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Editorial

Consistori
FÈLIX SANS MAÑÉ
Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

El nadal ja és aquí.
Són dates familiars, religioses i tradicionals en
les que la majoria de persones gaudeixen de tot
el que envolta al nadal.
Els nens fan cagar el tió, canten les nadales a
l’escola i als carrers. Es fa el pessebre, tots plegats ens retrobem...
Més que mai aquest any ens hem d’impregnar
de l’esperit del Nadal.
La pau i l’alegria que arribi a totes les llars i que
perduri tot l’any.
Bon Nadal i feliç any nou.

Fèlix Sans Mañé Alcalde
alcaldia@bellvei.altanet.org
Àrea de Governació, Sostenibilitat
i Esports
Rafael Díaz Gómez 1r Tinent d’Alcalde
rdiaz@bellvei.altanet.org
Àrea de Cultura i Festes
Eva Gómez López 2n Tinent d’Alcalde
egomez@bellvei.altanet.org
Àrea d’Hisenda, Juventut i Baronia del Mar
Gerard Colet Mañé 3r Tinent d’Alcalde
gcolet@bellvei.altanet.org
Àrea d’Urbanisme, Serveis i Via Pública

Karol Granado Pleguezuelos Regidora
kgranado@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ensenyament, Comunicació i
Participació Ciutadana
Merche Martín Navarro Regidora
mmartin@bellvei.altanet.org
Àrea de Benestar Social, Família i Sanitat

Núria Güell del Campo Regidora
nguell@bellvei.altanet.org
Àrea de Turisme, Ocupació i Medi Ambient

J. Agustín Huerta Rodrigo Regidor
jahuerta@bellvei.altanet.org

Mònica Sebé Rodríguez Regidora
msebe@bellvei.altanet.org

Valentín González García Regidor
vgonzalez@bellvei.altanet.org

Ingrid Salas Batet Regidora
isalas@bellvei.altanet.org
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Informació d’interès
Horaris transport públic

3

53
Atenció al públic
Ajuntament
De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00
i dijous de 09:00 a 18:00 hores.

Sumari

Serveis Tècnics
Dijous de 10.00 a 14:00 hores.

Editorial i consistori

2

Treballadora Social (Av. De la Creu, 1)
Dimecres de 10.00 a 13.00 hores*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.

Informació i serveis
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Notícies
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Educadora Social (Av. De la Creu, 1)
Dimarts de 10:00 fins acabar visites*
*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
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 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
Piscina 				620 836 646
Servei d’aigua (avaries)		 650 715 744
Jutjats 				977 168 252
Serveis Socials			 977 168 299
Bellvei Ràdio 			977 168 977

Entrevistes als regidors del Consistori
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Festes

12

Entitats

14

Comunicació
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Plens Municipals
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Grups Municipals

19

Crèdits
Edita Ajuntament de Bellvei
Redacció i coordinació Ajuntament de Bellvei
Disseny i maquetació Azor Creatius Gràfics
Dipòsit legal T-0984-11
NOTA
D’acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la
Protecció de Dades de Caràcter personal de terceres persones, per la qual cosa, no podem publicar els naixements,
casaments i defuncions com es feia en edicions anteriors.
Si algú està interessat/da en que es publiquin, ho pot fer
dirigint-se a l’Ajuntament de Bellvei, de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h., signant una autorització.

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 08:30 a 14:00 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
4

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 Barrequer, 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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Notícies
Les empreses es podran instal·lar al polígon els Masets
de Bellvei al llarg del 2018

Els promotors Can Estella, la Junta de Compensació els Masets i Prohmar Parc han signat un conveni
amb Endesa per acabar les obres d’electrificació
dels polígons 8,11 i 13 de Bellvei i la Muntanyeta
del Vendrell. A més a més, en el sector 8 i 13 Els
Masets l’actuació consistirà en l’electrificació de la
zona, la connexió amb el clavegueram i l’adequació
de l’accés des de la N-340 i restituir el material que
manca. La previsió és que aquestes obres estiguin
acabades en un termini màxim d’un any i mig, amb
un cost total proper als 3 milions d’euros.

estan a la borsa de treball del municipi. Entre d’altres s’ha encarregat un nou servei d’orientació laboral del municipi, que ofereix assessorament laboral i formatiu, especialitzat i individualitzat, pla de
treball d’acció laboral fet a mida, càpsules de formació en el món laboral, difusió d’ofertes laborals i
informació sobre recursos, convocatòries i subvencions de la comarca. Longares coneix la realitat laboral de la comarca i recorda que el Baix Penedès
és de les comarques que pateix més atur de Catalunya, i que aquest any supera la mitjana catalana.

L’acord arriba després de les converses de l’Ajuntament de Bellvei amb promotors, Endesa, Generalitat i delegació del govern. Per a l’alcalde de Bellvei, Fèlix Sans, el conveni suposa “una molt bona
notícia” per al poble perquè “farà que finalment es
desencallin els dos polígons i s’hi puguin començar
a instal·lar empreses”.

Des de l’Ajuntament ja s’han organitzat els primers
cursos de formació aquest desembre, un curs de
carretons elevadors normativa UNE del qual s’obté un diploma i el carnet acreditatiu, i un curs de
picking, radiofreqüència i gestió d’estocs del qual
se n’obté un diploma acreditatiu.

