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Editorial

Consistori
GERARD COLET MAÑÉ
Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

Benvolgudes veïnes i veïns,
Durant els últims mesos s’han estat preparant una sèrie de projectes per millorar l’estat de diverses infraestructures importants per a tothom. En la majoria de
casos, són feines que no criden l’atenció ni notem cap
moviment extraordinari però es imprescindible tirar-les
endavant per tenir uns bons serveis.
El projecte de les línies de l’enllumenat públic permetrà recuperar el bon funcionament dels fanals de molts
sectors del nostre municipi, però són uns treballs meticulosos i feixucs que comportaran temps.
L’accés de Baronia de Mar es veurà millorat amb un
nou tram desprès de mesos de treballs previs i administratius.
El projecte de reciclatge, en el qual estem molt implicats tot l’equip de govern, i esperem que també l’oposició, ha vingut per quedar-se i millorar la nostra aportació al reciclatge.
Ben aviat s’iniciaran a Baronia dues noves reposicions
de xarxa de abastament d’aigua potable. Una al carrer
Gardènia i l’altra a l’avinguda Vista Alegre.
També existeixen altres iniciatives més modestes que
veuran la llum a finals d’aquest any i a principis del
vinent, però totes elles arribaran després de molt de
temps de confecció de projectes, preparació de concursos, licitacions, exposicions públiques i contractacions.
Amb tot això només us volem transmetre que la voluntat d’aquest equip de govern és més forta que mai
per millorar la qualitat dels serveis i infraestructures
que disposem. Però hem de ser conscients que avui
dia l’administració és la garant del compliment estricte
de tots els actes administratius. I aquests comporten
un determinat temps.

Josep Carles Galofré 2n Tinent d’Alcalde
jgalofre@bellvei.altanet.org
Àrea d’Hisenda i Urbanisme

Mercedes Martín Navarro Regidora
mmartin@bellvei.altanet.org
Àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat,
Cultura i Habitatge

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

Núria Güell del Campo 1a Tinent d’Alcalde
nguell@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ocupació, Pacs i Jardins
i Medi Ambient
Xavier Lladó Montoliu 3r Tinent d’Alcalde
xllado@bellvei.altanet.org
Àrea de Festes i Turisme

Ingrid Salas Batet Regidora
isalas@bellvei.altanet.org

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

Tenim la ferma convicció que som capaços de portar el
nostre municipi endavant amb uns serveis de qualitat.
Però us demanem temps per concretar les diferents
solucions i que aquestes cristal·litzin en fets concrets.
Us volem agrair la paciència que demostreu, així com
també els vostres suggeriments per fer-nos avançar en
la direcció correcta.

Ángeles Grande Robledillo Regidora
agrande@bellvei.altanet.org

Per acabar, m’agradaria desitjar-vos unes bones festes
i bona entrada d’any de part de tots els treballadors de
l’Ajuntament i l’equip de govern.

Enrique Chicano Pérez Regidor
echicano@bellvei.altanet.org

Bones festes!!!
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Gerard Colet Mañé Alcalde
alcaldia@bellvei.altanet.org
Àrea de Governació, Serveis i Via Pública
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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.
Serveis Tècnics
Dijous de 10.00 a 14:00 hores.
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.
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.
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Deixalleria comarcal
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 16.00 a
20.00 hores. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Telèfons municipals
Ajuntament 				977 168 185
Ajuntament Fax
		977 168 115
Escola La Muntanyeta		 977 168 147
Llar d’Infants Els Cargolins		
977 168 081
Centre Cívic La Patronal		
977 168 435
Centre Cívic La Muga
977 661 696
Consultori Mèdic			 977 168 841
Llar de Jubilats			 977 168 057
Pavelló Poliesportiu			
977 592 917
Piscina 				620 836 646
Servei d’aigua (avaries)		 650 715 744
Jutjats 				977 168 252
Serveis Socials			 977 168 299
Bellvei Ràdio 			977 168 967

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
Carmen Cansino dimiteix del seu càrrec de regidora
de l’Ajuntament

La regidora del grup municipal socialista Carmen
Cansino va presentar la seva dimissió del càrrec el
passat mes d’octubre després que es fessin públics
uns comentaris que va fer des del seu perfil privat
de Facebook. El portaveu del grup +Bellvei i alcalde Gerard Colet va agrair a la regidora la feina feta
i que era una persona vàlida per fer la feina que se li
va encomanar. López considera que els comentaris
de Cansino van ser “molt desafortunats” i que per
això el seu grup va demanar de manera consensu-

ada a la regidora que demanés disculpes i al grup
socialista, la dimissió de la regidoria. La portaveu
del PSC de Bellvei, Núria Güell també considerar
que els escrits de Cansino havien estat “desafortunats”, i que així ho havia admès la mateixa autora,
que els va retirar i després va demanar disculpes.
Per a Güell, el seu grup ja es donava per satisfet
i que calgués que dimitís. Apunta que hi va haver
“pressions” de “gent molt independentista” sobre
l’equip de govern i per això se’n va demanar la dimissió. Núria Güell creu que la decisió de Cansino
de renunciar per garantir la continuïtat del grup socialista al govern municipal “l’honora” i en destaca
que ha sabut fer la seva tasca com a regidora. De
la seva banda, el portaveu d’Activem Bellvei, Agustín Huerta, explica que es van “indignar” amb els
comentaris i considera que són “molt durs” i “equivocats”. Com a grup, diu, van tenir la sensació que
s’havia penedit i que “li ha tocat pagar molt car
aquest error”. Activem Bellvei reconeix que entén
les postures dels dos grups, i Huerta també considera que la presentació de la dimissió de Cansino
“l’honora”.

