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informació i serveis

Barcelona Maria Cristina

Barcelona Sants

9:50

9:55

10:05

9.40

10.20 10.25

10.35

Vilafranca del
Penedès

Santa Margarida
i els Monjos

Barcelona Palau
ReiaL

8:36

8:40

8:42

8:48

9:00

De l’1 al 31 d’agost
8.55

8.57

9.00

9.06

9.10

9.12

9.18

9.30

Coma-ruga

Sant Salvador

El Vendrell

Bellvei

La Gornal

L'Arboç

La Ràpita

Santa Margarida
i els Monjos

Vilafranca del
Penedès

BARCELONA - EL VENDRELL - COMARRUGA

De l’1 de setembre al 31 de juliol
15:05 15:13

15:25 15:31 15:33

15:37

15:43

15:37

15:43 15:48

De l’1 al 31 d’agost
14:20 14:30 14:33 15:05 15:13 15:25 15:31 15:33

Serveis tècnics:
dijous de 10 a 14 h

De dilluns a divendres feiners. La resta de dies no hi ha servei.
Horaris de pas aproximats, depenent de la circulació

Jutjat de Pau (al c/ del Sol, 2):
dijous de 10 a 14 h
Serveis Socials:
Asistenta social: divendres de 10 a 14 h
Educador: 2n i 4t dilluns de 10 a 11 h
Centre Cívic:
de dilluns a divendres de 16.30 a 21 h
dimecres de 12 a 14 h i dijous de 9 a 14 h
Oficina municipal de Baronia:
Dijous de 16 a 20h i dissabtes de 10 a 13h
Deixalleria comarcal:
de dilluns a divendres de 9 a 13 i
de 15 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h

Horaris de trens

15:50

)

des de l’estació de Calafell

Direcció Barcelona: 6.05- 6.20 -6.41- 6.57- 7.13- 7.27- 7.39- 7.53 h
A partir d’aquí, hi ha sortides a totes les hores a:05 i a :35
minuts fins a les 22:05 h.

Direcció Tarragona: a partir de les 06:56 h i fins a les 23:56 h ,
hi ha sortides a totes les hores a :56 i :26 minuts.

Registre Civil - JUTJAT DE PAU DE BELLVEI:
De l’1 d’agost al 10 de novembre del 2009
Josefa Navarro Arnal
(31-03-2009)
Dolores Canela Anglès
(20-06-2009)
Carmen Pellisé Camí (27-06-09)
Antonio Martínez García
(05-07-2009)
Marcelino Vidal Argilaguet
(08-09-2009)
Angela Casas del Río
(25-09-2009)
Setefilla Nieto Domínguez
(21-10-2009)

La Ràpita

L'Arboç

La Gornal

Bellvei

El Vendrell

Sant Salvador

Coma-ruga

8:30

14:20 14:30 14:33

Alcaldia (visites concertades):
de dilluns a divendres de 10 a 14 h

• Defuncions

9:10

De l’1 de setembre al 31 de juliol

Barcelona Palau
Reial

Ajuntament:
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
(visites concertades)

COMARRUGA - EL VENDRELL - BARCELONA

Barcelona Maria
Cristina

)

Horaris
d’atenció al públic

)

Horaris autobusos

Barcelona Sants

)

Telèfons municipals

Ajuntament.....................977 16 81 85
Ajuntament fax...............977 16 81 15
Oficina mpal. Baronia.....977 66 16 96
CEIP La Muntanyeta........977 16 81 47
Llar d’Infants...................977 16 80 81
Piscina..............................977 16 80 02
Centre Cívic......................977 16 84 35
Consultori........................977 16 88 41
Llar de jubilats.................977 16 80 57
Servei d’aigua (avaries).......650 71 57 44
Deixalleria comarcal........977 66 26 83
Jutjat i Serveis Socials.....977 16 82 52