L’abril de 2015 l’Ajuntament de Bellvei va aprovar
una declaració de lesivitat de l’acte de recepció de
les obres dels Masets perquè no reunien les condicions necessàries per a la instal·lació d’empreses i
evitar que el poble de Bellvei s’hagués de fer càrrec
de la despesa. Aquesta situació va provocar que
empreses que s’havien interessat per instal·lar-s’hi
es fessin enrere, perquè no reunia les condicions
bàsiques per al seu funcionament.
Actualment ja hi ha empreses que han mostrat el
seu interès pel polígon i ben aviat es podrien començar a donar les primeres llicències d’obra. Sans
explica que “hi ha una empresa gran interessada
en el polígon, cosa que pot generar molta riquesa
a Bellvei i a la comarca”.
Ocupació
Des de la primavera d’aquest any Bellvei compta
amb la tècnica d’ocupació Arantzazu Longares que
s’encarrega d’ocupació, zona industrial i facilitar a
aquestes empreses els perfils de les persones que

Noves subvencions i inversions a Baronia de Mar
D’entre les subvencions concedides i destinades a
Baronia de Mar destaca la del departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, per a l’arranjament d’un tram del camí d’accés
a Baronia del Mar, corresponent a la tercera fase,
per import de 47.500 euros, dins de les subvencions per a inversions a camins públics locals per
al període 2018-2020. La Diputació de Tarragona
també ha concedit dues subvencions aquest 2017
per a Baronia, una de 1000 euros per al programa i activitats culturals i una altra per a millores en
equipaments municipals de 1089 euros que s’han
utilitzat al centre cívic la Muga, per a la instal·lació
de dos trams de cortines, d’una barana per a les
escales i per a altaveus per al projector. Pel que fa a
inversions, es destinaran més de 40.900 euros a la
renovació de l’abastament d’aigua del carrer Salou
i més de 16.500 euros per a la reparació del ferm
del carrer Gardènia. I la fase III de l’enllumenat de
Baronia, amb 29 punts de llum tipus caradini per
canviar, ha comptat amb un pressupost de gairebé
28.000 euros.
5
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Notícies

Bellvei, abans i desp

Cua per votar

Tarda

La jornada de l’1 d’octubre ha estat una de les protagonistes d’aquesta tardor a tot Catalunya, i també
a Bellvei. Abans de l’estiu el ple ja va aprovar l’adhesió del municipi al pacte nacional pel referèndum,
i també va acordar cedir espais municipals per a la
realització de l’eventual votació. Finalment la convocatòria va ser per diumenge 1 d’octubre. Des de divendres d’aquell cap de setmana, veïns del municipi
van engegar un seguit d’activitats als locals de les
antigues escoles sota el nom de Festa de la Tardor,
que es van allargar dia i nit fins diumenge a les 9
del matí, hora en què s’hi van instal·lar les urnes. Al
llarg del dia les votacions dels veïns es van desenvolupar sense incidències, tret d’alguns problemes
informàtics que van retardar l’inici de les votacions
fins a les 10.30 h. Al migdia ja havien votat unes 200
persones, algunes provinents d’altres pobles veïns
com el Vendrell. Acabada la jornada, els resultats a
la pregunta “¿Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?” van ser de 638

vots a favor i 75 en contra. L’endemà al migdia de la
votació veïns de Bellvei es van concentrar a la plaça
de l’Església com a mostra de rebuig per les actuacions violentes durant les actuacions de membres de
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I el dia 3 l’Ajuntament es va sumar a l’aturada general convocada a
tot Catalunya.
El ple municipal va aprovar una moció conjunta presentada pels grups municipals de +Bellvei i del PDeCAT que condemnava la “violència injustificada”,
donava “tot el suport a les persones ferides durant
les càrregues policials”, exigia “la retirada dels efectius policials” de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
“enviats de manera expressa per impedir l’exercici
democràtic de votar en un referèndum”, reconeixia
“l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic
de més de 2 milions de persones” que “es van expressar a les urnes”, i demanava “la mediació i el
suport de les institucions europees i de la comunitat internacional perquè els catalans tenim dret a

Concentració 2 d’octubre
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prés de l’1 d’octubre

Vot urna

Festa de la tardor

decidir el nostre futur”. De la seva banda, el grup
del PSC va presentar una altra moció en què també condemnava i rebutjava les accions policials. Segons la portaveu socialista Núria Güell, el seu grup
no podia donar-hi suport perquè hi havia punts de
la moció de +Bellvei i el PDeCAT “relacionats amb
la independència” que no podien aprovar, malgrat
estar d’acord en què hi va haver “incidents en forma
d’agressions policials desmesurades i desproporcionades cap a ciutadans i ciutadanes que pacíficament
es trobaven concentrats el passat, 1 d’Octubre”.
Davant l’aplicació des del govern espanyol de l’article 155 de la Constitució a Catalunya, tres setmanes després el ple també va aprovar per unanimitat,
havent excusat l’absència la regidora del grup del
PSC i una regidora de +Bellvei, la moció per aturar
la suspensió de l’autonomia de Catalunya. Per aconseguir el consens va clar modificar el primer punt,
traient-ne la part que deia “per fer efectiu el mandat
popular del passat 1 d’Octubre en els termes que

estableix la Llei del Referèndum d’Autodeterminació
i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la
República aprovades pel Parlament de Catalunya”.
Finalment la moció va manifestar “el suport al Govern de Catalunya i al Parlament”, va “condemnar
la violació de drets fonamentals a Catalunya a través
de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes”
i va instar “el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya que ja estan portant a terme i que volen
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola”.
Des de l’empresonament dels dirigents d’Òmnium
Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya, i dies
després dels consellers del govern català cessats pel
155, del balcó de l’Ajuntament va penjar una pancarta en què s’hi llegia “Llibertat presos polítics”.