ERC guanya les eleccions generals
del 10 de novembre

A diferència de la majoria de municipis del Baix Penedès, en què el PSC va tornar a la ser la força
més votada, Esquerra Republicana de Catalunya va
ser el partit guanyador a Bellvei, seguit del PSC i
d’En comú podem. Aquests tres primers partits van
perdre vots respecte les eleccions del 28 d’abril,
mentre que VOX va ser qui va pujar de manera més
clara, aconseguint més vots que Junts per Catalu10 de novembre 2019

28 d’abril 2019

ERC: 			216
PSC:			200
En comú podem: 158
VOX:			111
JuntsXCat:		
97
Partit Popular:
78
Ciutadans:		
69
CUP:			
42
PACMA:		
23

255
285
161
58
92
51
187
23

nya o el Partit Popular, que també en van sumar.
Ciutadans, de la seva banda, gairebé es va quedar
amb un terç dels vots que va aconseguir a les eleccions generals anteriors. Bellvei també va destacar
per ser un dels municipis de la comarca en què més
va disminuir la participació, que va passar de poc
més d’un 74 per cent a l’abril, a prop d’un 62 per
cent al novembre.
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Notícies

Bellvei passa en poc temps d’un 2

L’Ajuntament de Bellvei i l’ Empresa comarcal de
serveis mediambientals del Baix Penedès (EcoBP)
han signat un acord per apostar pel reciclatge intel·ligent a Bellvei. Es tracta de contenidors amb un
sistema d’obertura mitjançant targeta magnètica
per a la recollida selectiva municipal als dos nuclis
de la població i amb l’excepció del polígon industrial Els Massets, on s’implantarà la recollida selectiva porta a porta.
Els nous contenidors es troben en bateries de cinc,
corresponents a les fraccions de vidre, paper, cartó, matèria orgànica i resta. Amb la implantació
del nou sistema cal que cada usuari compti amb
una targeta magnètica personal per poder obrir els
contenidors de les fraccions de matèria orgànica
(tots els dies) i de resta (dimecres i diumenge). Els
usuaris també compten amb una aplicació mòbil
disponible per als sistemes Android i iOS en què
poden consultar les dades del servei del se perfil,
així com estadístiques del seu ús del servei, el calendari d’obertura de les fraccions o bones pràctiques en matèria de recollida selectiva.
El nou sistema es va implantar el 4 de novembre,
després d’un mes en què es va fer una campanya
informativa, amb el lliurament als usuaris del material necessari per poder fer ús del sistema (un kit
del reciclatge intel·ligent amb la targeta d’usuari, 2
cubells de recollida i material informatiu del servei
6

de recollida), amb punts d’informació puntuals i un
de fix a l’Ajuntament, i sessions informatives amb la
presència de membres de l’equip de govern i membres d’EcoBP, obertes als ciutadans.
Segons dades recollides per ECOBP, Bellvei estava
per sota del 34,13% en recollida selectiva, el Baix
Penedès està en un 34,71% i la mitjana de Catalunya, en poc més d’un 40 per cent. Els objectius del
Programa general de prevenció i gestió de residus i
recursos de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, són que el 2020 s’arribi a una mitjana de recollida selectiva de més del 50 per cent als municipis,
i de més de 60 al conjunt de Catalunya. Els primers
resultats són optimistes: en tres setmanes el muni-
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20 a un 72% en recollida selectiva

cipi va passar del 20 al 75% de recollida selectiva
en contenidors.

Taxa d’escombraries
El ple de l’Ajuntament de Bellvei va aprovar les ordenances fiscals, entre les quals hi ha la taxa d’escombraries. L’equip de govern va explicar que el
que es recapta de cada taxa, per una regla bàsica

administrativa, cal que pagui el servei, i que feia
anys que no era així. Per això s’ha apujat el preu
d’aquesta taxa al nucli del poble, igualant-la al que
es pagava a Baronia. L’Ajuntament recorda als veïns que si reciclen els pot baixa la taxa a partir de
l’any 2021. Reconeix que molts veïns s’han mostrat
escèptics amb el nou sistema de recollida, perquè
hi veuen totes les trampes i possibilitats d’enganyar
el sistema. En tot cas, asseguren que resulta més
fàcil reciclar com toca que intentar fer trampa.
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Notícies
Rocío Mota: “Se’ns ha de veure
i se’ns ha de sentir”

La bellveienca Rocío Mota va participar com a representant de Tarragona al certamen de bellesa
Miss Curvys Internacional, que va tenir lloc el 21 de
setembre a Benalmádena, Màlaga. Ha estat la primera vegada que una representat de la demarcació
ha participat en aquesta competició. “Va ser una
experiència cansada i estressant, però en conjunt va
ser molt maca”. Les van convocar un dia abans per
fer sessions de fotos per agrair el suport dels patrocinadors i amb la roba de la desfilada. “Van ser
moltes hores”. I el dia 21, a la tarda va començar la
gala en què van desfilar “amb una dessuadora, un
vestit pin-up, vestit vermell, vestit de gala i vestit de
còctel”. Molta va comptar amb el patrocini de Nati
Soler Núvies de Llorenç del Penedès, entre d’altres.
Va guanyar la representant de Múrcia, però el que
més destaca la bellveienca és les amistats que ha
fet: “m’he emportat amigues per a tota la vida”,
“totes dones normals, com jo, totes amb els seus
complexes i lluitant pel mateix, perquè se’ns vegi”.
Mota seguirà vinculada amb Miss Curvys a partir
d’ara. L’any que ve la gala tindrà lloc a Granada. “Jo
hi aniré acompanyant la candidata que surti de Tarragona”, diu Rocío Mota. S’ha associat amb el seu
amic Luís Vinagre per portar la delegació de Tarragona i ja estan buscant dates per fer els primers
càstings, que seran un al Vendrell i un altre a la zona
de Tarragona o el Delta de l’Ebre. També han començat a buscar més patrocinadors per a les futures
participants. Gràcies a aparèixer a molts mitjans de
la demarcació, des de Bellvei Ràdio fins a la televisió
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de Tarragona o el Diari de Tarragona, ja comença a
tenir candidates a succeïr-la.
Per a Rocío Mota aquesta competició és importantíssima. “Se’ns ha de veure i se’ns ha de sentir”, diu:
“La societat encara no està preparada per veure
una dona normal a la passarel·la”. Explica que, ara
que quan es van començar a penjar les fotografies
de la gala de Màlaga i diu que encara hi ha detractors “que insulten, falten el respecte i denigren”.
Considera que és la falta de costum. “Més enllà de
com de bé ens ho hem passat, de la roba... el més
important és la reivindicació, l’empoderament de la
dona normal, amb corbes”.
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A punt de finalitzar els projectes
aprovats als pressupostos participatius