• Matrimonis

• Naixements

Mastapha Chambi i
Maria Adelaida García Castro
(03-09-2009)

Marc Altet Abasso
(07-09-2009)

Sergio Salvany Martín i
M. Núria Pascual Martos
(03-09-2009)
Núria Arbiol Vidal i
Montserrat Ruiz Sánchez
(14-09-2009)
Francisco Javier Martín Roger i
Yoandris González Massó
(24-09-2009)

Amin El Azzouzi
(07-09-2009)
Carla García Serrano
(09-09-09)
Ian García Serrano
(09-09-09)
Ainhoa Gómez Tobar
(20-09-2009)

)
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JOSEP FONTS I BATLLE
Alcalde de Bellvei

Al llarg d’aquest any 2009, en els dos números anteriors del
Pòrtic, des de l’equip de govern hem explicat que Bellvei no
s’atura. Us hem donat a conèixer la feina feta, a la que ara
es sumen les actuacions que us expliquem en aquesta edició de la revista. La més important, sens dubte, és la urbanització dels sectors industrials que s’està portant a terme
des de fa uns mesos i que estarà acabada al març, així com
la implantació de noves empreses al municipi.
Crec que tots plegats ens hem de sentir orgullosos de que,
en aquests moments que passem, a Bellvei estem aconseguint tirar endavant i esquivar aquesta davallada de
l’economia. Podeu estar tranquils que des de l’Ajuntament
treballem perquè així sigui i per ajudar, en la mesura del
possible, a totes aquelles famílies que ho estan passant malament. Per exemple, està funcionant molt bé la borsa de
treball, que en només dos mesos ha col·locat a cinc persones.Una altra mostra és que no apugem els impostos de
cara a l’any vinent, exceptuant
la taxa de clavegueram.
A més, també fem el possible
per reduir despeses. Per exemple, aquest any gastarem menys
en les llums de Nadal i en lloc
de fer la felicitació de Nadal i
repartir-la per totes les cases
com fèiem fins ara, aquest any
per tal d’estalviar aquest cost,
l’incloem en la contraportada
d’aquesta edició del Pòrtic.

BON
NADAL I
BON ANY
NOU!

Ara que s’acosten dies de festa i celebració, les famílies
ens trobarem, parlarem al voltant d’una taula, gaudirem de
la presència dels nens i brindarem pel nou any que està a
punt de començar.
Com a alcalde de Bellvei us vull desitjar salut i harmonia
per aquestes festes i per als dies venidors. Sigueu feliços,
gaudiu de les famílies i els amics i poseu-vos nous reptes a
superar.
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A Bellvei s’està urbanitzant
el nou polígon industrial
que

unirà

el municipi

amb El Vendrell

D

es del mes de maig s’estan
urbanitzant a Bellvei dos
sectors industrials, el 8 i el

13, ubicats entre la Kettal i els terrenys davant de l’Hospital del Vendrell. Quan al març estiguin enllestides les obres, aquest nou polígon
industrial de Bellvei unirà definitivament el municipi amb el Vendrell per
la façana de la N-340.
Fa unes setmanes l’alcalde, Josep
Fonts, i la Junta de Compensació del
polígon, van presentar el projecte i
van fer una visita d’obres per donar a
conèixer públicament l’envergadura
d’aquest projecte.
Fonts va destacar la importància
que té que “en un moment de crisi econòmica com aquest, que hi ha
desencís per part de tothom, hi hagi
gent amb empenta, que aposta pel
futur i que està disposada a apostar per Bellvei i per la comarca portant endavant un polígon industrial
d’aquestes dimensions”.

