LES
PERSONES,
EL PRIMER

BENVOLGUTS/DES
Com bé sabeu restem immersos en una greu pandèmia que està condicionant tremendament l’acció municipal com malauradament condiciona la vostra vida personal.
En aquest sentit vull deixar constància de l’actuació de l’Ajuntament i donar l’agraïment a aquelles entitats, associacions i particulars que ens han ajudat, però també remarcar la manca d’interès d’Ajuntaments propers per situacions com la de la residència o
el CAP, i la manca de suport d’administracions superiors en tots els
sentits. Aquestes sembla que hagin deixat totalment de costat a les
administracions locals i tot i que surten contínuament en els mitjans
de comunicació, la seva actuació no es pot considerar immediata ni
de contacte amb el poble.

Repartiment de mascaretes, millores al CAP, a
l’escola i funcionament excel·lent a la Residència

Gaudim

En relació amb els mitjans que ens han facilitat, únicament vull dir
que si bé l’Ajuntament de Bellver el dia 16 de març estava repartint
mascaretes, les primeres que ens van arribar des d’administracions
superiors ho van fer al cap de 45 dies de decretar-se l’estat d’alarma.
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La nostra prioritat ha estat l’atenció
a les persones. En aquest sentit, volia
també parlar-vos del funcionament
de l’Ajuntament. El nostre personal ha
continuat amb les seves tasques, amb
les mesures necessàries per prevenir
contagis. Els nostres serveis administratius han seguit treballant donant
resposta a tothom amb les seves necessitats i inquietuds, atenent a aquelles persones més vulnerables, subministrant aliments i àpats a qui ho ha
necessitat, informant diàriament a
la població de les diferents mesures a
adoptar, activitats que es duien a terme, etc. També, permetent als negocis

i als establiments mesures per a que
poguessin millorar la seva atenció al
públic i el seu rendiment.
Pel que fa a les actuacions al CAP,
és l’Ajuntament qui s’ha preocupat
de crear un nou espai per a tractament de COVID, pavimentant el terreny i comprant i instal·lant una caseta a aquests efectes en la part inferior
del CAP.
Pel que fa a l’escola, és també el
consistori qui proporciona tanques
per a la sectorització del pati, qui
es preocupa per dotar als mestres
d’equips de neteja i desinfecció, qui
reforça els equips de personal de neteja i qui els hi ha facilitat fer PCR. I, el
mateix a la Llar d’Infants ‘El Rovelló’.
Vull parlar-vos sobre tot de la nostra
estimada residència d’avis, quin funcionament ha arribat a assolir l’excel·lència. Tenim la gran sort de disposar d’un personal
que assumeix les seves tasques amb una
professionalitat absoluta i que porta els protocols de funcionament fins a límits que permeten mantenir una residència verda, sense
cap contagi des de l’inici de la pandèmia. El
mateix podem dir dels nostres avis que assumeixen resignadament aquests temps i
les seves conseqüències, i als que els hi vull
transmetre un granet d’optimisme en el sentit que això passarà i seguirem gaudint de les
nostres vivències com abans de la crisi.
En segon lloc vull agrair ara, passat l’estiu, el comportament cívic que hem tingut quasi tots els bellverencs i bellverenques i que
permeten mantenir Bellver en una de les franges més baixes de contagi de tot Catalunya en relació amb una població que supera els dos

mil habitants. També als visitants, que excepte comptats casos han
tingut un comportament exemplar observant les mesures que calia
adoptar. No obstant, estem amatents. Això no ha acabat encara i
com més vigilem millor en sortirem.
És important estar informats, i per aquest motiu des de l’Ajuntament posem a la vostra disposició una nova eina per fer-vos arribar
notícies i avisos. És l’aplicació Vilaconnect, que us podeu descarregar al mòbil, gràcies a l’actualització que hem fet a la pàgina web
www.bellver.org, on també podeu fer tràmits i seguir l’actualitat
municipal.

Manteniment d’actes festius d’estiu i ajornament
de la Festa Major
Hem intentat per tots els mitjans que tot i les greus circumstàncies
que Bellver es ressentís el mínim possible en els seus actes culturals i
festius, ajornant la Festa Major, però mantenint amb grans èxit fires
com la d’Arts i Oficis o la de Sant Llorenç. No hem deixat de celebrar
la festa de la Mare de Déu d’agost amb un magnífic castell de focs,
o la del Riu de Santa Maria, amb un molt bon concert. També hem
pogut dur a terme el casal d’estiu amb molt bona participació.
Evidentment festes com les que fèiem de la canalla a Sant Roc
s’han deixat de fer per motius ben coneguts, però amb els ànims que
tot retornarà amb més goig que mai.