Les entitats de Bellvei ja compten un remolc per
poder transportar el bestiari festiu del municipi,
al qual només li falta la decoració. L’adquisició
d’aquest remolc va ser la proposta guanyadora
dels Pressupostos Participatius d’aquest 2019, amb
un pressupost de 3.820 euros mes IVA, presentada
per diverses entitats del municipi. El projecte guanyador de l’edició del 2018, de recuperació i senyalització del camí de la Muga presentat per l’entitat
Senderistes la Muga, també està a punt d’acabar
amb la instal·lació de les senyalitzacions.

Amb el nou mandat que va començar el mes de
maig, també s’han renovat els membres del Consell
del poble per als propers quatre anys. El formen els
regidors de l’Ajuntament, representants de les entitats i dos veïns que es presenten per candidatura
popular. A la reunió trimestral del Consell del Poble
del 19 de setembre, entre les persones que s’hi van
presentar, es van triar per sorteig les veïnes Roser
Hernández i Carmen Vidal.

Lliurats els Premis Ciutat de Bellvei de Recerca
El 24 de juliol l’Ajuntament de Bellvei va lliurar els
diplomes als guanyadors dels tercers Premis Ciutat de Bellvei de Recerca, proposta que va sorgir
d’una proposta dels pressupostos participatius i
que l’Ajuntament de Bellvei ha incorporat des de la

segona edició al pressupost. Jan Hijano se’l va endur a la categoria de Batxillerat pel treball ‘Jannoci,
have attitude and yourself’ i Ariadna Gómez a la categoria d’ESO pel treball ‘Els estils d’aprenentatge,
una educació adaptada’.
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Notícies
Nous trams acabats i en obres del Camí de Baronia
El juliol passat es va acabar un nou tram del camí
de Baronia de Mar. Aquest tram es va fer abans que
el que hi ha entre aquest tros i el camí ja fet pel fet
que calia justificar la subvenció, que prové al 100
per cent de la Generalitat de Catalunya, abans del
21 de juliol. L’inici de les obres del tram intermedi
del camí de Baronia, que ja està en marxa, s’ha endarrerit per temes burocràtics fins a aquesta tardor.

L’Ajuntament de Bellvei
celebra amb Juan Antonio
Rebollo la seva jubilació

Concentració
“No és no” i 25N

Treballadors i regidors
de l’Ajuntament de
Bellvei van acomiadar
Juan Antonio Rebollo,
company que durant
molts anys ha treballat
a la brigada municipal,
amb una festa. L’alcalde
i l’equip de govern li han agraït la seva feina durant
el temps que ha estat treballant per Bellvei.

Dos membres més de l’AVPC
de Bellvei reben la titulació

Raúl i Teresa, dos membres de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Bellvei, van rebre a
l’octubre la titulació del Curs bàsic per a voluntariat
de protecció civil. D’altra banda, tres membres de
l’Associació van participar a l’octubre, per petició
del Centre superior de coordinació i informació de
l’estructura de protecció civil de Catalunya (CECAT)
i de l’Ajuntament de l’Espluga del Francolí, en tasques de regulació
del trànsit i rehabilitació de la zona
arran de l’episodi
de fortes pluges.
Allà van col·laborar
amb Mossos, ADF,
Creu Roja i Bombers, entre d’altres.
10

El passat 8 de juliol membres de l’Ajuntament
de Bellvei i veïns del municipi es van unir a les
concentracions davant dels ajuntament per reivindicar que ‘No és no’ i en suport d’una víctima de violació de 14 anys a Manresa. També es
va fer una concentració el 25 de novembre, Dia
internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones.
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Jocs de taula i contacontes als centres cívics de Bellvei

La regidoria de Cultura de Bellvei ha incorporat
aquesta tardor les activitats de Jocs de taula en família i de contacontes al centre cívic la Patronal i
al centre cívic la Muga. Els infants, a partir de dos
anys, i els familiars que hi assisteixen poden jugar

amb jocs i joguines de l’Antiga mediterrània (Egipte, Roma, Grècia i Mesopotàmia) i amb jocs actuals. Els contacontes, que es complementen amb un
taller relacionat, han tingut com a temàtiques La
castanyada i el Nadal.

L’espectacle ‘Shalom’,
protagonista dels primers ‘Vespres musicals’

L’església parroquial de Santa Maria de Bellvei, plena de gom a gom, va ser l’escenari del primer dels
‘Vespres musicals’ organitzats per la regidoria de
Festes i la col·laboració de la parròquia de Bellvei.
En aquesta ocasió, el Cor de veus blanques de l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell i
les 3 claus musicals van portar a Bellvei l’espectacle
‘Shalom’.

