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Editorial

Consistori
FÈLIX SANS MAÑÉ
Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

L’estiu ja és a tocar.

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

Aquest darrer mes, ha tornat el concurs literari de Bellvei Negre, impulsat per Ramon Valls i
Bellvei Ràdio. Aquest any hi ha participat més
de 60 novel·les. Tot un èxit hem de remarcar.

Gerard Colet Mañé 3r Tinent d’Alcalde
gcolet@bellvei.altanet.org
Àrea d’Urbanisme, Serveis i Via Pública

També vull ressaltar el procés participatiu que
tenim engegat al poble i en el qual s’han presentat 8 propostes i, per tant, hem hagut de fer
més votacions per triar-ne una.

Karol Granado Pleguezuelos Regidora
kgranado@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ensenyament, Comunicació i
Participació Ciutadana

En breu s’iniciarà la substitució de les faroles velles de Baronia i també una altra fase del Camí
de Baronia.

Merche Martín Navarro Regidora
mmartin@bellvei.altanet.org
Àrea de Benestar Social, Família i Sanitat

Endesa també iniciarà les obres per portar la
llum als polígons i poder desencallar definitivament la instal·lació de noves empreses.

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

S’ha instal·lat també el parquet a la Llar d’Infants. S’ha adequat la Plaça Nova, i s’arreglaran
els parcs infantils. Hi ha altres petites actuacions
que anem fent per tirar endavant el nostre poble.
Us desitjo que passeu un molt bon estiu i que
gaudiu de totes les festes que tenim arreu del
país.

J. Agustín Huerta Rodrigo Regidor
jahuerta@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
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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.

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

3

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.

Entrevistes als regidors del Consistori

10

Festes
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Entitats

15

Plens Municipals

18

Grups Municipals

19

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 			977 168 977

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 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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Notícies
Els municipis afectats per l’N-340, a l’espera que Foment
compleixi l’acord

El Ministeri de Foment va anunciar l’agost passat
un acord segons el qual a partir de l’1 de gener
d’aquest any els vehicles pesants que passen per
l’N-340 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès es
desviarien obligatòriament cap a l’AP-7, i que garantia la gratuïtat d’aquesta autopista per als vehicles que sortissin i tornessin d’aquesta zona en 24
hores. La data va passar, però Foment no va acabar
implementant l’acord.
Les reivindicacions dels alcaldes del Pacte de Berà i
de la resta de municipis afectats per l’alta circulació
de vehicles i la sinistralitat de l’N-340 van tenir un
punt d’inflexió el 4 de febrer, quan tres veïns de
l’Arboç van morir quan un camió articulat va fer la
tisora i va xocar amb dos turismes que circulaven
en sentit contrari; també hi va haver tres ferits més.
L’endemà, malgrat la pluja, l’Arboç va acollir una
concentració per mostrar el rebuig a les morts a
l’N-340. Aquell mateix dia, els alcaldes dels municipis afectats van adreçar una carta al ministre de Foment Íñigo de la Serna en què li exigien “l’execució
imminent” de l’acord “per evitar més accidents”.
A aquesta comunicació van seguir una reunió dels
alcaldes amb el president del Parlament, Roger

Torrent, que es va comprometre a vetllar pel compliment el més aviat possible dels acords firmats.
Pocs dies després, van trobar-se amb el ministre De
la Serna a l’aeroport del Prat, que es va comprometre a “treballar amb celeritat”, però sense concretar els terminis. Després d’aquestes trobades, els
alcaldes del Pacte de Berà esperaven que l’acord
s’acabés aplicant abans de l’estiu.
Tres mesos després, a l’hora de tancar aquest Pòrtic, l’última informació sobre aquesta qüestió és
que el govern espanyol ha anunciat que el real decret llei per aprovar les bonificacions dels peatges
de l’AP-7 ja s’està tramitant. Segons el secretari
d’estat d’infraestructures Julio Gómez Pomar, “la
norma està en marxa”: “està tancada amb la Generalitat i les concessionàries, la tramitem per tenir-la al més aviat possible per bonificar els vehicles
pesants i que circulin obligatòriament per l’autopista, actuant sobre l’accidentalitat», va afegir Gómez,
apuntant que caldrà “un temps de tramitació” “per
recopilar els informes de les diferents administracions”. De moment, doncs, no hi ha cap data prevista per aplicar l’acord.

Bellvei segueix la tendència catalana a les eleccions
del 21 de desembre

Amb 423 vots, gairebé el 34 % del total, Ciutadans
va ser la força més votada a Bellvei a les eleccions
al Parlament del 21 de desembre, sumant més de
160 vots respecte els resultats del 2015. Seguint la
tendència catalana, les segons forces més votades
van ser Esquerra Republicana de Catalunya i Junts
per Catalunya, amb 250 (20,06%) i 203 (16,29%)
respectivament; representen 88 més que el 2015,
quan amb la llista de Junts pel Sí, van sumar 365.
La quarta llista amb més vots va ser la del Partit
dels Socialistes de Catalunya, amb 176 (14,13%),
que guanyen 9 vots respecte el 2015.