Ple 24 d’octubre
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Notícies
El Consell del poble tira endavant tres projectes
presentats per veïns
El Consell del poble es
va tornar a reunir aquest
1 de desembre per parlar
del pla anual de participació i de les actuacions
del 2018. La regidora de
participació ciutadana i
membre del consell Karol Granado assegura
que des de l’Ajuntament
estan contents amb la
iniciativa, malgrat considerar que potser ha
faltat la participació de
més gent. Per això anima
a tots els veïns a fer propostes per a aquest 2018
i s’està treballant perquè
es puguin fer arribar a
través del web municipal.
Dels quatre projectes
presentats, s’han dut a
terme tres d’ells amb els
5.000 euros de pressupost municipal destinats,
una xifra que el 2018
serà igual o superior. Una
de les propostes era cobrir una zona de sol de la piscina i que hi hagués un servei de bar; la segona part
es va descartar per qüestions de pressupost i s’hi van
instal·lar dues pèrgoles. La segona va ser fer un ska-

te park a Baronia del Mar
en una zona sense utilitzar i que ja tenia ciment i
va resultar en la instal·lació de tres elements per
practicar aquest esport. I
la tercera van ser el Premis Ciutat de Bellvei 2017 al millor treball de recerca, amb reconeixement per als alumnes de 4t d’ESO,
de Batxillerat i de Grau Superior, amb uns imports de
600, 850 i 850 euros respectivament.
Com les tres propostes no han superat els 5.000 euros de pressupost no ha calgut que els veïns votessin quines volien que es tiressin endavant, però al
llarg de l’any l’Ajuntament ha demanat l’opinió dels
bellveiencs i bellveienques en diverses ocasions. En
aquests casos la participació no ha estat tampoc gaire
elevada. Pel que fa a la palmera de la plaça Nova que
l’Ajuntament va retirar perquè estava malalta i aixecava el paviment, la pregunta oberta incloïa opcions
com la d’un arbre nou, deixar la plaça lliure sense res
o posar-hi una gorra de cop; finalment s’ha decidit
deixar la plaça sense res. L’última consulta ha estat
referent a l’antena de wifi que es va instal·lar a Baronia de Mar per millorar la cobertura de telefonia i
que havia generat recollides de firmes i mostres de
desacord de part dels veïns en la reunió informativa
que es va fer al centre cívic la Muga. Els resultats de la
consulta han estat molt igualats, amb 35 habitatges a
favor d’instal·lar la fibra òptica, 36 a favor de desinstal·lar l’antena wifi i 10 a favor de deixar-la instal·lada.

Bellvei redueix el deute a la meitat

Tres dies de dol per els atemptats
de Barcelona i Cambrils
del 17 d’agost

Actualment, després de Masllorenç, Bellvei és el
segon municipi menys endeutat del Baix Penedès,
segons les dades de deute local publicades pel Ministeri d’Hisenda, que mostren els crèdits pendents
de pagament a 31 de desembre de 2016. A finals
de l’any passat el deute de Bellvei era de 387.000
euros, cosa que suposa 177 euros per habitant.
Fèlix Sans destaca que Bellvei ha reduït el deute a
la meitat els últims dos mandats “en una època de
crisi” “aplicant una política de contenció i de manteniment” i sense apujar impostos. “Si la situació
econòmica millora podrem tenir més diners a caixa
i ens podrem endeutar més”, apunta.
8

Bellvei es va sumar a l’agost a la condemna dels
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i va enviar
el seu condol a tots els afectats.
Arran d’aquests fets l’Ajuntament va decretar dies
de dol al municipi i va postposar els actes de Festa
Major que estaven programats per a aquells dies a
Baronia de Mar, que finalment es van celebrar finalment el 26 i 27 d’agost. L’endemà dels atemptats
al migdia es van fer cinc minuts de silenci a la plaça
de l’església en record de les víctimes.
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L’ocupació d’habitatges
segons la diputada del
PDeCAT Lourdes Ciuró

La diputada del PDeCAT al Congrés dels
diputats Lourdes Ciuró
va fer la xerrada ‘L’ocupació d’habitatges’ al
centre cívic la Patronal
de Bellvei dimarts 6 de
juny, presentada pel cap local del partit Valentí
González. Ciuró va exposar el perquè el seu partit
vol que s’aprovi aquesta iniciativa per proveir un
mecanisme àgil de desnonament d’habitatges ocupats per la via civil.
Els assistents, entre els quals hi havia els altres tres
regidors del PDeCAT a Bellvei, van mostrar la seva
preocupació per l’ocupació d’habitatges a Bellvei,
assegurant que ha generat un “efecte crida”.

Celebració de la Diada de
l’11 de setembre amb el
discurs institucional i la
música de Yaneisy Martínez

En el seu parlament institucional dins dels actes de
la Diada, l’alcalde Fèlix Sans, acompanyat de regidors de tots els grups de l’Ajuntament de Bellvei,
va reivindicar que “votar no pot ser mai il·legal”.
“Tots tenim dret a expressar en llibertat i democràticament el que volem. Jo vull un país net de
corruptes, on les lleis i les oportunitats siguin iguals
per a tots, que no hi hagi diferències, que tothom
s’hi senti integrat. I que el respecte cap als altres
sigui una de les nostres virtuts”, ha desitjat.
Mentre els assistents cantàven Els Segadors, des
del públic es va acostar a l’escenari una urna simbòlica, i durant els aplaudiments es van sentir crits de
“votarem, votarem”. Els actes de la Diada a Bellvei
van acabar amb l’actuació musical de Yaneisy Martínez.