Festius a Bellvei
per al 2020

A les 12 dates del calendari de festes laborals
que fixa la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Bellvei afegeix per a aquest 2020 les
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables els dilluns 18 de maig i 17 d’agost.
11
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Festa Major

Una festa majo

La Festa Major d’estiu de Bellvei va arrencar aquest
any amb el pregó, que va anar a càrrec de Les 3
claus musicals. El grup de Bellvei participa a moltes
de les festes i activitats del municipi, com la Festa
Major, la Fira de Sant Isidre, la Jornada Bellvei Negre i fa concerts com el de Nadal.
Al pregó van repassar la seva trajectòria dins i fora

12

del municipi i van agrair el suport de familiars, amics
i del poble en general.
A banda de les activitats habituals, com la cercavila
i el correfoc, aquest any la Festa Major va comptar amb el Show Cabaret de Soledad en compañía,
amb els actors Josep Ferré i Esther Soto al Pavelló.
Pel que fa a la música, es van poder sentir des del

www.bellvei.cat DESEMBRE2019

or participativa

concert amb ball de l’Orquestra Venus fins a la Festa Electrònica de Els 40 Club Session amb DJ Neus
Gonzàlez i Enric Font, passant per Gisela Concert
Kids amb la popular cantant dels temes de ‘Frozen’
en català i espanyol, o la Desbandada i Bocamolls
al Concert Jove.
Entre les novetats d’aquesta Festa Major hi va ha-

ver el joc de rol en viu ‘L’assassí de l’espardenya’,
que van organitzar els Tafaners de Bellvei. Consistia
en que cada inscrit tenia un objectiu assignat a qui
havia de tocar amb una espardenya, seguint unes
regles establertes. Hi va haver dos premis: la guanyadora del joc va ser Aina Mañé, mentre que Jose
Cansino es va endur el premi a la millor espardenya.

13
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Festes
Bellvei es consolida com la capital del parxís

A banda del campionat de parxís que organitza
cada any la Societat el Casal durant la Festa Major,
Bellvei compta des de fa tres anys amb una nova
cita: el campionat per parelles. Aquest any va tenir
lloc més tard que en anys anteriors, el 13 d’octu-

bre, i al pavelló municipal. Com edicions anteriors,
va comptar amb molta participació de jugadors de
totes les edats, als quals se’ls va lliurar com a record un bloc i un bolígraf d’un dels quatre colors
del parxís.

L’esbart dansaire
Els Tafaners han organitzat
de Tarragona actua
diverses activitats
a la Diada de
Després de la Festa Major, els Tafaners han organitforça activitats. La primera va ser el 8 de seteml’11 de setembre de Bellvei zat
bre, la 2a Cursa d’obstacles Correfang, que va te-

Després del discurs institucional de l’alcalde Gerard
Colet i d’escoltar l’himne nacional de Catalunya, els
assistents al actes de la diada van poder el migdia
de l’11 de setembre de l’actuació del Cos jove i el
cos de dansa de l’Esbart dansaire de Tarragona. El
ball de gitanes del mateix esbart també va participar als actes de la Festa Major de l’estiu. Abans,
hi va haver el concurs de truites, amb el premi a la
més gustosa i a la més ben presentada, i després,
un dinar popular i un concert a càrrec de Victoria.
14

nir lloc al polígon Els Masets. La setmana següent,
el 14 de setembre, Bellvei va acollir el Som Festa
Baix Penedès, un esdeveniment organitzat per diverses entitats de joves de la comarca i que cada
any té previst fer-se a un municipi diferent. La festa
va durar des del migdia, amb un vermut electrònic fins a la nit, amb un gran sopar popular, seguit
d’un bingo i de la Festa jove amb Djs de la zona.
El cap de setmana de Tots Sants, l’entitat també va
organitzar tres activitats: al pavelló van fer un sopar
de castanyada amb concurs de panellets, seguit de
bingo, i més tard va començar La gran castanyada,
amb tres Djs. I dissabte 2 de novembre, van fer diversos passis del Túnel del terror a la plaça de l’U
d’octubre de 2017.

www.bellvei.cat DESEMBRE2019

Festa de la Llar de jubilats

El cap de setmana del 20 de juliol una trentena de
membres de l’Associació de jubilats i pensionistes
Llar de Bellvei van celebrar la seva festa anual al seu
local, amb un berenar, parlament del president i un
concert.

La Societat el Casal
de Bellvei organitza una
sardinada i
la 2a Festa blanca
Dissabte 28 de setembre l’Associació Societat Cultural Recreativa el Casal de Bellevi va organitzar una
sardinada popular, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bellvei i Cevipe. El plat principal van ser
les sardines escalivades i, un cop acabant, van fer
un bingo. Un mes abans, dissabte 31 d’agost, la Societat va organitzar un altre sopar, aquest cop amb
ball, davant del seu local. Després del sopar, al qual
es demanava anar-hi vestit de blanc, hi va haver el
concert de La Solfa Grup Musical.