I és que, el que serà la continuació dels Masets, té una superfície de 202.856 m2, de la qual més de 107.000 és privada i més
de 95.000 pública. El projecte es desenvolupa en tres línies.
La primera, purament comercial, a primera línia i a peu de ca-
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actualitat
rretera amb naus aïllades en
parcel·les de 2.500 m2;

la

segona amb naus entre mitjaneres de 1000 a 2000 m2
destinades a ús comercial i
industrial, i la tercera amb
naus més petites, de 500 a
1.000 m2, per a magatzems
o petits tallers.
Així, la façana de la N340 es
convertirà en un aparador
comercial de 800 metres,
que tindrà un accés directe
al futur desdoblament de la
carretera, potenciant totes
les seves activitats que s’hi
desenvolupin.
Els promotors del polígon industrial reconeixen que no és
el millor moment, “però entenem que hem d’estar preparats i en primera línia per
quan l’economia torni a revifar”. A més, Eduard Garcia,
gerent de PSB, promotora
del projecte, ha explicat que
han apostat per Bellvei “perquè la seva situació és privilegiada, ja que es troba entre
una xarxa de carreteres, autopistes i transport ferroviari
immillorable, l’AP-7, la C-32,
la N-340. la via de RENFE i
els aeroports de Barcelona i
Reus”.

La façana de
la N340 es convertirà
en un aparador
comercial de 800
metres, que tindrà un
accés directe al futur
desdoblament de la
carretera

)

actualitat
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La borsa
de treball

l’Ajuntament
ja ha col·locat
			 5 persones
de

dades i ofertes interessants que com a empresaris puguin tenir i vehicular-les a través
d’aquesta borsa de treball.

En els dos primers mesos de funcionament de la Borsa

Aquest apartat de borsa està destinat a per-

de Treball que ha creat l’Ajuntament, ja han aconseguit

sones de Bellvei en situació d’atur o que vul-

col·locar-se cinc persones i hi ha sis ofertes obertes en

guin fer un canvi laboral. Si voleu fer arribar el

aquests moments.

vostre currículum ho podeu fer personalment

L’Ajuntament va crear aquest servei a principis d’octubre

a l’Ajuntament (plaça de l’Església, 1, de 9 a

amb l’objectiu d’ajudar a la gent del poble a aconseguir

14 h) o bé al Centre Cívic (C/ Jaume Palau,

una feina adaptada a les seves necessitats, formació i

10, de 16 a 21h). A la web de l’Ajuntament

experiència laboral.

trobareu informació sobre aquest servei, així

La persona encarregada de la Borsa de Treball és

com diferents links a webs d’interès a les que

l’Elisabeth Arnabat, que està en contacte amb les empre-

podeu accedir per tal d’agilitzar la recerca de

ses del poble i del polígon amb la intenció d’intercanviar

feina.

CONGELAT els impostos

L

per al

2010

’Ajuntament no apujarà els impos-

blica o la de llicències urbanístiques. La única excepció és la

tos per al proper any 2010 per tal

taxa de manteniment del clavegueram que passa de 6,94€ a

de no augmentar la pressió fiscal

7,85€ el trimestre a Bellvei, i de 8,94 a 10,45€ trimestrals a

dels veïns i veïnes del poble. D’aquesta

Baronia del Mar, on s’està fent un nou col·lector.

manera, els habitants de Bellvei no patiran cap increment dels impostos, com el

L’alcalde de Bellvei, Josep Fonts, ha explicat que l’objectiu

de l’IBI, activitats econòmiques o el valor

d’aquesta mesura és “no carregar amb més despeses les eco-

dels terrenys, ni de les taxes municipals,

nomies domèstiques de les famílies de Bellvei en aquests mo-

com la de guals, l’ocupació de la via pú-

ments de crisi econòmica”.
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Millores a BARONIA del MAR
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notícies
notícies

Instal·lades marquesines
a Baronia del Mar
nols d’ubicació. Aquestes parades es troben
al carrer Bellvei i a l’entrada de la urbanització per l’Oasi, a la rotonda nova.
L’Ajuntament ha invertit 10.500 euros en
aquesta actuació de millora de la urbanització, que es suma a les realitzades recentment,
com la nova senyalització vertical i horitzontal. Al llarg d’aquest proper any es preveu
instal·lar un nou sistema de bombament al

L

’Ajuntament ha adequat a Baronia del Mar dues pa-

carrer Sant Josep, condicionar l’entorn dels

rades d’autobús amb unes marquesines que prote-

apartaments de Baronia i habilitar una zona

geixen de la pluja. A més, ha instal·lat bancs i plà-

verda amb jocs infantils al carrer Albinyana.