Bellvei, contra la violència de gènere i a favor de la igualtat
L’Ajuntament de Bellvei
ha penjat un any més al
balcó la pancarta “No
més violència de gènere” coincidint amb el
Dia internacional per
a l’eliminació de la violència envers les dones, el 25 de novembre.
“Davant les atrocitats
hem de prendre partit.
La posició neutral ajuda sempre a l’opressor,
mai a la víctima”, és el

missatge que ha adreçat el consistori. Al juny, coincidint amb el Dia internacional de l’orgull LGBTI, la
bandera amb l’Arc de Sant Martí també es va penjar del balcó de l’edifici consistorial.
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Entrevistes al consistori de Bellvei
Karol Granado

Àrea d’Ensenyament, Comunicació i Participació Ciutadana
“Quan m’ho van proposar vaig
pensar que seria una bona manera
de treballar per un poble que m’ha
acollit molt bé. ”
Quants anys porta com a regidora?
He començat aquest mandat, uns dos anys i mig.

On va néixer?
Vaig néixer a Barcelona. Després vaig viure de molt petita al Prat i després vam marxar a Valladolid, d’on és la
meva família paterna.
Quan fa que viu a Bellvei?
Ara fa 9 anys.
Quan era petita, què volia ser de gran?
Volia ser dissenyadora de moda. M’atreia molt.
Quins estudis ha fet?
Vaig estudiar Dret, amb un màster en fiscal i comptable. Ho vaig estudiar perquè sempre m’ha agradat
ajudar els altres i ja des de petita feia de mediadora al
pati.
Quina és la seva professió?
Sóc experta fiscal i comptable, tot i que ara ser mare
m’ocupa la major part de la meva jornada.
Per què va decidir entrar en política?
Jo crec que no faig política. És un terme una mica desprestigiat. Quan m’ho van proposar vaig pensar que
seria una bona manera de treballar per un poble que
m’ha acollit molt bé. Una manera d’implicar-me i donar
un cop de mà. N’estic molt contenta.
10

Quines responsabilitats té?
Sóc regidora d’ensenyament, comunicació i de la
nova regidoria de participació ciutadana que hem
creat aquest any.
Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
Tot Bellvei m’agrada. Soc de poble i m’agraden les
dimensions, que vagis pel carrer i la gent et saludi.
Però si he de triar un lloc, potser els camins per anar
a veure les vinyes, com el camí del cementiri.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
La gent i el tracte proper. Anar al bar i que ja sàpiguen què demanes, aparcar a la porta de casa... O
estar al carrer a l’estiu.
Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un
disc?
Ara llegeixo llibres infantils o llibres del pediatra
Carlos González. En narrativa m’agraden molts els
llibres d’Egipte i d’Antonio Gala.
Pel·lícula? ‘Los Goonies’ és la meva favorita. I discos,
qualsevol del mestre Sabina, per les seves lletres, o
d’El Puchero del Hortelano.
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Gerard Coler Mañé

Àrea d’Urbanisme, Serveis i Via Pública
“Hi havia moltes coses que no creia
que estiguessin funcionant com han
de funcionar en un poble normal.”
Quines responsabilitats ha tingut i quines té?
Vaig començar amb esports, via pública i serveis.
Ara porto urbanisme, via pública i serveis.

On va néixer?
Segons el meu DNI, a Tarragona, però jo em considero nascut a Bellvei.
Quan fa que viu a Bellvei?
Tota la vida.
Quan era petit, què volia ser de gran?
A diferència de les meves filles, jo quan era petit
mai em vaig plantejar què volia ser.
Quins estudis ha fet?
Vaig estudiar fins a COU, vaig fer una aturada perquè vaig començar a treballar. Uns anys després
vaig començar Història a Tarragona però no la vaig
acabar.
Quina és la seva professió?
Sóc paleta des de fa uns 10 anys.
Per què va decidir entrar en política?
Perquè hi havia moltes coses que no creia que estiguessin funcionant com han de funcionar en un
poble normal. Abans fins i tot de parlar amb el Fèlix
i la resta de companys ja volia entrar en política per
fer les coses com creia que s’havien de fer.
Quants anys porta com a regidor?
Ara mateix, sis.

Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
M’agrada molt on visc, al carrer Major, a la part
antiga el poble. A la plaça Catalunya les meves
filles poden jugar tranquil·les i és un lloc de trobada de gent de tot el poble. També estem a
prop de les activitats de les festes.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
Sobretot la gent, que ens saludem quan ens creuem o quan arribem a un lloc. A municipis més
grans no hi ha aquest costum. I també m’agrada
quan no em trobo ningú en alguns carrers, quan
surto per exemple a comprar el pa.
Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un
disc?
N’hi ha molts que m’agraden, però un que em
va enganxar molt i em va iniciar a la lectura va
ser ‘Rebeldes’, del qual després en van fer una
pel·lícula amb Kevin Bacon; després em va animar a llegir altres llibres. L’última pel·lícula que
em va agradar bastant va ser ‘Gravity’, que té
una mica de tot. Em va sorprendre les reflexions
que planteja. Em va agradar. I música... a casa
escolto molta música a internet. Txarango, Cris
Juanico de Ja t’ho diré... Però també Els Pets,
m’agraden les seves cançons perquè segueixen
un fil argumental i et poden arribar a tocar. De
totes maneres, aniré a veure la Lady Gaga ben
aviat.
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Festes
La Baixada d’Ornis al camí de Baronia i el parxís
per parelles, novetats de la Festa Major d’estiu

Entre les novetats més destacades de la Festa Major d’aquest any hi va haver la nova ubicació de la
Cursa Comarcal d’Ornis, que en la seva 28ena edició es va fer amb gran èxit al camí de Baronia.
Bellvei també va esdevenir la “capital del parxís”
el amb el I Campionat de parxís en parelles el 27
d’agost, que va comptar amb un total de 32 pare-

lles participants i un molt bon ambient durant la
competició i també durant el dinar.
D’altra banda, la piscina municipal de Bellvei va
estar oberta del 24 de juny a l’11 de setembre,
amb entrada gratuïta i inflables per a grans i petits
aquests dos dies. Al juliol també s’hi va celebrar
amb èxit el Mulla’t per l’esclerosi múltiple.

Ester Yuste i Manuel Torres, primers classificats
a la III Cursa Trial de Sant Isidre
Un total de 76 corredors van participar diumenge
14 a la III Cursa Trial de Sant Isidre a Bellvei, que va
comptar amb un recorregut de 13 km. A la categoria femenina hi van participar 23 corredores i a la
masculina, 53.
En categoria femenina la primera classificada va ser
12

Ester Yuste Berenguer, amb un temps de 1:08:16.
La van seguir Sandra Serrano Prieto, amb 1:10:44 i
Belén Campor Alegre, amb 1:10:57.
En categoria masculina el més ràpid va ser Manuel
Torres Alcazar, amb 0:51:27, seguit de Javi Carrero
Díez amb 0:53:17 i Isaac Salvat Fargas amb 0:55:24.
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Miquel Mañé i Dolors Zambrano, premis Pipiripip
i Patarol a la Fira de Sant Isidre
Dins dels actes de la Fira de Sant Isidre, els premis
Pipiripip i Patarol d’aquest any es van lliurar, respectivament, a Miquel Mañé i a Dolors Zamabrano.
Miquel Mañé Gabarró, fill del Gabriel de cal Xic Palina, va començar als 6 anys a fer gimnàstica esportiva i als 11 va passar a l’aeròbica. Ha estat, entre
d’altres, campió de Catalunya i d’Espanya en individual i en parella, subcampió d’Europa a Portugal i

quart del món a Corea, també n les dues categories.
El premi Patarol d’aquest any ha estat per a Dolors
Zambrano, per la seva tasca dins i fora de la seva
feina a la Fundació Santa Teresa, per una vida dedicada als altres i per sempre tenir un somriure a la
boca.
L’acte va acabar amb l’actuació de la Coral gospel
de Santa Oliva.

Bellvei, a punt per a celebrar les festes de Nadal
La primera activitat confirmades per a aquestes
festes de Nadal a Bellvei serà divendres 22 de desembre, últim dia de classe abans de les vacances
escolars. A les 10.30 h començaran la Cantada de
Nadales del col·legi la Muntanyeta la visita dels
alumnes de cicle mitjà a la Llar d’infants els Cargolins. A la mateixa hora, els alumnes del cicle superior cantaran a la plaça de l’Ajuntament. A les 11.30
h, tots els alumnes oferiran el tradicional Concert
de Nadal al Pavelló Municipal, activitat oberta a
tots els veïns del poble. El mateix dia 22 també

s’entregaran els Premis del Concurs de la Portada
del Programa de Nadal, i a les 18 h els membres
de la Comissió de festes passaran per les cases per
valorar els pessebres inscrits al Concurs.
També hi haurà música, durant les festes nadalenques. Dissabte 23, concert de la Bellvei a les 18.30
h al centre cívic la Patronal. I dimarts 26 de desembre, Les 3 Claus Musicals actuaran a l’església
Santa Maria de Bellvei; durant aquest concert es
podran fer aportacions voluntàries que es destinaran a La Marató de TV3. El Patge Reial arribarà a la
plaça de l’Església dissabte 30 a les 18 h i després
hi haurà xocolata i coca per a tots els infants. Abans
de començar es lliuraran els Premis del Concurs
de Pessebres 2017. Fins el 3 de gener als centres
cívics la Patronal i la Muga es farà la Recollida de
joguines. La Cavalcada dels Reis d’Orient, el 5 de
gener, començarà a les 18 h al Pavelló Municipal i
acabarà a la plaça de Catalunya, on també hi haurà
coca i xocolata per a tothom.
13
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Entitats
El II Open vila de Bellvei de taekwondo,
a Bellvei
Després que l’any passat el I Open Vila de
Bellvei s’hagués de celebrar fora del municipi
per tenir el pavelló municipal tancat, aquest
2017 el II Open Vila de
Bellvei sí es va fer al poble. En total va comptar
amb 420 participants,
provinents de Catalunya
i de la resta de l’estat,
d’un total de 35 clubs.
De la Lira vendrellenca hi van participar 31
competidors, dels quals
12 són de Bellvei o van
a l’escola la Muntanyeta
que van sumar 1 or i 5
plates. Per Enric Fuentes, director de la secció
de taekwondo de la Lira Vendrellenca i coorganitzador de l’esdeveniment, l’Open vila de Bellvei ja
forma part del calendari de tornejos de Catalunya
i en aquesta segona edició pot pressumir d’haver
comptat amb grans clubs catalans, aragonesos i de
Castelló, entre d’altres. Des de la Lira vendrellenca
ja preparen la tercera edició.
Marc Jané
El Marc Jané, cinturó negre 1 pum, ara té 13 anys i
va començar a practicar taekwondo als 9 anys. S’hi
va aficionar arran d’un
problema d’elasticitat
i, com li va agradar, va
continuar practicant-lo.
El que més li agrada
d’aquest esport és la
competició i el combat. Fins ara ha estat 3
vegades subcampió de
Catalunya, 2 vegades
campió de Catalunya, 2
14