Arnau Jané, or al
Campionat de Catalunya
Infantil de taekwondo
L’esportista bellveienc Arnau Jané va ser un dels
catorze taekwondistes de la Lira vendrellenca que
van participar el 17 de novembre al Campionat de
Catalunya Infantil, al Palau
de la Mar Bella de Barcelona. Jané es va endur la
medalla d’or i, per tant, es
va proclamar campió de
Catalunya de la seva categoria. Arnau Jané i Danie
Martínez formaran part
dels esportistes que la Lira
vendrellenca envia al Campionat d’Espanya d’aquest
mes de desembre.
15
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Festes

La Bellvei Band celebra el seu de

El 20 d’octubre, la Bellvei Band va organitzar al poliesportiu de Bellvei una festa d’aniversari molt especial. Després d’un concorregut dinar de germanor,
Anna Molina va presentar les dues parts d’un concert en què els músics de la Bellvei Band van oferir
alguns dels temes que han tocat a Bellvei, arreu de
la comarca i en altres indrets els últims 10 anys. Un
repertori que va des de les peces clàssiques dels
concerts de jazz festiu, fins a versions de temes de
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pop rock dels 70 o 80, passant també per algunes
composicions pròpies.
En aquesta ocasió, però, també van comptar amb
la veu d’Ericah Lein, i en diferents moments els van
acompanyar els músics de Bellvei Guillem Sastre al
oboè. Les 3 claus musicals. Al final del concert va
arribar el moment dels agraïments, a tots els músics
que han passat per la Bellvei Band, a tots aquells
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esè aniversari amb una gran festa

que hi han col·laborat i també als alcaldes i consistoris i entitats que els han donat suport durant tot
aquest temps. El moment més emotiu va ser, però,
l’anunci del relleu de qui ha estat conductor, arranjador i compositor del grup des dels seus inicis, Jordi
López, a qui ha pres el relleu Víctor Verge.
Aquest concert va ser el primer dels actes de celebració dels 10 anys de la formació, que va néixer

el 2018 de la mà de l’entitat Amics de la Música de
Bellvei. Acabaran l’any fent diversos concerts de
nadales, incloent el que fan cada any al centre cívic
la Patronal de Bellvei, que aquest any serà el 21 de
desembre. També tocaran a l’Arboç el 13 de desembre, a Mora la Nova el 15 i a Maspujol el 22. I com
l’any passat, també faran un concert de nadales a la
Residència d’Avis La Muntanyeta del Vendrell.
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Entitats
El primer esmorzar solidari de l’Associació Raúl
Nieves recapta 1.072 euros
L’entitat de Bellvei Associació Raúl Nieves va organitzar dissabte 16 de novembre un Esmorzar solidari contra el càncer infantil, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Bellvei. Amb els tiquets, que tenien un preu de 5 euros i incloïen un esmorzar ben
complet, van recollir 1.072 euros que es destinaran
a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona. Després de presentar
l’associació i dels breus parlaments de la presidenta
Pepa Doblado, de l’alcalde de Bellvei Gerard Colet i
del director de l’empresa patrocinadora FM Logistic

de Bellvei Oscar Reyes,
van començar tot d’activitats pensades especialment per als infants.
D’una banda hi va haver
pintacares i globoflèxia,
i de l’altra la presència
del ratolí Mickey Mouse
i el taller de castells amb
l’engrescadora Colla de
la il·lusió.
Trobareu més informació de l’associació a la
contraportada d’aquest
Pòrtic.

La zumba solidària contra el càncer torna
a omplir el pavelló de Bellvei
El 29 de setembre desenes de persones van participar a l’activitat ‘Plántale cara al cáncer de mama’.
Organitzada per Leticia Mercal i l’Ajuntament de
Bellvei. Els inscrits, que van poder gaudir de diver-
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ses sessions de zumba amb molts instructors, van
aportar 2.444 euros, que la regidora d’Esports Carmen Cansino va entregar a l’adjunt del gerent de
l’Hospital de la Vall d’Hebron, Sergi Cuadrado.
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Comunicació
Bellvei Ràdio aprofita la sisena festa solidària
per presentar la temporada
després van gaudir de les versions del grup Calet
duo. I com cada any els beneficis de la festa, organitzada per l’emissora i l’Ajuntament de Bellvei,
aniran a Càritas Bellvei.

L’emissora municipal va endarrerir aquest any la celebració de la tradicional festa solidària al setembre
i va aprofitar per presentar les novetats de la nova
temporada. Com els últims anys la festa va tenir lloc
a la piscina municipal, on els assistents van sopar i

Comença ‘El pati’ i torna ‘El averno en invierno’ a Bellvei Ràdio
Aquesta temporada Bellvei Ràdio ha incorporat
com a col·laboradora l’estudiant de periodisme
Roser Urgell. En el seu primer programa, en què va
entrevistar el president de la Unió Artística de Calafell, es va encarregar de la producció, de la redacció
i del muntatge tècnic. També ha tornat a l’emissora
Sandra López, amb nous programes d’’El averno en
invierno’, que encara estan en postproducció i que
aviat es podran sentir a l’emissora municipal.