C’s				423
ERC-CatSí			250
JUNTSxCAT			203
PSC				176
CatComú-Podem		
74
PP				
54
CUP				
45
PACMA			
13
REC. CERO-GRUPO VERDE
3
DIÀLEG (C. RETIRADA)
0

33,95%
20,06%
16,29%
14,13%
5,94%
4,33%
3,61%
1,04%
0,24%
0%
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Notícies

Maricarmen Crespo Saitua, guanyad

6

Presentació de la jornada al març

Primera taula rodona de la jornada

“A tan primerenca hora del matí el repic lúgubre de
les campanes de l’església solament podia anunciar
alguna cosa terrible...”, deia el programa de la II Jornada Bellvei Negre, celebrada dissabte 7 d’abril. Els
mals auguris, però van resultar no encertar-la perquè, un any més, les activitats al voltant del certamen literari de novel·la negra Bellvei Negre va ser
un èxit, tant per les propostes com pels participants.
Per segon any consecutiu la Jornada promoguda
per Ramon Valls, Bellvei Ràdio, l’ajuntament de Bellvei i l’editorial Gregal va comptar amb el suport de
Vins i Caves Jané Ventura, Xerigots de Vilafranca i
l’Obrador del Vendrell.
Els actes va arrencar amb benvinguda de Ramon
Valls, acompanyat de l’alcalde de Bellvei Fèlix Sans,
del regidor de Cultura Rafael Díaz i Maria Rosa Nogué, guanyadora de la primera edició, membre del
jurat i representant de l’editorial Gregal. Tot seguit
els assistents van participar al col·loqui que Valls i
Nogué van encetar, al voltant de com es cuina una

novel·la. Cap a les 12 h va ser l’hora de tastar vins de
Jané Ventura maridats amb formatges de Xerigots
de Vilafranca i amb macaroni de l’Obrador del Vendrell, amb les corresponents explicacions. Tot seguit
Joan Vidal va encapçalar un passeig pel poble, en
què va explicar algunes dades històriques i anècdotes de diversos punts, algunes d’elles negres. El matí
va acabar amb l’actuació de Les 3 claus musicals,
versionant temes de pel·lícules del gènere. Després
del dinar, a base de plats negres, va ser el torn d’un
nou col·loqui, aquest cop al voltant de les raons per
escriure novel·les negres.
Cap a les 6 de la tarda, els membres del jurat presents van anunciar els noms de guanyador i finalista del II Premi de novel·la negre Bellvei Negre. La
guanyadora va ser Maricarmen Crespo Saitua amb la
novel·la ‘El complot de los inocentes’. Aquest any, a
banda de la publicació del llibre en paper a l’editorial Gregal el premi també incloïa 1000 euros aportats
per l’Ajuntament de Bellvei. El finalista, la novel·la

Maridatge de vins i formatges

Els convidats i assistents, atents a les explicacions de Joan Vidal
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dora de la IIa Jornada Bellvei Negre

Concert de Les 3 Claus Musicals

Joan Vidal, guia de la ruta per Bellvei

del qual ‘Geli Hitler’ es publicarà en format llibre
electrònic també, va ser David Ramon Bermejo.
Poc després de la II Jornada i el segon premi de novel·la Bellvei Negre, Valls, els organitzadors i col·laboradors confirmaven que la tercera edició, les noves bases, que tenen alguns canvis, com la limitació
del nombre màxim de novel·les admeses a 75.

hom diu que va ser un accident però ella comença a
sospitar que potser no ho va ser. Aquest és el punt
de partida de la novel·la ‘El complot de los inocentes’, de Maricarmen Crespo. “És el poble on anem a
estiuejar, o al qual torna la gent a veure els familiars,
amb un riu, infants en bicicleta i la festa d’estiu. En
mig de tot això, ella vol tornar a obrir el cas però
no ho tindrà gens fàcil”, explica l’autora: “Ella vol la

Maricarmen Crespo:
“La novel·la és un estudi
psicològic dels personatges”
Una jove pintora, l’Elena, rep uns terrenys a la zona
de Lleó, ja gairebé tocant a Galícia. Com que ha perdut els seus pares, s’hi trasllada per estar tranquil·la
i pintar. Aviat s’adona que a aquell poble han passat
moltes coses i que ara hi ha un silenci; ningú en vol
parlar però fa anys va passar alguna cosa que tot-

Maricarmen Crespo, al centre, amb els organitzadors de la
Jornada

Ramon Valls i Maricarmen Crespo a Bellvei Ràdio

veritat i a través de buscar-la per fer justícia va veient que hi ha una sèrie de persones que s’han anat
aprofitant de les necessitats i les carències d’altres”.
Segons Crespo “això és el que fa que entri de ple
en la novel·la negra. Com passa a les novel·les d’Edgar Allan Poe o Raymond Chandler, els personatges
el primer que veuen són injustícies i acaben convertint-se en heroi”. “Però això no vol dir que al final el
coronin amb llorer, li tocarà patir. L’Elena tindrà una
lluita interior, perquè hi ha circumstàncies en què les
lleis morals que tenim tan clares comencen a desdibuixar-se. És un estudi psicològic dels personatges”.
7

54

Notícies
La “Ruta 1. La Muga”, proposta més votada al procés de
pressupostos participatius