)

L’Ajuntament dotarà
a Baronia del Mar d’un

L’

equip de govern de l’Ajuntament de Bellvei ha decidit
canviar el destí de la subvenció de 184.000 euros que

centre cívic

la Generalitat li havia coincidit en el PUOSC 2006 per

te, de moment, l’expedient de contractació

arranjar els carrers Bellvei i Calafell de la urbanització

i execució de les obres, no perquè no es

Baronia del Mar. En lloc de portar a terme aquesta obra,

considerin necessàries, sinó per no gravar

tirarà endavant un projecte de construcció d’un centre

l’economia dels veïns.” L’alcalde també ha

cívic a la urbanització.

explicat que en un futur es tornarà a pro-

L’alcalde Josep Fonts ha explicat que “vista la situació

jectar l’acabament d’aquesta zona, el que
correspon a la quarta fase d’urbanització.

econòmica actual, seria difícil per a la majoria de veïns
afectats per l’execució de les obres d’arranjament dels

El centre cívic es construirà a les dues

carrers previstos, assumir els costos que en concep-

parcel·les de propietat municipal ubicades

te de quotes urbanístiques haurien d’abonar. Per això,

en la confluència dels carrers Llorenç i Sant

creiem que és millor per a tothom deixar sense efec-

Josep.

notícies

)

notícies
notícies
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BCA ESPAÑA inaugura

a Bellvei

el

major centre de subhastes
de cotxes a CATALUNYA
L’alcalde de Bellvei, Josep Fonts, va inaugurar el nou

Els responsables de l’empresa espan-

centre de BCA Espanya, una instal·lació de 22.000

yola van explicar que han triat Bellvei

m2 que l’empresa ha decidit ubicar a Bellvei per aug-

“per la seva estratègica situació, a no-

mentar la presència en una zona on, segons els di-

més 35 minuts de Barcelona, i per la

rectius “el mercat de la compravenda en particular, i

seva facilitat d’accés per a venedors i

de l’automoció en general, té unes perspectives im-

compradors”.

millorables de negoci”.
Per la seva banda, l’alcalde de Bellvei,
BCA és en l’actualitat l’empresa de subhastes de

Josep Fonts, s’ha mostrat molt satisfet

vehicles més gran d’Europa amb més de 1.500.000

per la implantació d’aquesta empresa

vehicles gestionats a l’any, amb una facturació de

al poble, especialment en aquests mo-

4.000 milions d’euros anuals.

ments de crisi econòmica. “Vull agrair
a l’empresa la confiança dipositadaha dit l’alcalde- i espero que comenci
una etapa pròspera al nostre municipi”.
Fonts, a més, ha explicat que aquesta
és una mostra de l’èxit de l’aposta feta
per l’equip de govern fa anys per implantar els polígons industrials a peu de
la carretera”.

BCA és en
l’actualitat
l’empresa de
subhastes de
vehicles més gran
d’Europa
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Aprovada una moció
perquè la