Bellvei negre busca veus per a dramatitzar
les novel·les guanyadores
Després de fer una crida a les xarxes socials demanant col·laboració de veïns i no veïns, el responsable del concurs i la jornada Bellvei negre Ramón
Valls va començar a finals d’agost a dramatitzar un
fragment de la primera novel·la guanyadora del
certamen, ‘No arriba la mort’, de M. Rosa Nogué.
Valls, col·laborador de Bellvei Ràdio des de fa molts
anys, compta amb la col·laboració d’amics i veïns,
així com dels autors de les novel·les, per traduir
al llenguatge sonor els textos. De moment ja ha
enregistrat la primera novel·la i ja ha començat a
treballar en el de la segona: ‘El complot de los inocentes’, de Mari Carmen Crespo.
19
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Plens municipals
Ple extraordinari i urgent
15 de maig de 2019
1. Pronunciament del ple sobre la urgència de la
sessió.
2. Aprovació de l’annex 1 relatiu la recollida selectiva mitjançant contenidors intel·ligents al conveni
únic entre l’ajuntament de bellvei, el consell comarcal del baix penedès i l’empresa comarcal de
serveis mediambientals del baix penedès, sl, descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques
en les quals es presentaran els serveis de recollida,
transport, tractament i/o eliminació dels residus
(exp.: 639/2019).
Ple extraordinari
6 de juny de 2019
1. Donar compte informe de Secretaria Intervenció període mig de pagament 1r trimestre de 2019.
(Exp. 162/2019)
2. Donar compte estat execució despesa 1r trimestre pressupost 2019 (Exp. 656/2019)
3. Aprovar si escau, conveni tarifa simplificada
d’activitats musicals i d’espectacles amb la societat general d’autors i editors (SGAE) d’interès per
l’Ajuntament de Bellvei (Exp. 663/2019)
4. Aprovació si escau, aprovació conveni amb la
societat general d’autors i editors (SGAE) de drets
retransmissió, reproducció musical a la ràdio municipal de Bellvei. (Exp. 664/2019)
5. Aprovació si escau, Festes Locals per l’any 2020
(Exp. 694/2019)
6. Aprovació si escau, creació del registre d’interessos de l’Ajuntament de Bellvei i d’aprovació dels
models de declaració a inscriure al mateix. (Exp.
696/2019)
Ple extraordinari
12 de juny de 2019
1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de
11 d’abril de 2019. (Exp. 535/2019)
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari
de 30 d’abril de 2019. (Exp. 618/2019)
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3. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari
i urgent de 15 de maig de 2019. (Exp. 659/2019)
4. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari
de 6 de juny de 2019. (Exp. 769/2019)
Ple de Constitució del nou Consistori
15 de juny de 2019
Únic. Constitució del nou Consistori Legislatura
2019-2023
Ple extraordinari
4 de juliol de 2019
1. Aprovació si escau, proposta per determinar la periodicitat de les sessions al Ple Ordinàries. (Exp. 858/2019)
2. Aprovació si escau, proposta de constitució de la
Junta de Govern Local (Exp. 858/2019)
3. Aprovació si escau, proposta de delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local (Exp.
858/2019)
4. Aprovació si escau, proposta sobre retribucions i indemnitzacions dels membres electes (Exp.
858/2019)
5. Aprovació si escau, proposta sobre el nomenament dels representants de la Corporació en altres
organismes (Exp. 858/2019)
6. Aprovació si escau, proposta de nomenament
de membres de la Comissió Especial de Comptes
(Exp. 858/2019)
Ple extraordinari
25 de juliol de 2019
Únic. Estudiar i valorar la reducció de serveis a la
Llar d’Infants Els Cargolins. Estudiar possibles opcions. Aportar explicacions als usuaris. Fer pública la
realitat de contractacions al Consistori.
Ple ordinari
10 d’octubre de 2019
1. Aprovació si escau, de l’acta de Constitució
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de l’Ajuntament Legislatura 2019-2023. (Exp.
830/2019)
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple extraordinari
de 4 de juliol de 2019. (Exp. 940/2019).
3. Aprovació si escau, de l’acta de Ple extraordinari
de 25 de juliol de 2019. (Exp. 1040/2019)
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia
5. Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació de les línies fonamentals per l’any 2020 (Exp.
163/2019)
6. Donar compte del període mig de pagament 2n
trimestre 2019.(Exp. 162/2019)
7. Donar compte de l’Estat execució despesa pressupost 2019. 2n trimestre de 2019 (Exp. 656/2019)
8. Aprovació si escau, modificació Ordenança ajuts
material escolar. (Exp. 1076/2019)
9. Aprovar si escau, Compte general (Exp. 158/2019)
10. Aprovació si escau, ratificació conveni xarxa
d’ocupació. (Exp. 529/2019)
11. Aprovació si escau, Plànol de delimitació mesures prevenció incendis forestals (Exp. 152/2018)
12. Aprovació si escau, Pla Econòmic Financer.
(Exp. 521/2019)
13. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la garantia de la seguretat i convivència
ciutadana davant l’ocupació il·legal d’habitatges.
(Exp. 122/2019)
14. Moció presentada pels grups municipals de
+Bellvei i PSC en suport a la Llei 24/2015 i contra el
tall de subministrament elèctric a les famílies amb
deute, per part d’Endesa i altres companyies.(Exp.
122/2019)
15. Moció presentada pels grups municipals de
+Bellvei i PSC en defensa de la pagesia i per un
preu digne del raïm i el vi.(Exp. 122/2019)
16. Moció presentada pel grup municipal de +Bellvei per demanar la retirada del pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies
(Exp. 122/2019)
17. Moció presentada pel grup municipal de +Bellvei de suport a l’anul·lació de l’ordre del President
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de
protegir les seus judicials amb els Mossos d’Esquadra.(Exp. 122/2019)

18. Moció presentada pel grup municipal de +Bellvei per tal de penjar una pancarta amb el lema «Llibertat presos» a la façana de l’Ajuntament.(Exp.
122/2019)
19. Precs i preguntes
Ple extraordinari
17 d’octubre de 2019
1. Nomenament membres de les meses electorals
Eleccions Generals, Congrés dels Diputats i Senat,
10 de novembre de 2019. (Exp. 1378/2019)
2. Aprovació si escau, Modificació Ordenança reguladora de les bases de subvencions pel Transport
Escolar intramunicipal del Consell Comarcal del
Baix Penedès (Exp. 2019/1458)
3. Aprovació si escau, Modificació Ordenança de
Policia i Bon Govern (Exp. 2019/1434)
4. Aprovació si escau, de la Modificació Ordenances fiscals per l’any 2020.(Exp. 2019/1275)
5. Aprovació si escau, de la Modificació de Crèdit
8/2019. (Exp. 2019/613)
6. Moció presentada pels grups +Bellvei i Activem
Bellvei sobre la resposta a la sentència del tribunal
suprem i per demanar l’amnistia per a les persones
preses polítiques catalanes i en defensa del dret
d’autodeterminació (Exp. 122/2019)

Al web de l’Ajuntament: www.bellvei.cat podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens
21

57

Entrevista

Karol Granado Pleguezuelos
+ Bellvei

Núria Güell del Campo
Grup Municipal del PSC de Bellvei

Ya han pasado unos meses desde que +Bellvei vuelve a
formar parte del Equipo de Gobierno.