Durant la Festa Major petita Bellvei va celebrar la primera consulta popular per decidir a quina de les propostes presentades al Consell del poble destinar els
5.000 euros dels comptes reservats per als pressupostos participatius. Des de mig matí fins el migdia van
votar un total de 182 veïns de Bellvei majors de 16
anys, emplenant una butlleta en què havien de puntuar amb 3, 2 o 1 punt les propostes que els semblessin més interessants. La proposta guanyadora, amb
318 punts, va ser “Ruta 1. La Muga: recorregut pel
camí de carro”, presentada per l’entitat Senderistes
la Muga de Bellvei.
Segons explica un dels membres dels Senderistes Josep Carlos Galofré, l’objectiu de la proposta és “potenciar la icona que és per a Bellvei el Castell de la
Muga, a través d’un recorregut que transiti pels antics
camins de carro que pujaven des de Bellvei fins a totes les terres que hi havia al voltant del castell”: “és
molt interessant recuperar aquest camí perquè surt
de Bellvei i, en el trajecte fins el castell, et trobes amb
una sèrie d’elements molt característics de la zona:
les roderes de carro, els copons d’aigua, les barraques de pedra seca o uns pins impressionants”. El
projecte consistiria en “obrir aquest camí, marcar-lo
perquè sigui molt fàcil d’anar-hi i de transitar-hi”. Ga-

lofré també considera que comptar amb rutes com
aquesta pot atraure a gent d’altres llocs.
Pau Urgell, també membre dels Senderistes la Muga,
afegeix que a Bellvei li manquen punts de referència,
i “aquí en tenim un i molt important”: “als que ens
agrada caminar, veiem que a municipis dels voltants
com Santa Oliva, Banyeres o l’Arboç, que tenen rutes
molt ben delimitades i senyalitzades, que provoquen
una enveja sana”. “Ho hem de veure com un patrimoni, un lloc on podrem fer un pícnic, hi ha una zona
que anomenen ‘el bosc encantat’... un lloc on anar
a passejar”, afegeix. Segons Urgell, aquesta ruta pot
ser “l’embrió per a altres rutes que tenim marcades,
cap a d’altres indrets”.
Els Senderistes la Muga expliquen que van presentar la proposta perquè el projecte de pressupostos
participatius els ha semblat “molt engrescador”, per
poder “participar directament en decidir” a què es
destinar una part del pressupost municipal. La resta
de propostes presentades van ser “L’hora del talleret”, “Senyalització vial de carrers de Baronia”, “Remolc per al bestiari festiu de les entitats”, “Lliga social
de ping-pong”, “El documental del mes”, “Millores a
la sala de fitness del poliesportiu municipal” i “Aprenentatge i benestar psicològic per a tots”.

La llar d’infants municipal instal·la parquet a totes les aules
L’Ajuntament de Bellvei va instal·lar durant les vacances de Setmana Santa parquet als terres de totes les aules.
Entre altres activitats, els infants han pogut tastar
les maduixes del petit hort que tenen al pati del
centre, han experimentat amb pasta o han fet una
sortida pel poble durant la diada de Sant Jordi.
8
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Onada de robatoris a Bellvei
Durant el mes de febrer veïns del nucli antic i de la
urbanització van presentar sis denúncies per robatoris als seus domicilis. Els Mossos d’Esquadra van
comptabilitzar fins a 24 robatoris des del març de
2017 fins el febrer de 2018, xifra que ha augmentat respecte el mateix període de l’any anterior,
sobretot al nucli urbà. L’Ajuntament de Bellvei va
explicar que ja estava treballant amb la policia cata-

lana: “ens han informat que estan treballant a fons
per agafar als responsables i esperen tenir resultats
pròximament”.
Aquesta postura no va convèncer alguns veïns,
que van acabar organitzant una concentració de
protesta per la situació i per demanar més accions.
Alguns d’ells van decidir reunir-se amb els Mossos
per demanar més presència policial. Entre alguns
veïns també van decidir fer servir un grup de Whatsapp conjunt per avisar-se entre ells de qualsevol
cosa estranya que veiessin. El grup municipal del
PdeCAT també va mostrar el seu malestar i van demanar a l’equip de govern que pensés en mesures
com la contractació de vigilància “per garantir la
seguretat”.
Les setmanes següents el nombre de robatoris van
anar disminuint, malgrat que es van anar succeint
a altres de la comarca. L’última notícia relacionada amb robatoris a l’hora de tancar aquesta edició
del Pòrtic ha estat la detenció per part dels Mossos
d’Esquadra d’un veí de Bellvei acusat de robar a
l’interior d’un domicili del carrer de Sant Salvador
del poble el 17 d’octubre passat.

Cursos de formació de carretoner i
de radiofreqüència a Bellvei
L’anàlisi de les necessitats laborals de la comarca va
portar a organitzar dues formacions el mes de gener, amb gairebé totes les places cobertes. D’una
banda es va impartir un de carretoner, seguint la
normativa UNE, i un altra de radiofreqüència, molt

demandat al sector logístic de la comarca, on mana
l’expedició. Segons la tècnica d’ocupació de l’Ajuntament, Arantzazu Longares, “és una formació senzilla i pràctica però que et dona molta informació
sobre com funciona un magatzem i és un bon punt
d’entrada per a algú que no tingui cap formació
en la matèria”. La part teòrica dels cursos es va impartir al centre cívic la Patronal, i la pràctica, a la
nau de la brigada municipal. La regidora d’ocupació valora molt positivament els cursos, tot i que
considera que “hauria estat molt bé que hi hagués
hagut molta més gent de Bellvei apuntada. Costa que la gent s’apunti, que es prepari i es formi.
No són cursos gratuïts, però per preparar-te també
has d’assumir un cost”. L’àrea d’ocupació segueix
treballant per detectar els perfils disponibles, per
actualitzar la borsa de treball del municipi i en la
prospecció de possibles feines a les empreses de la
comarca. El proper curs que oferirà l’Ajuntament,
amb la col·laboració de la Cambra de comerç de
Tarragona, serà un curs de programa Pice (auxiliar
de magatzem) aquest juny i juliol.
9
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Entrevistes al consistori de Bellvei
Fèlix Sans

