-
nitat de conèixer-nos més i millor.
Per aquest motiu, pel recolzament social que hem rebut, pels 
projectes que volem engegar, perquè encara queda molt a 
fer, i perquè el Partit dels Socialistes de Catalunya ha valorat 
positivament la tasca realitzada, han nomenat com a candi-
data a l’alcaldia de Bellvei a les properes eleccions munici-
pals al maig de 2023 a la companya Núria Güell del Campo. 
Com sabeu, els tres regidors del PSC sempre estem a la vos-
tra disposició per tal d’escoltar els problemes que teniu, les 
vostres inquietuds, noves idees, i plegats ser capaços d’acon-
seguir un Bellvei millor on viure bé.
Només resta desitjar-vos unes BONES FESTES de Nadal i que 
el 2023 ens porti més progrés, felicitat i salut per a tothom.
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Una vegada més s’apropa el tancament de l’any, voldríem 
que vosaltres mateixos  valoréssiu l’acció de govern i ens 
plantegem un seguit de preguntes:
A nivell d’estructures, ha millorat mínimament el nostre mu-
nicipi?
En l’àmbit d’intercomunicacions, d’estat dels carrers, de ne-
teja, de seguretat, de serveis que ofereix el consistori, estem 
millor que fa 4 anys?
Pel que fa al comerç i al treball, hi ha més comerços oberts?, 
es fa un informe anual dels veïns/es que han trobat feina a 
través de la borsa de treball? S’ajuda al petit comerç que vol 
obrir al nostre municipi i en el seu dia a dia? O només li posen 
traves?
Si la resposta a aquestes preguntes és que no trobeu grans 
diferències, això vol dir que fa falta un altre tipus de gestió, 
on no passin mesos sense rebre contesta de les entrades que 
es fan, on els veïns/es es sentin escoltats, informats, recol-
zats i s’aportin solucions als seus problemes.
Ens agradaria recalcar la importància d’exigir el servei mèdic 

J. Agústín Huerta Rodrigo
Activem Bellvei

diari (doctora i infermera) al nostre Cap. No pot ser que es 
redueixin els serveis, i es facin visites telefòniques.
Per altra banda, és intolerable que hi ha infants que s’hagin 
quedat sense plaça a la llar d’infants perquè no s’han progra-
mat les obres necessàries quan calia. Ara com ara, encara no 
s’han tret a concurs, i després a correcuita voldrem que les 
empreses vinguin i executin les obres a l’agost.
En diverses ocasions, hem demanat la instal·lació de càmeres 
lectores de matrícula; aquestes preserven la intimitat de les 
persones i et permeten fer un registre dels moviments en cas 
d’ocasionar actes incívics o robatoris.
Insistim en la necessitat de portar a terme un pla d’acció per 
a la reparació de les voreres i asfaltat dels carrers de Baronia. 
És inadmissible que no es faci un correcte manteniment dels 
carrers.
Volíem elogiar la feina que fan els membres de protecció civil 
de Bellvei, un treball que implica dedicació d’hores sense cap 
retribució i moltes vegades malagraït.
S’apropen dades molt especials on volem desitjar què passeu 
unes Bones Festes i un Feliç any nou, recordant especialment 
a totes les persones que no podran estar amb nosaltres.

“La conformitat és el carceller de la llibertat i l’enemic del 
creixement”

John F. Kennedy

Estimados vecinos y vecinas.
En puertas del invierno e inmersos en esta transformación, que tanto la 
crisis económica como la pandemia del Covid nos ha dejado, es momen-
to para poder compartir con todos y todas mis reflexiones personales.
En todo este mandato hemos realizado un gran trabajo, trabajando para 
Bellvei con 15 propuestas-mociones presentadas en los plenos en esta 
legislatura. También hemos registrado cerca de 60 instancias solicitando 
diferentes mejoras del estado de la vía pública, incidencias en servicios 
públicos, alumbrado público, limpieza, poda, seguridad, parques y jar-
dines, pipican, polideportivo, autobús de bachillerato, sugerencias para 
mejorar, y un largo etc.
Hablo en plural ya que junto a mí siempre hay un gran equipo que me 
ayuda y me mantiene fuerte y cohesionado. Gracias a su confianza ha 
sido el motor para mi verdadera motivación que es trabajar en cosas que 
nos importan, por eso, mi compromiso de TRABAJAR POR BELLVEI es fir-
me.
Esta responsabilidad ha sido la clave para dar un paso adelante y después 
de un periodo de reflexión, he decidido pasar al grupo de no adscritos en 
el ayuntamiento tras causar de manera voluntaria baja en el partido. Esto 
ha sido fruto de una consulta con el equipo que me ha acompañado des-
de las elecciones del 2019, y que ninguno de sus componentes ha tenido 
interés en asumir el acta de regidor o regidora conservando el Grupo Mu-
nicipal. Ha sido un tiempo de reflexión profunda para decidir el camino, 
seguir a unas siglas con un claro acento parlamentario o realmente para 
aquello que me inicié en política, y es ser voz activa en mayúsculas en la 
política municipal.

Enrique Chicano Pérez
Cs  regidor no adscrit

Es por lo que mi compromiso de TRABAJAR POR BELLVEI sigue siendo fir-
me, y por ello seguiré trabajando como hasta la fecha.
TRABAJANDO POR BELLVEI para mejorar los servicios y calidad de vida 
de sus vecinos y vecinas, con medidas reales y totalmente factibles para 
Bellvei y Baronía.
TRABAJANDO POR BELLVEI para facilitar la comunicación bidireccional 
entre ayuntamiento y ciudadanía, creando líneas de comunicación di-
rectas mediante nuevas tecnologías. También creando figuras como el 
defensor del vecino.
TRABAJANDO POR BELLVEI para mejorar la seguridad del municipio y 
urbanización, en este sentido he de recordar que la ÚNICA reunión de 
seguridad celebrada conjuntamente con Mossos d´Escuadra y todos 
los grupos municipales se celebró a petición de nuestro grupo munici-
pal. Petición de instalación de cámaras de videovigilancia y lectores de 
matrícula, medidas que en otros municipios están dando un resultado 
excepcional, reduciendo prácticamente a cero los robos en domicilios, 
delincuencia y actos incívicos.
TRABAJANDO POR BELLVEI en el ámbito de la educación en relación a la 
jornada continuada.
TRABAJANDO POR BELLVEI para prestar un servicio digno a nuestras mas-
cotas, creando un protocolo de intervención en el caso de animales perdi-
dos y/o abandonados en la vía pública.
TRABAJANDO POR BELLVEI para mejorar los servicios de salud de nuestro 
municipio e instalaciones para fomentar el deporte.
TRABAJANDO POR BELLVEI defendiendo que los ahorros de nuestro ayun-
tamiento no fueran intervenidos por el gobierno de España.
TRABAJANDO POR BELLVEI promoviendo actividades de cultura urbana 
creando un concurso de murales.
TRABAJANDO POR BELLVEI ordenado, creando una ordenanza municipal 
que permite mantener en condiciones óptimas los solares y terrenos.
TRABAJANDO POR BELLVEI apostando por la reinserción, estableciendo 
convenio de colaboración con el departamento de justicia dentro del pro-
grama de trabajos en beneficio de la comunidad.
En definitiva, TRABAJANDO POR BELLVEI con medidas reales, por eso, en 
las próximas semanas, anunciaremos el proyecto para así continuar… 
“TREBALLANT PER BELLVEI”.
Para finalizar, desear a todos y a todas unas felices fiestas de Navidad, que 
vuestros deseos más sinceros se vean cumplidos y un próspero y saluda-
ble año 2023.