Per un Bellvei sostenible

Nosotros somos una agrupación de electores con distintas sensibilidades, no pensamos igual, ni siquiera en temas políticos. Pero eso es lo que nos hace diferentes y
nos enriquece, porque somos gente de Bellvei que trabajamos con ilusión y según nuestras convicciones, y no
venimos influenciados por las directrices marcadas por un
partido político.
En estos meses, hemos seguido con proyectos que teníamos abiertos y hemos empezado a trabajar en todos los
que vendrán.
Contamos con la regidoría de Cultura, desvinculada de la
Fiestas y con la regidoría de Igualdad como novedad. En
cada una de ellas se están fraguando una serie de actos
de cara al próximo año como la semana cultural Bellvei
Cultura, la Fiesta de la Igualdad y diferentes acciones contra la violencia de género.
Seguimos apostando por el bienestar de nuestros niños,
con el proyecto de patio que compartimos junto con el
AMPA y el colegio, cuyo lema es “Traer la naturaleza a la
escuela”. Para ello, estamos trabajando en acondicionar
los patios con zonas ajardinadas y elementos naturales.
Este proyecto ya tiene tres años y apostamos por su continuidad e incluso está previsto seguir con este tipo de
actuaciones en la guardería.
Quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición la web
(hay una nueva agenda cultural) y el Facebook del Ayuntamiento, la aplicación eBando y Bellvei Ràdio para estar
informados de los actos y de otras noticias de importancia
para nuestro municipio y quiero recordarle a la oposición
(que unos por dejadez y otros por estar más preocupados
en las redes sociales que en acercarse al ayuntamiento)
que nuestra emisora de radio es un medio abierto y del
que pueden hacer uso.
Por último, me gustaría agradecer su dedicación a J.A.
Rebollo por sus años como brigada en el Ayuntamiento
y a todos vosotros desearos Felices Fiestas y un próspero
año nuevo.
Sed felices!!!!
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Des de la regidoria de medi ambient gestionada pel PSC,
seguim apostant per millorar la gestió dels residus per
tal de complir amb la normativa europea. Per això vam
apostar perquè Bellvei fos pioner a la comarca posant en
marxa el sistema de contenidors intel·ligents i anar al capdavant en l’eficiència mediambiental.
Aquest nou sistema és beneficiós en dos vessants: en primer lloc aconseguim millorar la gestió dels residus i, en
segon lloc, l’esforç per parts dels veïns i veïnes en un reciclatge correcte suposarà la reducció de l’import del rebut
de la brossa.
Des de la regidoria de medi ambient us demanem la vostra col·laboració per tal que aquest nou sistema doni bons
resultats en benefici de tothom i estem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment per millorar el servei.
En quant a parcs i jardins hem finalitzat la primera fase
d’arranjament i millora i al 2020 continuarem la segona
fase per tal de seguint-ne millorant la qualitat.
Pel que fa a la regidoria d’ocupació, seguim apostant pels
plans d’ocupació per tal de facilitar l’accés al mercat de
treball d’aquells veïns i veïnes que més dificultats tenen
per accedir-hi, tot recordant-vos que teniu a la vostra disposició el servei d’ocupació municipal en el qual podreu
cercar informació i orientació personalitzada.
Festes i Turisme: el nostre company i regidor Xavi Lladó
està preparant novetats pel que fa a les festes tradicionals com la Festa Major petita, a la Fira i a la Festa Major
d’agost.
Quant a turisme, està donant continuïtat a activitats com
el Concurs de parxís i programant noves com els Vespres
Musicals, per difondre Bellvei com a municipi turístic d’interior.
El passat mes d’octubre a conseqüència dels malaurats
fets ocorreguts a Barcelona arran de la sentència del procés independentista, l’opinió personal publicada en xarxes
socials per part de la nostra companya Carmen Cansino,
va provocar el malestar entre el sector independentista
de Bellvei. Malgrat que la nostra regidora va demanar disculpes públicament, cosa que l’honora i no tothom té el
coratge per fer, es va veure forçada a dimitir per tal de
garantir la continuïtat del projecte socialista al govern municipal a Bellvei.
Els companys i companyes del PSC volem agrair-li la seva
tasca i dedicació per tirar endavant les àrees de joventut
i esports amb la professionalitat i passió amb que ho ha
fet. Per altra banda donem la benvinguda a la nova regidora Sonia Esquinas i li desitgem bona feina en benefici
de Bellvei.
Aprofitem per agrair la confiança rebuda pels veïns i veïnes de Bellvei en les darreres eleccions generals votant al
PSC i que faran possible que tinguem un govern progressista d’esquerres a l’Estat.
Des del PSC us desitgem unes bones festes de Nadal i un
feliç any nou 2020.
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J. Agústín Huerta Rodrigo
Activem Bellvei