Àrea de Governació, Sostenibilitat i Esports
“Sempre m’ha agradat
el servei públic al poble ”

On va néixer?
A l’Hospital de Vilafranca del Penedès.
Quan fa que viu a Bellvei?
Tota la vida. Aleshores ho naixies a l’hospital de Tarragona o al de Vilafranca.
Quan era petit, què volia ser de gran?
Alcalde segur que no (riu), no m’ho havia plantejat mai
fins fa 10 anys. No ho recordo.
Quins estudis ha fet?
Vaig estudiar fins el Batxillerat, primer a Tarragona i
després a l’institut del Baix Penedès del Vendrell. Per
qüestions de feina, les terres i la Glorieta, vaig començar a estudiar nocturn a Vilafranca. Vaig tenir un accident greu de moto quan acabava d’aprovar la selectivitat i vaig deixar d’estudiar. Quan em vaig recuperar sis
mesos després, vaig fer la mili i em va tocar fer la mili i
vaig començar a treballar.
Quina és la seva professió?
Faig de pagès. És una feina que m’agrada molt i estic
molt content de poder fer el que m’agrada. Hi ha anys
que t’hi guanyes més bé la vida, i altres no tant bé. I
vaig fent cursets de viticultura per anar coneixent les
novetats del sector.
10

Per què va decidir entrar en política?
Perquè sempre m’ha agradat el servei públic al poble. Sempre he estat vinculat a entitats: vaig estar a
la junta de l’Atlètic Bellvei, vaig ser 7 anys jutge de
pau... I va arribar un moment que a la política del
poble vèiem que hi havia una sèrie de coses que es
podien canviar o es podrien fer millor, ens ho vam
començar a plantejar i vam decidir provar de tirar
endavant l’Agrupació +Bellvei. Aquell any ens vam
presentar a les eleccions i vam guanyar sense esperar-nos-ho.
Quants anys porta com a alcalde?
Set anys. Estic content d’haver estat servint al poble
i del que hem pogut fer en aquests anys de crisi, i
dels més crítics dels últims temps.
Quines responsabilitats ha tingut i quines té?
A banda de ser alcalde, he portat les àrees d’esports i de governació.
Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
La Muga, com era abans. Em va entristir molt veure
com van mutilar el pi gran que hi havia, lloc on molts
hi havíem jugat quan érem petits.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
La gent, el contacte amb la gent. Estem a prop de la
platja i de la muntanya, ben situats i força tranquils.
Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un
disc?
M’agraden els llibres de Martí Gironell, m’agrada
molt com escriu. M’agraden molt les pel·lícules de
ciència ficció, i ara que fa 50 anys, recomano ‘2001:
Una odissea de l’espai’. I cançons, “Que tinguem
sort” de Lluís Llach, i “Boig per tu” de Sau.
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Festes
Els premis de la Fira de Sant Isidre reconeixen
Les 3 claus musicals i Juan Rubio

Durant els actes de la Festa Major petita de Bellvei,
com cada any el consistori va atorgar els premis de la
Fira de Sant Isidre. El Patarol aquest any va ser per a
la formació musical del municipi Les 3 claus musicals,
que aquest any celebren el desè aniversari. El regidor
de cultura Rafael Díaz va assegurar que “si hi ha una
paraula per definir el premi Patarol d’enguany segurament seria la de treball, però també la de sacrifici
i passió. La seva una història que comença de ben
petites i que han sabut evolucionar al llarg del temps,
mantenint sempre un vincle amb el poble de Bellvei,
del qual se’n fan ressò arreu”. “El premi és per a un
grup que gaudeix amb el que fa i fent gaudir els altres, amb un estil diferent que mai deixa indiferent, i

a qui uneix els seus estudis de música i una amistat”.
“Hi ha una que les caracteritza molt bé i que els agrada molt: ‘compartim la nostra música per un batec del
teu cor’”.
El lliurament del premi Piripipip va ser un moment
emotiu, perquè el destinatari va ser Juan Rubio, qui
va morir al gener, i que va recollir la seva filla Cristina Rubio. El regidor Gerard Colet, va explicar que el
perquè del premi: “perquè va ser una persona molt
compromesa amb totes les activitats que es van organitzar al poble, va ajudar a tirar endavant molts projectes, moltes festes, moltes il·lusions de molta gent”.
“La veritat és que és una pèrdua molt sentida per tothom que és de Bellvei”.