L

ajuntament de Bellvei ha confirmat un
cop més la seva voluntat de que, un cop

URV

implanti

els estudis
universitaris
de grau

d’INFERMERIA

a Bellvei

qualificats els terrenys ubicats al costat

de l’Hospital del Vendrell, es cedeixin a la Xarxa
Sanitària Santa Tecla perquè, juntament amb la
Universitat Rovira i Virgili, s’ubiqui l’Escola Universitària d’Infermeria. Ho ha fet aprovant per
unanimitat una moció al ple. A més, l’ajuntament
expressa públicament la seva disposició de cara a
les dues institucions per tal de col·laborar en tot el
que es necessiti per portar a terme el projecte.
Aquesta moció ve donada per la voluntat expressada pels rectors de que els estudis d’Infermeria,
que han començat a Santa Maria del Mar,
s’implantin al costat de l’Hospital.
Aquesta va ser una de les al·legacions que
l’Ajuntament de Bellvei va presentar al Programa de Planejament Territorial del Pla del Camp
de Tarragona, en la que s’exposava que els terrenys actuals de que disposa l’Hospital del Vendrell no són suficients per fer aquests dos edificis,
un per un centre sociosanitari i l’altre per l’escola
d’infermeria.
A més, el municipi de Bellvei té des de fa molts
anys una forta demanda d’indústries de tipus petit i mitjà que volen comercialitzar els seus productes directament i precisen d’un tractament
industrial i comercial d’aparador. L’equip de govern creu que amb la desviació de l’actual N-340,
aquesta via quedaria com una via important,
quasi de casc urbà entre el Vendrell i Bellvei. Per
això l’Ajuntament considera que els terrenys adjacents a l’Hospital, ampliats fins al camí de la
Muga, serien els idonis per implantar aquest tipus
d’indústria-aparador i que seria compatible amb
la ubicació del centre sociosanitari i de l’escola
d’infermeria.
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GRAN

oferta

de cursos

D

el 17 al 19 de novembre, l’Ajuntament
de Bellvei va organitzar un curs intensiu de Recerca de Feina, impar-

tit per un agent formador de l’Eina del Vendrell, en el que els assistents van aprendre a
fer un currículum, preparar una entrevista de
feina, o a cercar noves ofertes de treball, entres d’altres.
També s’ha fet un curs per a persones immigrants per apropar la nostra cultura i llengua,
a aquestes persones. Així, han après coses tan
quotidianes com adreçar-se al metge i explicar
que els hi passa, o com preguntar per alguna
documentació i tramitar-la.
D’altra banda, el passat mes de novembre
al centre cívic també es va iniciar un curs
d’anglès nivell 1, impartit per una professora nadiua, en el que es treballa la parla,
l’escriptura i la lectura per aprofundir més en
la llengua anglesa.
A més, continua funcionant molt bé el curs
de patchwork, que ja ha arribat a la tercera
edició i que es fa un cop per setmana al centre cívic, des d’octubre fins a maig. En aquest
curs hi assisteixen dones de totes les edats,
des dels 30 fins al 70 anys. A final de curs es
farà una exposició de tots els treballs realitzats
al llarg de l’any.

)

notícies
notícies

notícies
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Concurs

C

atorze

de

Dibuix

alumnes

de

)

notícies
notícies

NADAL

de

primària, d’entre 6 i
12 anys, del CEIP La

muntanyeta han participat en
el Concurs de Dibuix de Nadal,
organitzat per l’Ajuntament
de Bellvei. Els nens i nenes
podien presentar un dibuix
relacionat amb el Nadal, representatiu de la nostra tradició. El jurat, a l’hora de puntuar, ha valorat l’originalitat,
la complexitat i la vistositat
dels dibuixos.

2n Premi: Marina González Huguet, 6 anys
El primer premi ha esta per
Neus Cansino Roig, de 8
anys, que ha rebut un lot de
material escolar. A més, el
seu dibuix forma part de la
felicitació de Nadal d’aquest
any de l’Ajuntament, que podeu veure en la contraportada
d’aquesta edició del Pòrtic. El
segon premi ha estat per Marina González Huguet, de sis
anys, i el tercer per Neus Forcada Jiménez d’11 anys.
Tots els dibuixos participants
estan exposats al centre cívic,
del 14 de desembre a l’11 de
gener.