vegades tercer de Catalunya, 2 vegades campió de Vinaròs, 1 vegada
subcampió d’Espanya,
1 vegada campió de
Lleida, 1 vegada subcampió internacional, 1
vegada campió de Mallorca i 1 vegada campió
de Figueres. També va
ser segon al II Open de
Bellvei, del qual destaca que estava molt ben
organitzat per ser el segon any que es feia.
Daniel Martínez
El Daniel Martínez té 8
anys, fa quatre anys que
practica el taekwondo
i duu el cinturó verdblau. Cada setmana entrena dos dies a la Lira i un
dia a casa. Va començar perquè li agrada fer esport
i perquè el taekwondo és només de cames i va bé
per millorar l’elasticitat. El que més li agrada és fer
combats. Fins ara ha anat a competicions a Cunit, a
Lleida, a Tarragona i al de Catalunya dues vegades.
Fa ben poc va fer bronze a un campionat de Catalunya i plata al de Lleida i a l’Open Vila de Bellvei.
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Bellvei compta amb una Associació de Voluntaris
de Protecció Civil

L’11 d’agost es va presentar al centre cívic la Patronal la nova Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Bellvei, per donar a conèixer les seves activitats, la gent que la formen i oferir la possibilitat
que els interessats puguin col·laborar-hi. Hi poden
participar persones d’entre 18 i 65 anys que de ma-

nera desinteressada vulguin col·laborar en les activitats que s’organitzin al municipi o a la comarca
del Baix Penedès. A la presentació també van destacar la importància de comptar amb una bossa de
membres per poder activar un operatiu en casos
d’emergència.

Èxit del dinar a Bellvei de la Lliga contra el càncer
La delegada de la Lliga contra el càncer a Bellvei,
Íngrid Salas, valora com a èxit el Dinar solidari de
la Lliga contra el càncer que va tenir lloc dissabte 3
de juny a Bellvei i que va aplegar 267 persones de
tota la comarca, de les quals, 124 eren del municipi. Després del dinar, amenitzat per la música de
la Bellvei Band, es va fer un sorteig de productes

cedits per comerços de Bellvei, amb totes les tires
de números venudes.
Els diners recollits van destinats a la investigació
contra el càncer i per ajudar als malalts i familiars.
L’any que ve el dinar es farà a Llorenç del Penedès,
coincidint amb els 25 anys de la Lliga.
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Entitats
La recerca de tions, entre les moltes
activitats dels Tafaners aquest 2017
El 10 de desembre els Tafaners van organitzar
l’activitat “Anem a buscar el tió”, en què petits
i grans van anar a cercar el seu tió pels boscos
de La Muntanyeta. En acabar hi va haver un esmorzar a la Llar d’avis. Aquesta és una de les
moltes activitats que ha organitzat aquest any la
nova entitat del municipi, després de la 1a Cursa
d’obstacles Correfang; el Tractor Rock, el corre-

bars apte per a totes les edats i que va recorrer
diversos establiments de Bellvei; una masterclass
de zumba fitness o la Gran revetlla de Sant Joan.
Després de la presentació de l’entitat al març,
que explicaven al Pòrtic anterior, la primera activitat va ser una parada a la Fira de Sant Isidre, en
què es van donar a conèixer i buscaven “parelles
tafaneres”.

Els Senderistes la Muga compleixen
l’objectiu d’arribar
a Montserrat

Després de moltes sortides durant
l’any, com la II Caminada nocturna fins
a Castellet del juliol, aquest octubre
el grup dels Senderistes la Muga van
complir l’objectiu marcat per l’entitat
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d’arribar fins a Montserrat. 16 bellveiencs de l’entitat van unir-se a altres
senderistes que també van sortir de la
Granada, municipi que organitzava la
caminada, de bon matí.

L’Escola de Música
Contrapunt
ofereix formació
musical a Bellvei

Des d’aquest curs l’Escola de Música Contrapunt, que està present a
diversos municipis de la
comarca, també ofereix
formació musical per als
infants de Bellvei. El coordinador de l’Escola Arnau Gómez explica que
el centre és una associació de mares i pares que
té per objectiu apropar
els estudis musicals al
màxim de gent possible
i van sumar pobles de
mica en mica fins arribar
a 8 pobles del Penedès
amb uns 250 alumnes.
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Comunicació
104.8 FM, la nova freqüència de Bellvei Ràdio
Després de molts anys ocupant la freqüència 104.7
FM Bellvei Ràdio ha sabut recentment que, de fet,
la que li correspon legalment és la 104.8. Donat
que aquesta freqüència fa disminuir la distància a
què s’escolta la ràdio a causa de coincidir amb una
emissora musical d’àmbit català que emet a molta
més potència, tant des de l’emissora com des de
l’Ajuntament s’està intentant poder tornar al 104.7
com a solució. De moment, però, els oients de Bellvei Ràdio hauran de moure un punt el seu dial.