10 anys de Les 3 claus musicals
Quan van recollir el premi, a banda d’agrair-lo, desitjar “que la música duri per molts més anys”. Contentes perquè el premi coincideixi amb els 10 anys
de la formació, diuen que no se l’esperaven: “Ens
vam quedar sense paraules”. “En aquell moment
hauríem volgut agrair també a la família que ens han
donat suport a cada concert i a tot el poble que ens
ha ajudat”. La Roser (saxo), la Irene (violí) i l’Anna
(violoncel), que ara tenen 17 i 18 anys, també estan
molt agraïdes a la Sílvia Mañé: “precisament a la plaça de l’església, on ens van donar el premi, va ser on
va començar tot aquell any 2008 amb les caramelles
i tot va ser també gràcies a la Sílvia”.
No va ser l’únic reconeixement que van rebre durant
la Festa Major petita. “La casa rural Ca la Florinda
fa cada any una xapa dedicada a una entitat, i van
proposar-nos fer la nostra per l’aniversari. Ens va fer
molta il·lusió, perquè tampoc ens l’esperàvem”.
El balanç que fan d’aquests primers 10 anys és “molt
positiu”: “han estat anys de molta música, de molt

treball, però també de gaudir molt. Ens ho hem
passat molt bé”. “L’evolució és un dels punts més
destacables del grup, sobretot perquè vam començar molt joves, amb 8 anys. És un canvi molt gran.
Al principi només tocàvem una cançó i els arranjaments no estaven del tot bé. La gent que ens veu un
cop a l’any ens diu que noten que millorem”.
Per celebrar els 10 anys preparen alguna cosa especial per a la Festa Major d’aquest any, de la qual
encara no en volen desvetllar res.
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Festes

Bellvei celebra la F

L’Ajuntament de Bellvei i la Comissió de festes han
organitzat un any més la Fira de Sant Isidre, amb la
Fira i Mostra d’Oficis Artesans com a plat fort el 13
de maig.
Les activitats de la Festa Major petita del municipi
van començar divendres 11 de maig amb la botifarrada organitzada pel Ball de Diables de Bellvei,
seguida de la música de DJ Manyé.
L’endemà, el pavelló municipal va acollir el dinar
d’homenatge a la gent gran, amb ball per als assis-

tents a càrrec de Pepas Duet.
El matí i la tarda de diumenge dia 13, la Fira i Mostra d’Oficis Artesans de diumenge va omplir un any
més el centre del poble amb tot d’estands en què
es podia veure treballar a cistellers, fusters, puntaires o ferrers, o descobrir com s’elaboren les gorres
de cop.
Els més petits es podien convertir també durant
una estona en artesans amb els diversos tallers infantils que els oferien diversos estands. La jornada
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Fira de Sant Isidre

va comptar amb molta música i balls, amb les actuacions de la Bellvei Band, els Grallers de Bellvei
amb la Dona d’Aigua i el Ball de Bastons de Bellvei.
A la tarda, després del lliurament dels premis, els
alumnes de Gimnàstica Gent Gran i del Taller de
Sevillanes van fer una exhibició de balls en línia i de
sevillanes a la plaça de l’església.
Al vespre, un cop acabada la Fira i malgrat el fred,
la plaça de Catalunya es va omplir per recordar els
millors acudits del còmic Eugenio amb l’espectacle

“Meugenio – reubicando el genio”.
Durant el matí, davant la Llar de Jubilats, Ca la
Florinda va organitzar un any més la Trobada de
plaques de cava, la 11a, aquest any amb una nova
xapa dedicada a Les 3 claus musicals.
També durant el matí de diumenge va tenir lloc la
IV Cursa Trail Sant Isidre de Bellvei, que va tenir
com a punt d’inici el pavelló municipal.
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Festes
La Setmana del Dia de la Dona segueix
consolidant-se a Bellvei

14

Un any més Bellvei ha celebrat tota una setmana
d’activitats, gairebé totes gratuïtes al voltant del
Dia de la Dona. La primera va ser, com és habitual,
la 3a trobada de teixidores Urban Knitting, en què
els participants van teixir tot de peces de colors lilosos que van decorar diferents elements del mobiliari urbà, com la façana de l’Ajuntament, pilones o
bancs. Als centres cívics, a la Patronal i a la Muga,

es van poder fer els tallers de teixir un organitzador
de bossa i el de crema facial. A la patronal també hi
va haver el taller de risoteràpia i, dissabte a la nit,
el Sopar de Dones, seguit del concert del grup de
versions Angel Dust.
El programa també va incloure zumba a la plaça de
Catalunya i teatre amb l’obra “Som i serem.. dones!!!”.

Contes i titelles per Sant Jordi

Carnestoltes al Centre cívic la Patronal

El Centre cívic la Patronal va acollir la Diada de Sant
Jordi un taller de contacontes que va anar seguit
d’un taller de titelles de dit, en què els mateixos infants es podien fer el seu titella després d’escoltar
la llegenda.

Cavalcada de Reis a Bellvei
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Entitats
La Lira Vendrellenca fa un molt bon paper al
Campionat infantil de taekwondo

7 ors, 5 plates i 2 bronzes van
aconseguir els esportistes de la
secció de taekwondo de La Lira
Vendrellenca al Campionat de
Catalunya Infantil de Competició
del 15 d’abril, en la que va ser la
seva millor actuació a la competició.
Tots van fer una gran actuació,
tant els 14 que van aconseguir
medalla com els 8 que no van
aconseguir pòdium però que van

sumar experiència i van demostrar una perseverança sobre la
pista que farà que millorin el seu
rendiment.
Pel que fa als bellveiencs, entre
els guanyadors de l’or hi ha Daniel Martínez i Arnau Jané i de
plata, Josep M. Galimany.
Els va acompanyar Marc Jané,
que va fer de “coach”.