3r Premi: Neus Forcada Jiménez, 11 anys
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plens
municipals

pleNS
MUNICIPALS
setembre 2009
octubre
2009

Ple ordinari 21 de setembre del 2009

Ple extraordinari 26 d’octubre del 2009

S’aprova l’acta de la sessió anterior i es debaten els

1.- Valoració per part de l`equip de govern del pro-

següents temes:

jecte d’edificació d`un centre cívic a la urbanització
Baronia del Mar.

2.- Acordar l’alienació mitjançant subhasta

de les

parcel·les de propietat municipal al sector industrial

2.- Modificació del reglament que regula les condi-

S11 “La Piera”.

cions d’accés a les intervencions de la ràdio municipal

S`aprova per unanimitat.

i de la revista El Pòrtic, en quant a un repartiment
més equitatiu de temps i paraules respectivament,

3.- Fixar les festes locals del municipi per a l’exercici

per a tots els grups municipals.

2010.

Es rebutja la proposta amb els vots a favor de

S`aprova amb els vots a favor de CiU i PP, en contra

PSC i l’Entesa i en contra de CiU i PP..

del PSC i l’abstenció de l’Entesa.
3.- Sol·licitud de fer efectiu el que l`art 170.1 del text
4.- Ratificar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l`Ajuntament per l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d`emergències.

refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a disposar d`un espai pels grups municipals i de reunions a l’Ajuntament així com mitjans
humans i materials pel desenvolupament de llurs

S`aprova per unanimitat.

funcions.

5.- Acordar la delegació a favor del Consell Comarcal,

PSC i l’Entesa i en contra de CiU i PP..

Es rebutja la proposta amb els vots a favor de

per a la prestació del servei d’Informació i Atenció a la
Dona.

4.- Convocatòria d’una junta de portaveus per tal de

S`aprova per unanimitat

fer partícips a tots els grups municipals de les converses que es mantenen per a la subscripció d’un nou

6.- Moció perquè la URV implanti els estudis de Grau
d’Infermeria a Bellvei.
S`aprova per unanimitat.
7.-Informació de l’Alcaldia.

conveni amb l`actual concessionari de la gestió del
pavelló municipal.
Amb els 3 vots a favor de PSC i l’Entesa i 6 en
contra de CiU i PP, es rebutja la proposta.
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Nota: Els articles estan transcrits tal com els han fet arribar
els grups municipals, a expressa petició seva.

)

grups
municipals

)

JULIÀ FORCADA I MAÑÉ
Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Com passa el temps! De nou estem a les portes d’acabar l’any! Un any marcat per la difícil situació econòmica
que està passant el país i que ens està afectant a tots. Evidentment l’Ajuntament no se n’ha escapat d’aquesta
crisi i hem vist com han baixat els ingressos i les aportacions de les altres administracions.
Però lluny de resignar-nos a haver de passar la crisi econòmica i retallar en despeses socials o en inversions,
com han fet altres ajuntaments o la mateixa Generalitat, a Bellvei, des de l’equip de govern hem estat capaços
de seguir endavant amb més empenta que mai.
Durant aquest any 2009 hem portat endavant l’ampliació del CEIP La Muntanyeta, millores a la zona esportiva,
hem fet millores a la urbanització de Baronia del Mar, deu famílies han anat a viure als habitatges d’autopromoció
promoguts des de l’Ajuntament... i, sobretot, hem donat una gran empenta al desenvolupament econòmic del
nostre poble. Prova d’això ha estat el desenvolupament del polígon industrial La Piera i l’actual urbanització del
nou polígon que va des de la Kettal a l’Hospital i que unirà Bellvei amb el Vendrell.
Malgrat les contínues crítiques de l’oposició (totalment normal i sa per la democràcia), des de Convergència i
Unió estem satisfets de la feina feta. Deu ser per alguna cosa que l’empresa de subhastes de cotxes més gran
d’Europa, amb una facturació de 4.000 milions d’euros anuals, ha decidit triar Bellvei per instal·lar-se, no?
Però, a més, no només hem treballat de forma constant per l’economia del nostre municipi, sinó que també
hem ajudat a les famílies del poble en l’adquisició de llibres escolars, el transport i el servei de menjador, hem
posat a l’abast de la gent gran un programa esportiu per només 3€ al mes, estem portant a terme una àmplia
oferta formativa... és a dir, que també hem invertit en aspectes socials, en l’ajuda a les famílies i en l’augment
de la qualitat de vida de la gent del nostre poble.
Des de Convergència i Unió us garantim que durant el nou any que comença seguirem treballant en aquesta
línia, amb les mateixes ganes i amb el mateix objectiu: treballar per tots i cadascun dels habitants de Bellvei.
Bones festes!

