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BELL-LLOC ES MOU
ACORD MUNICIPAL

Aquesta revista sortirà al carrer 
quan ja s’estaran duen a terme dues 
accions que considerem  importants 
com són el desplegament de la fibra 
òptica i el primer procés participatiu 
per a que els veïns i veïnes de 
Bell-lloc pugueu participar en la 
presa de decisions.

Des del primer dia de legislatura 
vam iniciar contactes amb l’objectiu 
d’aconseguir que el poble de Bell-
lloc pugues tenir accés a la tecno-
logia de fibra òptica. Ens trobem 
en una situació privilegiada ja que 
tenim la xarxa troncal de fibra a 
menys de 500 metres del nostre 
municipi. Tot i això les dimensions 
actuals no ens feien prou atractius 
per a que les empreses de comuni-
cacions ens veiessin com un muni-
cipi apte per desenvolupar els seus 
productes de fibra. Aquesta situa-
ció es va plantejar al Govern de la 
Generalitat en la reunió que va tenir 
lloc el 4 de maig amb el Secretari 
General de telecomunicacions.

Finalment i desprès d’insistir molt 
i d’una feina constant de cerca de 
possibles empreses interessades 
s’ha arribat a la situació actual on 
ens trobem en l’inici del desplega-
ment i la previsió que abans d’aca-
bar l’any la fibra estigui a l’abast 
de tots els veïns i veïnes del nostre 
poble.

L’altra acció a destacar és el procés 
participatiu iniciat per conèixer el 
vostre parer sobre com ha de ser la 
Plaça Major. És evident que la plaça 
necessita una posta apunt que pas-
sa per un reasfaltatge com a mínim. 
Però a part de les millores físiques 
també ens hem de plantejar quin 
model de plaça volem. Una vegada 

“DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
Article 170,  Dels regidors i grups municipals.

170.2 El ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal,(...) 
les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament.“

tinguem clar per a què volem la 
plaça podrem definir millor quines 
actuacions s‘hi han de dur a terme. 
I qui millor que els veïns i veïnes 
de Bell-lloc per sortir al carrer i 
participar. 
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Enguany, com sempre, voldria 
començar agraint la confiança que 
Bell-lloc ha dipositat en mi com a 
representant públic a l’Ajuntament. 

Es per mi un honor defensar els 
interessos d’aquest magnífic poble. 
Desitjo que des dels més grans als 
més petits gaudiu d’aquesta festa 
major amb alegria, llibertat i con-
fraternitat. 

Per desgràcia aquest any la ce-
lebració es veu trastocada per la 
mort de la nostra amiga, la regido-
ra Montse Segura, que tant va fer 
per Bell-lloc. 

Aprofito aquesta ocasió per traslla-
dar el condol als seus familiars, la 
seva energia sempre ens acompa-
nyarà.
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La teva llum, MONTSE, romandrà 
sempre a les nostres vides
Ens costa imaginar-te absent per 
sempre. Tants de records de tu 
se’ns acumulen que ni deixen espai 
a la tristesa i et vivim intensament 
sense tenir-te.

Adaptació poema de
Miquel Martí i Pol

Gràcies, Montse,  per posar sempre 
el cor en tot el que has fet!

No volem parlar-te amb veu melangiosa,
la teva mort no ens crema les entranyes,
ni ens angoixa, ni ens lleva el goig de viure;
ens dol saber que no podrem partir-nos
mai més el pa, ni fer-nos companyia;
però d’aquest dolor en treiem la força
per escriure aquests mots i recordar-te.

Més tenaçment que mai, ens esforcem a créixer
sabent que creixes tu també amb nosaltres,
projectes, il.lusions, desitjos, prenen volada
per tu i amb tu, per molt distants que et siguin,
i amb tu i per tu somiem en acomplir-los.

Et fas present en les petites coses
i és en elles que et pensem i  t’evocoquem,
segurs  com mai que l’única esperança
de sobreviure és estimar amb prou força
per convertir tot el que fem en vida
i acréixer l’esperança i la bellesa.

Tu ja no hi ets i floriran les roses,
maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies;
tu ja no hi ets i el temps ara transcorre
entre el record de tu, que ens acompanyes,
i aquell esforç, que prou que coneixies,
de persistir quan res no ens és propici.

No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en nosaltres de tal manera
que ens costa imaginar-te absent per sempre.