2018, any d’aniversaris d’entitats a Bellvei
Aquest any coincideixen força aniversaris d’entitats
del municipi, començant pel centenari de La societat “El Casal” i que ja està preparant moltes activitats per aquest any. També fa anys, 25, el Ball de
Diables de Bellvei (entrevista a la pàgina 17), que
també té previst anunciar com ho celebrarà amb tot

el poble. Les 3 claus musicals (entrevista a la pàgina
11) només han avançat que celebraran els 10 anys
durant la Festa Major d’estiu de Bellvei. I aquesta
temporada també fa 10 anys Bellvei Ràdio, que prepara programes especials i un canvi de logo. Al proper Pòrtic recollirem totes aquestes celebracions.
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Entitats
Primer dinar homenatge a la gent gran de Bellvei
Per celebrar els 25 anys del local de la Llar de Jubilats, tal i com reclamava la junta de l’entitat, el
pavelló poliesportiu de Bellvei va acollir dissabte 12
de maig el Primer dinar homenatge a la gent gran
del municipi. La regidoria de Benestar social, salut i
família va convidar a l’àpat a tota persona jubilada
major de 65 anys empadronada a Bellvei, un total
de 115 persones amb un cost total per a l’Ajuntament de 2.875’35 euros.
Els últims mesos les instal·lacions de la Llar s’han
millorat amb la instal·lació d’aire condicionat al dos
pisos, i s’ha començat un curs de manualitats, a banda de continuar el de memòria.
Les properes activitats seran la sortida a l’Ametlla

de mar (del 4 al 8 de
juny, 185€) i a Tortosa
(30 de juny, 12€). Els
interessats s’hi poden
apuntar a la Llar els dies
que obre: dimarts, dijous i diumenge a partir
de les 17 h. A més a més Roser Mañé, presidenta
us recordem que fer-se de la llar de jubilats
soci tan sols costa 5€ a l’any.
D’altra banda, aquest any la festa de la Llar de Jubilats tindrà lloc diumenge 22 de juliol; a les 13 h
es farà la missa, i a les 18 h, havaneres a la Rambla
Josep Torrents, amb berenar a la mitja part.

Concert-vermut solidari de la Lliga contra
el Càncer de Bellvei

Després de l’èxit del dinar solidari de l’any passat
al Pavelló de Bellvei, la delegació de Bellvei de la
Lliga contra el Càncer va celebrar diumenge de
Pasqua un concert-vermut solidari a la Rambla Josep Torrents, després de la cantada de caramelles
pels carrers del poble. La dinamització i la música
va anar a càrrec de Rufino. La delegada a Bellvei
Íngrid Salas va detallar que tots els diners recaptats
van anar destinats als projectes de l’entitat, com
campanyes per fer-se controls per poder detectar
el càncer de còlon i de mama. L’any passat es van
16

donar ajudes a pacients que no tenien mitjans per
tractar-se. Aquest 2018 els diners recaptats es destinarà a explicar els efectes pal·liatius de l’exercici a
les dones que s’estan tractant, a través de sessions
de gimnàstica.
Els comerços del poble van col·laborar cedint obsequis per a dues paneres que es van sortejar durant
l’esdeveniment.
La Lliga contra el Càncer celebra aquest any 25 anys
i en aquesta ocasió el Vendrell serà el lloc triar per
fer el dinar solidari anual de l’entitat.
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El Ball de Diables celebra 25 anys i
fa una crida per créixer la colla

La Fundació Santa Teresa visita sovint Bellvei Ràdio,
per veure de prop com funciona l’emissora municipal o per gravar-hi petites peces. Aquest abril, però,
la Lídia Miravent i el Guillem Zambrano, acompanyats per Dolors Zambrano, van de anar a l’estudi
de la ràdio per entrevistar una entitat que també els
agrada molt, el Ball de Diables de Bellvei; en concret van conversar una bona estona amb Epa Serra,
Francesc Huertas i Carmen Cansino. Entre els molts
temes que van tractar, els Diables els van explicar
que aquest any s’ha reestructurat l’organització de
la colla. La junta s’ha renovat amb força gent nova i

més jove, que segueix encapçalada per Joan Hijano
com a president de l’entitat i cap de colla. El ball de
diables reconeixen que actualment són pocs i per
això fan una crida a tothom que s’hi vulgui apuntar,
com a timbalers o, els majors de 18 anys, com a diables. També proposen a la gent del poble que participi a la resta d’activitats que organitzen, a banda
de les relacionades amb el foc, com concerts, menjars populars o barres: “és una manera de conèixer
gent de totes les edats i de fer festa amb el poble”.
Per exemple, organitzant el sopar i la paella de la
Festa Major petita.