Torna la novel·la negra i criminal amb la
II Jornada Bellvei Negre
Aquest 2018 arribarà la
II Jornada Bellvei Negre, acte central de la
qual serà el Premi literari
de novel·la negre 2018,
promogut per Bellvei Ràdio i atorgat per
l’Ajuntament de Bellvei,
l’Editorial Gregal, Jané Ventura i Xerigots Vilafranca.
Aquest any hi haurà dos premis, un per a novel·les
en català i un altre per a les escrites en castellà. L’escriptor i col·laborador de Bellvei Ràdio Ramón Valls
torna a encapçalar un equip de persones entre les
quals hi ha el jurat, que ja està llegint les primeres
novel·les presentades. La temàtica de la novel·la
serà de gènere negre o policial, entenent per tal el

que ha d’il·lustrar l’ambigüetat moral de la societat en què es desenvolupen els personatges,
entre el quals estan l’investigador o policia, el
delinqüent, la víctima
i altres secundaris. Podreu trobar les bases del
concurs i més detalls sobre la Jornada a BellveiNegre.com i escoltant el
programa Bellvei Negre
que condueix Ramón
Valls cada dimecres a
Bellvei Ràdio.

Més gent i més recaptació a la 5a Festa solidària de Bellvei Ràdio

Un any més Bellvei Ràdio ha celebrat el final de la
temporada regular amb la Festa solidària. Organitzada per l’emissora i l’Ajuntament de Bellvei i la
col·laboració de Castell d’Or, Restaurante 101 i Xerigots, va comptar amb un sopar a la fresca a la piscina municipal, el sorteig solidari de productes cedits
per comerços i establiments del municipi i va acabar amb el concert de Les 3 Claus Musicals. Tots els
diners recollits es van destinar com en les ocasions
anteriors a Càritas Bellvei.
17
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Plens municipals
Ple extraordinari
13 de juliol de 2017

14. Aprovació si escau, deixar sense efecte el registre de parelles de Fet (exp. 1367/2017)

1. Aprovació si escau, de l’acta anterior del ple ordinari de 20 d’abril de 2017. (exp. 1014/2017)

15. Moció per l’adhesió al pacte nacional pel referèndum (exp. 1399/2017)

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des
del dia de la Convocatòria del ple de 20/04/2017.

16. Precs i preguntes.

3. Donar compte del decret d’alcaldia núm.
31/2017, de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016. (exp. 879/2017)
4. Ratificació del conveni del servei d’acolliment
residencial d’urgència, Anualitats 2017-2019. (exp.
1000/2017)
5. Aprovació si escau, de l’ordenança reguladora
de subvencions a Entitats sense ànim de lucre (exp.
1187/2017)
6. Aprovació si escau, del reconeixement de l’associació de voluntaris De protecció civil de Bellvei
(exp. 1240/2017)
7. Aprovació si escau, de l’ordenança municipal reguladora de Terrasses, tendals i rètols (exp.
1349/2017)
8. Ratificació de la modificació econòmica del conveni trefo, 2016 (exp. 448/2017)

Ple extraordinari
4 d’octubre de 2017
1. Proposta i debat de les mesures oportunes per
a la resolució i devolució de les indemnitzacions indegudes percebudes per determinats membres del
consistori tal i com consta en els informes de secretaria intervenció de data 19/07/2017 i 9/08/2017.
(exp. 1330/2017)
2. Mocions presentades pels grups municipals de
+Bellvei conjuntament amb PDeCAT i la del grup
municipal del PSC, sobre la condemna i rebuig a
les accions policials durant el passat 1 d’octubre de
2017.

Ple extraordinari
24 d’octubre de 2017

9. Aprovació si escau, de la modificació del punt
econòmic del conveni de Col·laboració amb el consell comarcal per l’assistència tècnica Enginyeria
(exp. 994/2017)

1. Moció presentada pel grup municipal de +Bellvei i el PDeCAT per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

10. Aprovació si escau, de la massa salarial 2017
del personal laboral. (exp. 1272/2017)

2. Debatre la problemàtica de la instal·lació de l’antena wifi a Baronia del Mar.
.

11. Donar compte de l’informe d’intervenció. Pmp
1er trimestre de 2017. (exp. 1259/2017)
12. Aprovació si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit. (exp. 1352/2017)
13. Aprovació si escau, calendari de festes locals,
any 2018 (exp. 1357/2017)

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

Karol Granado Pleguezuelos
Portaveu

J. Agústín Huerta Rodrigo
Portaveu

Núria Güell del Campo
Portaveu

Acabamos el año 2017 siendo el segundo municipio menos endeudado de la comarca y sin
pasarnos del límite del gasto que establece el
gobierno.Un año que desde el Ayuntamiento
lo hemos vivido con un cambio en la secretaria del consistorio, lo que nos ha acarreado,
en cierta medida, un retraso administrativo en
muchos de los temas que teníamos en marcha.
Con todo y con eso, hemos podido llevar hacia
adelante muchos proyectos, de ámbitos muy
diversos...