Enrique Chicano Pérez
Cs

Activem Bellvei

Han pasado ya seis meses para ver el trabajo del actual
equipo de gobierno y la verdad es que la gestión realizada deja mucho que desear.
Venimos de asuntos como las incidencias que pasaron en
la piscina municipal o el show de si aceptaban o no bebés
en la llar d’infants y su bochornoso pleno extraordinario
convocado por Activem Bellvei PDeCAT y seguimos: trabajos en las calles a medio terminar, adoquines levantados, socavones en la calzada, alumbrado público día sí y
día no sin funcionar, farolas fundidas desde hace meses
habiéndome confirmado hace más de un mes el consistorio que ya estaban arregladas. Todo ello tanto en Bellvei
como en Baronía. Farolas rotas debido a actos vandálicos
y fiestas en el Polideportivo sin ninguna vigilancia exterior
para evitar que sucedan, la farola del pipicán se cayó a
consecuencia del viento y sigue sin repararse, los desperfectos en buzones de correos de Baronía y un sinfín de
cosas que esta columna no da para tanto.
Reseñar la ridiculez de los contenedores de basura con
sus tarjetas y sus subidas de impuestos. De eso ningún
vecino sabía nada y nos lo colaron a última hora antes de
las elecciones municipales, como las subidas de sueldo de
los concejales. Al igual que no vemos bien que no hayan
sustituido al operario de la brigada que se jubiló y en su
lugar ese dinero lo hayan empleado en subir el sueldo al
técnico de la radio y pagar la seguridad social de los concejales que gobiernan.
Centrándome solo en trabajo, desde C’s Bellvei hemos
presentado infinidad de instancias y quejas que indico a
continuación con su número de referencia. Temas como
la piscina municipal, alumbrado público (3484) y (E/1582),
pipi can (2592), desperfectos en las calles (3270), etc. y
moción sobre la ocupación ilegal de viviendas en Bellvei
y Baronía (3482) que dejaron todos los grupos sobre la
mesa para ser “negociada”.
Como no, en el tema en el que se pusieron de acuerdo en
un santiamén fue en aprobar dos mociones presentadas
desde +Bellvei y Activem Bellvei PDeCAT para colgar en
la fachada del Ayuntamiento un cartel con la inscripción
de “Llibertat presos polítics” y reprobar la sentencia del
Tribunal Supremo, a lo cual votamos negativamente pues
pensamos que el pueblo nos ha votado para trabajar por
él y no para estar por otros menesteres. Me comprometo
con la ciudadanía en todo lo que necesite y esté en mis
manos para intentar solucionar sus quejas o inquietudes,
escribiéndome a echicano@bellvei.altanet.org.
Como decía el Don Quijote de Cervantes, desde su mente
soñadora y por momentos lúcida: “Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecerán imposibles. Confía en
el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas
dificultades”.
Para finalizar, desear a todos y a todas unas felices fiestas
de Navidad, que vuestros deseos más entrañables sean
cumplidos y un próspero y saludable año 2020.

Estimats veïns/es;
Des d’Activem Bellvei us volíem comunicar el nostre desacord amb les dues “grans decisions” que ha pres l’Equip
de Govern format per +Bellvei i PSC.
El primer que van fer va ser pujar-se el sou un 53% tots
els regidors de l’Equip de Govern. Això implica 22.000€
a l’any d’increment de costos i posteriorment han aprovat
apujar el rebut de les escombraries un 33%, excusant-se
en que som un dels pobles que paguem menys de brossa.
Activem Bellvei va votar a favor del reciclatge amb targeta a canvi que els veïns no només no paguéssim més
sinó que fossin bonificats, però a última hora l’Equip de
Govern va decidir, unilateralment i sense comunicar-ho a
la resta de partits, apujar el rebut de les escombraries,
cosa que nosaltres vam votar en CONTRA. Ens han pres
el pèl fent-nos creure que bonificarien els veïns per reciclar bé i el que han fet és apujar els impostos. Ens sentim
enganyats.
Per últim, l’Ajuntament, després d’un any amb els carrers
a les fosques, ens demana paciència. Quan entendran que
aquest servei és de primera necessitat i no es pot perdre
més el temps. La DEIXADESA I DESÍDIA la patim tots.
Us volem desitjar unes Bones Festes i un Bon Any nou,
que sigueu molt feliços junt amb els vostres.
Queridos vecinos/as;
Desde Activem Bellvei os queríamos comunicar nuestro
desacuerdo con las dos grandes decisiones que ha tomado el Equipo de Gobierno formado por +Bellvei y PSC.
Lo primero fue subirse el sueldo un 53% todos los regidores en el equipo de gobierno. Esto implica 22.000€ anuales de incremento de costes y posteriormente han aprobado subir el recibo de las basuras un 33 %, excusándose
en que Bellvei es uno de los pueblos que paga menos de
basura. Activem Bellvei votó a favor del reciclaje con tarjeta a cambio de que los vecinos no solo no pagaran más,
sino que fueran bonificados, pero a última hora el Equipo
de Gobierno decidió, unilateralmente y sin comunicación
previa al resto de partidos, subir un 33% el recibo de las
basuras, cosa que nosotros votamos en CONTRA. Nos
han tomado el pelo haciéndonos creer que bonificarían
a los vecinos por reciclar bien y lo que han hecho ha sido
subir los impuestos. Nos sentimos engañados.
Por último, el Ayuntamiento, después de un año con nuestras calles a oscuras, nos pide paciencia. Cuándo entenderán que este servicio es de primera necesidad y no se
puede perder más el tiempo. La DEJADEZ Y DESIDIA la
padecemos todos.
Os queremos desear unas Felices Fiestas y un Feliz Año
Nuevo, que seáis muy felices junto a los vuestros.
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