Els infants de l’Atlètic Bellvei visiten Bellvei Ràdio
L’equip de la lliga consell de l’Atlètic de Bellvei,
acompanyats de les monitores Anahí i Aida, van
visitar la ràdio aquest mes de març. Als micròfons
de la ràdio municipal van explicar, entre moltes

altres coses, què és el que més els agrada de jugar a futbol, que juguen a futbol 5 i que a la seva
categoria no hi ha taula de classificació.
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Plens municipals
Ple extraordinari
23 de novembre de 2017
ÚNIC.- Sorteig membres de les meses electorals per
les Eleccions al Parlament de Catalunya, 21 Desembre
2017.
Ple ordinari
11 de gener de 2017
1. Aprovació si escau, de l’acta del ple ordinari de 19
d’octubre de 2017. (EXP. 1793/2017)
2. Aprovació si escau, de l’acta de ple extraordinari
i urgent del 24 d’octubre de 2017. (EXP. 1864/2017)
3. Aprovació si escau, de l’acta de ple extraordinari
del dia 23 de novembre de 2017. (EXP. 1928/2017)
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia
5. Aprovació si escau, donar compte informe serveis
econòmics Diputació de Tarragona (EXP. 2017/1453)
6. Aprovació si escau, donar compte PMP tercer trimestre del 2017. (EXP. 2017/1259)
7. Aprovació si escau, ordenança reguladora de les
bases generals subvencions transport escolar intramunicipal (EXP. 2017/1654)
8. Aprovació si escau, distribució superàvit (EXP.
2017/2020)
9. Precs i preguntes
Ple extraordinari
24 de gener de 2018
1. Aprovació si escau, Aprovació inicial Pressupost any
2018 (Exp. 2017/1978)
2. Donar compte informe d’intervenció. (Exp.
2017/1978)
3. Aprovació si escau, Pla Estratègic de Subvencions
(Exp. 2017/2050)
4. Moció presentada pel grup municipal del PSC, per
exigir a la Generalitat
l’abonament del deute pendent de les Escoles Bressol
(Exp. 2018/74)
Ple extraodinari
8 de març de 2018
1. Aprovació si escau, Modificació conveni Serveis Socials 2016-2019 i annex exercici 2018 (Exp. 2016/1098)
2. Donar compte informe Secretaria Intervenció Període Mig de Pagament 4t trimestre de 2017. (Exp.
2017/1259)
3. Aprovació si escau, Aprovació conveni Jove Baix
Penedès, exercici 2018 (Exp. 2018/5)

4. Aprovació si escau, inici expedient procediment
sancionador per tinença animal perillós (Exp. 2018/32)
5. Aprovació si escau, Aprovació conveni regulador
delegació a favor de la Diputació de Tarragona, per
la gestió, liquidació, recaptació ingressos municipals.
(Exp. 2018/231)
6. Aprovació si escau, donar suport al municipi del
Vendrell com a Capital Cultural de Catalunya 2020
(Exp. 2018/228)
Ple ordinari
12 d’abril de 2018
1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari d’11
de gener de 2018. (Exp. 9/2018)
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari de
24 de gener de 2018. (Exp. 73/2018)
3. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari
del dia 8 de març de 2018. (Exp. 212/2018)
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia
5. Donar compte Decret d’alcaldia núm. 2018-0060
de l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel
període 2019-2021.
6. Donar compte Decret d’alcaldia núm. 2018-0106
de l’aprovació incorporació de romanents de crèdit
de l’exercici 2017
7. Donar compte Decret d’alcaldia núm. 2018-0108 de
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2017
8. Donar compte informe de la intervenció sobre le
compliment de l’objectiu
d’estabilitat, regla de la despesa i límit del deute amb
motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost.
(Exp. 2018/59)
9. Donar compte de la renúncia de la regidora Sra.
Mònica Sebé Rodríguez del grup municipal del PDeCAT. (Exp. 2018/374)
10. Aprovació si escau, modificació de crèdit nº 2 crèdit extraordinari (Exp. 2018/395)
11. Aprovació si escau, del Règim de control intern
simplificat. (Exp. 2018/380)
12. Aprovació si escau, Calendari de festes locals per
l’any 2019 (Exp. 2018/191)
13. Aprovació si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit (Exp. 2018/377)
14. Aprovació si escau, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local per empreses o
entitats explotadores de serveis de subministrament.
(Exp. 2018/390)
15. Aprovació si escau, Moció per l’alliberament dels
presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de
la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol. (Exp. 2018/405)

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

Desde que se aprobara, en julio del 2016
el Reglamento de Participación Ciudadana,
con la abstención del grupo de la oposición,
hemos avanzado mucho en la idea que teníamos desde el grupo de electores +Bv, sobre ofrecer herramientas de participación a
los vecinos.
Empezamos en el 2017 con tres propuestas
vecinales ejecutadas y este año se ha doblado el número de propuestas con lo que
hemos tenido que llevar a cabo una jornada de consulta popular con la participación
de un 10% aproximadamente del censo de
electores.
Somos conscientes del reto que supone implementar una nueva manera de hacer que
la gente participe responsablemente en la
política municipal sobre determinadas cuestiones pero estamos convencidos de que la
participación e implicación irán en aumento,
en vista de los resultados de estos últimos
años.
Todo esto a pesar de la falta de implicación
del grupo de la oposición, más preocupados por hacer campaña de desprestigio sin
aportar soluciones.
Se quejan de que no se les comunican los
actos que se celebran en el ayuntamiento
pero cuando se les avisa, tampoco acuden,
como es el caso del Consell del Poble por
ejemplo, donde, a pesar de formar parte
de él, no acuden a las reuniones, ni forman
parte de los grupos de trabajo….así que no
cumplen con lo que expresaron en su escrito
del pòrtic de abril del año pasado….porque
no ayudan ni forman parte de este proyecto.
Respecto a la antena de Baronía, pretendíamos dar un servicio de wifi en la urbanización y dotar de wifi gratis varios espacios
públicos, sin ningún beneficio para el Ayuntamiento y con ventajas “tecnológicas” para
los vecinos. Todo esto ha sido un trabajo
muy laborioso y dilatado en el tiempo, que
aún dura y que no se vea ningún movimiento no implica que no se siga trabajando al
respecto.
Se sigue apostando por la escuela de idiomas de Bellvei, para el curso que viene tanto
para niños como para adultos y por la escuela de música.
En otro orden de cosas, se ha instalado parquet en la guardería y se está trabajando
en un proyecto para mejorar los patios del
colegio la Muntanyeta, junto con el Ampa y
la dirección del centro, que esperamos, en
breve, poder mostrar los resultados.
Feliz verano!!!