Arribades aquestes dates toca fer una valoració de l’any 2017, en la nostre opinió no ha
canviat pràcticament res respecte a l’any anterior, no veiem cap aportació digne de menció
per part de l’equip de govern, un altre any en
blanc.

EL PSC TREBALLANT PER BELLVEI

Fa anys que votem en contra dels pressupost
anuals de l’ajuntament per ser poc realistes, i
quan tanquem l’any 2016 gairebé amb un any
de retard trobem (perquè ningú explica res,
segons l’equip de govern a estat un any correcte) que ens hem passat del límit de despesa
marcat pel govern, això implica fer un pla de
viabilitat. Clar!, si no saben com fan els pressupostos, com han de saber el descontrol de la
despesa?., que passarà amb el pressupost del
2017, calcat al del 2016?

Ocupació: Per primera vegada es disposa d’un
Servei d’Ocupació que atén a més de 80 persones del municipi amb la voluntat d’ajudar a
trobar feina.
Hem ofert cursos de formació de carretiller i
d’operari de magatzem (picking). També s’ha
creat una borsa de treball per disposar de persones per substitucions als Centres Cívics garantint la igualtat d’oportunitats per a tothom
que ho desitgi. Durant el 2018 es convocarà la
borsa de treball per substitucions a la Llar d’infants i brigada municipal.

En Baronía, por ejemplo, con la renovación
del abastecimiento de agua de la calle Salou,
la reparación del firme de la calle Gardenia y
la fase III del alumbrado de la urbanización. Se
han llevado a cabo mejoras en el centro cívico
(barandillas, cortinas, altavoces…)
En la guardería municipal, se han comprado
muebles y juguetes nuevos, se ha instalado aire
acondicionado en las aulas y se pintó el mural
exterior.
Se han llevado a cabo mejoras en la piscina municipal, con la instalación de duchas nuevas y
de césped artificial.
Se ha creado el Servicio de Orientación Laboral
y se han organizado cursos de formación.
Se ha asfaltado parte del camino de la Masia
del Furó y se han acabado prácticamente las
obras del cementerio municipal.
Se ha desbrozado el camino de Vendrell y se
renovará el clorador.
Dentro de nuestro empeño de hacer democracia participativa, se ha creado el Consell
del Poble y se han podido ejecutar todas las
propuestas viables que se presentaron por los
vecinos.
Por otro lado, se ha creado el concurso literario
Bellvei Negre, con gran éxito de participación,
una escuela de idiomas que ofrece formación
en varias lenguas y una escuela de música para
niños.
Para el próximo año tenemos nuevos proyectos que esperamos puedan llevarse a término
en su totalidad. Seguiremos trabajando por y
para Bellvei.
También acabamos el año con una oposición
mustia, con poca iniciativa...con quejas, pero
sin soluciones.

Estem segurs que començarem a veure algun
indici d’activitat de cara a 2018, s’apropen les
eleccions i és l’única manera de veure millores
per part del consistori.
Esperem que gràcies a la reivindicació dels veïns de Baronia l’ajuntament retiri com més aviat millor l’antena wifi instal·lada sense consulta
prèvia. Entenem que la solució de les comunicacions a Baronia, passa per instal·lar la fibra
òptica igual que al nucli urbà.
També hem demanat de forma continuada:
La instal·lació d’un mirall a cruïlla entre el carrer Montpeó i carrer nou per evitar possibles
accidents, com sempre ja ho farem... ho tenim
en compte...
Millora i adequació de tots els parcs del nostre
municipi.
Creació d’una ordenança pel tancament i manteniment de les parcel·les.

Des de la regidoria d’Ocupació, Medi Ambient
i Turisme, durant aquest 2017 he intentat donar
resposta a algunes de les necessitats de Bellvei
i la seva gent.

Turisme: A l’agost es va dur a terme el 1r. campionat de parxís comarcal, com a atractiu per
a visites de gent de fora. El 2018 esperem que
es consolidi com a una jornada especial a la
comarca. Està previst fer una excursió de dos
dies a algun indret de Catalunya, encara per
determinar.
Medi Ambient: Continuarem fomentant el reciclatge i l’ús dels espais destinats a pipi-can
amb l’objectiu d’aconseguir un Bellvei més net
i acollidor. El 2018 hi ha previst fer inversions
en dos parcs públics millorant l’espai verd i el
mobiliari urbà dels parcs.
Des del PSC us vull desitjar el millor pel 2018
amb l’esperança que tots plegats entenguem
que la nostra missió és treballar per la nostra
gent, i que només ho podrem aconseguir sumant esforços amb diàleg, consens i pacte.
Bones Festes a tothom!!!

Creació d’un protocol de comunicació, ens trobem que molts dels actes que es duen a terme
no se’ns comunica.
A mode informatiu, la redacció del projecte EL
CASAL té un cost de 18.000€, en ell no esta inclòs el projecte de l’activitat, projecte elèctric,
control de qualitat i seguretat.

Para acabar, desde el grupo +Bv, queremos desearos Felices Fiestas, que disfrutéis de estas
fechas sin olvidar que la Navidad hace grande
hasta la ilusión del más pequeño.

Per altra banda us volem desitjar unes bones
festes i feliç 2018, també tenir unes paraules
de record en aquestes dates per aquelles persones estimades que per diverses raons ja no
poden estar amb nosaltres.

Feliz navidad y feliz Año Nuevo!!!!

Bones Festes i Millor 2018!!
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