L'Ajuntament en línia!

Vilaconnect
Descarrega't l'App Vilaconnect i
rebràs noticies, avisos i actes d'agenda
de Bellver de Cerdanya al mòbil!

Centre cívic, Biblioteca, oficines de turisme, Piscina
municipal i Audioguies
Des de l’entrada a la fase de la represa,
des de l’Ajuntament hem treballat de
valent per reobrir els espais municipals i
posar-los a disposició de la població, complint les mesures establertes de prevenció de la Covid.19. Així, es van reobrir el
Centre Cívic ‘Escoles Velles’, la Biblioteca
municipal i les Oficines de Turisme de Sant
Roc i de Talló.
L’obertura de la piscina municipal ha
representat també un esforç de gestió municipal per tal de poder
donar compliment a la normativa de prevenció de la Covid-19 per
aquest tipus d’instal·lacions i oferir un espai de lleure molt demandat
durant l’estiu amb total seguretat.
A nivell turístic, hem mantingut oberta tant l’Oficina de Turisme
de Sant Roc com la de Talló i hem incorporat una novedosa proposta
d’audioguies amb codi QR, amb explicacions de quinze indrets d’interès local.

Per a més informació i tràmits online :

www.bellver.org

Treballs a l’entorn urbà, inversió en obres de millora
i aprovació provisional del POUM
Pel que fa a la nostra brigada ha seguit amb els seus treballs i han
dut a terme la remodelació de la Plaça Major i de diferents indrets
del Barri Vell, així com les tasques de manteniment habituals, procedint a la canalització del Torrent de Vilella, a l’arranjament d’un espai
infantil i a la pavimentació del camí del cementiri a Bor i de millores
a Baltarga.

Per últim, i com constava en el nostre programa, hem aprovat provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
traspassant a la Comissió d’urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran l’aprovació
definitiva del mateix, que desitgem es
produeixi de forma immediata. En cas
que s’aprovi tal com ha estat presentat, suposarà un increment patrimonial per al poble de Bellver de solars
per edificar uns 100 habitatges sense
cap cost d’urbanització.

Suspensió de les llicències d’habitatges turístics
Hem suspès l’atorgament de llicències per habitatges d’ús turístic
per un període d’un any, que intentarem minimitzar, per tal de crear
un reglament per aquests usos ja que estan provocant un encariment
dels lloguers de primera residència i suposen certes incompatibilitats
amb la resta d’habitatge. En aquests moments a Bellver es disposa de
141 habitatges d’ús turístic.
L’Ajuntament també ha continuat amb la seva política d’inversions
i d’acompliment de programa, i en aquests moments s’estan adjudicant les obres de l’ampliació de la residència, s’estan executant les
obres de reforma de Cal Travesseres, i la instal·lació de l’ascensor a
ca les Monges.
També hem procedit a l’adquisició d’una excavadora de cadenes
per a la brigada que fa que en aquests moments disposem de la maquinària necessària per a ser autònoms, per a desenvolupar qualsevol obra d’urbanització.
Hem aprovat el projecte de construcció d’un segon poliesportiu
d’acord amb la comunitat educativa que s’executarà cobrint part de
la pista poliesportiva de ciment que està a la part posterior del pavelló i que permetrà a Bellver disposar de dos instal·lacions paral·leles
per a la pràctica esportiva i actes diversos, així com la disponibilitat
per als nostres nens d’espais coberts a l’hivern.

Pel que fa a temes de muntanya, s’han fet grans treballs de neteja
i gestió forestal i la construcció de la nova nau per a biomassa als
nostres terrenys de l’abocador que ens permetrà augmentar la producció i subministrament d’aquest producte a diferents organismes
i empreses amb les que tenim contractes signats. També, per aquest
motiu, tenim la voluntat de dur a terme la creació d’una empresa
forestal municipal que tanqui el cercle de producció i consum de biomassa.
Gràcies de nou per la vostra col·laboració i us encoratgem a seguir
vetllant per la vostra salut i la de tots i totes!
F. Xavier Porta Pous,
Alcalde de Bellver de Cerdanya
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