Continua passant el temps i, com estem
acostumats, no veiem cap novetat al nostre municipi. Ara fa gairebé quatre anys
que vam veure màquines treballant al camí
de Baronia, just abans de les eleccions, i
aquesta vegada no serà diferent. Faran un
altre trosset de camí intentant dissimular
que s’han oblidat de la urbanització durant
quatre anys. Bé, sense oblidar que han posat una antena wi-fi que no dóna cap servei,
que ningú ha demanat i que, a més, els veïns
no volen. Però és curiós com canvia el discurs. Pregunten a tota la urbanització què
han de fer amb l’antena, i quan la resposta
és treure-la, aleshores l’equip de govern diu
que la consulta no és vinculant; o sigui que
ells decidiran què fan. Com se’n riuen, dels
veïns. Ja ni dissimulen.
Continuem amb un poble aïllat, sense comerç i sense intenció de promoure’l, sense
cap iniciativa. La “famosa” rotonda ha fet
que la gent no vingui a Bellveí.
Per altra banda, vam preguntar al ple què
havíem de fer amb el problema dels robatoris que estem patint, amb la inseguretat que
genera tot plegat, i la resposta de l’equip de
govern va ser clara: deixar que els mossos
facin la seva feina, i que cadascú faci el que
pugui. Resumint, que no és cosa seva…Que
ens espavilem com puguem…
El polígon segueix igual, parat, sense generar feina als nostres veïns ni aportant cap benefici al poble. Amb l’estat deplorable que
presenta, no es vendrà cap parcel·la. Si el
polígon oferís una millor imatge, tindria més
pretendents. Però és igual, nosaltres anem
“sobrats”…
Volíem destacar el gran dinar que estan
preparant per a la gent gran, més de 300
invitacions a 25 euros cadascuna…en total
més de 10.000 euros. Amb això acontenten
tota aquesta gent? Els traiem el dinamitzador, no fem millores a la llar… però amb un
gran dinar ja tindrem la feina feta i l’any que
ve són eleccions. I de pas, ens oblidem dels
jubilats de “les casetes”, sense invitacions ni
cap acord amb ells. Si volen venir, que paguin… No van dir que eren veïns iguals que
els de Bellveí?
Els nostres jubilats es mereixen això i molt
més, però potser seria millor invertir en
coses que els facin falta, o fer un dinar o
berenar més econòmic. Però clar, anem sobrats…
Referent al turisme, fa més de quatre anys
que vam demanar senyalitzar els camins i les
cases emblemàtiques del nostre poble i ens
van dir que arribàvem tard… Som el poble
més endarrerit de la comarca… Quina llàstima…
Volem donar un especial record pel nostre
company, veí i amic “Juanito”. Un exemple
de dedicació i compromís amb la societat.
Et trobarem a faltar.

PSC BELLVEI:
CONTINUEM TREBALLANT
PEL NOSTRE POBLE
Des de la regidoria d’ocupació estem treballant, sobretot, en donar formació a la gent
jove i als adults. El proper juny s’iniciarà un
curs d’auxiliar de magatzem. Ens hem adherit com a municipi a la Xarxa d’Ocupació
Comarcal. També participem en el programa Enfeina’t, obtenint la contractació d’una
persona aturada de Bellvei per a realitzar
treballs a la brigada municipal. Us encoratjo a mantenir-vos informats/des de tots els
programes que tirem endavant a través de
les oficines municipals, a la web i Facebook.
Pel que fa a la regidoria de Medi ambient,
parcs i jardins, durant aquest maig s’iniciarà la reforma del parc del costat de la llar
d’infants i el parc del costat de la piscina,
instal·lant mobiliari urbà nou i una nova pista
de petanca.
En l’àmbit de Turisme, s’està programant la
segona edició del Campionat de parxís per
a primers de setembre; s’està treballant per
tal de poder realitzar, per primera vegada,
una cursa automobilística a nivell de Catalunya, a Baronia del Mar i, per últim, s’està
ultimant la programació d’una excursió turística per Catalunya d’un o dos dies.
Per concloure, vull destacar que, des del
PSC de Bellvei, entenem que quan es governa s’ha de fer pensant en tothom. S’ha
de pensar en tots i totes, pensin com pensin,
sense excloure a ningú. I això s’ha de fer tant
des d’un ajuntament com des del Parlament.
No es pot pensar solament en les necessitats o desitjos d’una part de la població: la
independentista.
Els aturats, els pacients que esperen assistència mèdica, la gent gran que necessita
atenció sociosanitaria, els nostres joves que
es mereixen una educació pública de qualitat...i tantes, i tantes altres qüestions que
des de fa anys es tenen oblidades!!!!
Volem un govern que governi per a tots i totes...i que es posi a treballar JA!!!!!
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