)

Núria Güell del Campo
Portaveu del grup municipal PSC

Benvolguts Veïns:
ON ESTÀ LA BORSA DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT?
Volem manifestar el nostre desacord amb la gestió de l’equip de govern (CiU-PP) pel fet de no crear una borsa
de treball en la qual hi tinguin accés als aturats del poble.
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)

grups
municipals

QUÈ VOLEM DIR AMB AIXÒ?
En el decurs de l’últim Ple les regidores del PSC vam demanar a l’equip de govern que d’una vegada per totes es creï una borsa de treball que doni possibilitats reals a tots els aturats del poble per a poder accedir a
una feina, i que s’acabi per sempre més la distribució de treballs a dit que porta a terme el Sr. Fonts des de
l’alcaldia.
El grup municipal del PSC estem al servei de tots els veïns del poble i prioritàriament de les persones que es
troben a l’atur amb situacions personals i familiars difícils.
Malgrat la majoria de CiU al consistori, continuarem reivindicant la supressió d’accions discriminatòries envers
la població.
BONES FESTES A TOTHOM!

)

JOSEP SOLÉ ARMAJACH
Regidor de l’Entesa per Bellvei

El regidor ha decidit no fer ús d’aquest espai que li pertoca com a grup municipal de l’Entesa per Bellvei en
aquest butlletí municipal.

)

José Ángel Pascual
Regidor PP

Vecinos de Bellvei. Es verdad que la agricultura esta deprimente y deprimida. Deprimente porque no se divisa un futuro halagüeño y deprimida porque buena parte de sus productos no saben cuando venderlos para poder cobrarlos. Es injusto pero cierto. No es menos cierto que los
pequeños empresarios autónomos y empresas familiares sufren también las graves consecuencias de una situación de la cual no son responsables ni culpables y su futuro es incierto, lleno
de duda, que para nada parecen tener respuestas. Aquí solo medra la banca y algunos políticos,
los responsables de una situación insostenible.
Os deseo felicidad, salud y trabajo en estos tiempos tan duros.

Neus Cansino Roig, 8 anys

Dibuix guanyador del Concurs de Dibuix de Nadal 2009
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Deixeu-me dir que ja és temps d’oblidar,
que ja és temps de creure un altre cop en la puresa
i de repintar les cases amb colors alegres.
Aquells que han viscut molts anys lluny del poble
seran cridats a retornar
i una nit qualsevol
el vent s’endurà totes les paraules
que hem malmès de tant dir-les sense amor.
I l’endemà serà com si ens alcéssim
després d’una nit de vint segles.
Deixeu-me dir que ja és temps d’estimar,
que ja és temps de creure en els prodigis
i que tant se val de les noies que no hem conegut;
que el poble és com abans
i que algun dia
hi haurà flors al jardí
i vent als arbres
i paraules inventades de nou
només per a nosaltres.
Miquel Martí i Pol
En nom propi i de tota la Corporació, us desitjo que passeu molt Bones Festes
JOSEP FONTS BATLLE
Alcalde de Bellvei

