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L’estació de la 
ITV es construirà 
a Bellvei

En marxa les obres 
del Centre Cívic de 
Baronia del Mar 4 )PÀG.
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De l’1 de setembre al 31 de juliol

8:30 8:36 8:40 8:42 8:48 9:00 9:10 9:50 9:55 10:05

De l’1 al 31 d’agost

8.55 8.57 9.00 9.06 9.10 9.12 9.18 9.30 9.40 10.20 10.25 10.35

BARCELONA - EL VENDRELL - COMARRUGA
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De l’1 de setembre al 31 de juliol 

14:20 14:30 14:33  15:05 15:13  15:25 15:31 15:33 15:37 15:43

De l’1 al 31 d’agost

14:20 14:30 14:33 15:05 15:13 15:25 15:31 15:33 15:37 15:43 15:48 15:50

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

)
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)Edita: Ajuntament de Bellvei

Redacció i coordinació:
comunic@’t

Impressió, disseny i 
muntatge:
El Vallenc, sL
Plaça de la Torratxa, s/n
43800 Valls • Tel. 977 600 435 -
977 602 552 • Fax: 977 601 640
E-mail: elvallenc@tinet.fut.es

Dipòsit Legal: 
T-1761-03

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 Bellvei ..........977 66 26 83
Jutjat i Serveis Socials ....977 16 82 52
Bellvei Ràdio ...................977 16 89 77

HoRaRIs
D’aTEncIó aL púbLIc
Ajuntament:
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
(visites concertades)

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

Serveis tècnics:
dijous de 10 a 14 h

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 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.

informació i serveis
)informació i

serveis

HorArIs AUToBUsos

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Pro-

tecció de Dades de Caràcter Persona, no podem fer públiques 

dades de caràcter personal de terceres persones, per la qual 

cosa, no podem publicar els naixements, casaments i defuncions 

com féiem fins ara.

Si algú està interessat en que es publiquin, ho pot fer 
dirigint-se a l’Ajuntament de Bellvei, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 14 h, signant una autorització.

noTa
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És agradable poder donar bones notícies abans d’acabar 
l’any. I en aquesta edició del Pòrtic en teniu unes quantes: 
l’inici de les obres del centre cívic de Baronia del Mar, els 
nous parcs i les millores que estem fent en aquesta urba-
nització, l’arribada de la nova estació de la ITV a Bellvei, 
la pavimentació del camí d’en Coll, la nova imatge dels 
carrers del centre o el gran èxit d’audiència que té Bellvei 
ràdio, entre d’altres.

És el fruit de part de la feina feta al llarg d’aquest any 
2010 que ara s’acaba. Ha estat un any difícil, ja que els 
ajuntaments patim greus dificultats econòmiques, com 
molts de vosaltres, a causa de la crisi general en la que 
estem immersos. A més,  per ajudar a les famílies, por-
tem tres anys sense apujar 
els impostos. L’únic que 
s’ha incrementat ha estat 
el preu del servei de l’aigua 
per afrontar els costos de 
la compra de l’aigua de 
l’Ebre.

Per tant, podeu comprovar 
que estem fent esforços per 
aconseguir tirar endavant 
els projectes i serveis que 
necessita el nostre poble. 

Tanquem, doncs, aquest any amb un balanç positiu i 
encarem el 2011 amb molta il·lusió i amb els ànims 
necessaris per afrontar tot i cadascun dels reptes que 
ens puguin venir.

Us desitjo Bones Festes i Bon Any 2011!

Informació i serveis
Telèfons municipals / Horaris ajuntament

Horaris trens / Horaris autobusos

Registre civilPÀ
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editorial
JOSEP FONTS I BATLLE

Alcalde de Bellvei

desembre 2010
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Actualitat
bellvei s’emporta la nova estació d’ITV 

de la comarca

arranjament de la zona esportiva

Notícies
nou aspecte dels carrers del centre

7 )

PÀ
G.

9 )

PÀ
G.

10)PÀG.

Notícies 
activitats escolars al pavelló municipal

8(PÀG. Notícies 
pavimentat el camí d’en coll

bellvei Ràdio té una mitjana de 4.000 
oients diaris

Notícies
a punt les activitats esportives per al nou 

trimestre al pavelló municipal

curs d’internet gratuït

Xerrada de Joan Descals sobre salvador Espriu
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Actualitat
Tres nous punts verds a 
baronia del mar
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Grups Municipals

Programa de les 
Festes de Nadal

Felicitació 
de Nadal

Actualitat  
Ja han començat les obres del centre 
cívic de baronia del mar

PÀG. 11(Plens Municipals
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“per ajudar 
a les famílies,

portem tres anys 
sense apujar els

impostos”
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actualitat
)actualitat

J a fa unes setmanes 

que l’empresa adju-

dicatària ha començat 

les obres de construcció del 

centre cívic de Baronia del 

Mar en les parcel·les de pro-

pietat municipal ubicades en 

la confluència dels carrers 

Llorenç i sant Josep. Així, 

el proper any els veïns de 

Ja han començat les 
obres del Centre Cívic de 
Baronia del Mar

la urbanització disposaran 

d’aquest important equipa-

ment social, lúdic i cultural.

Les obres tenen un cost 

de 634.491€, dels quals 

183.839€ estan subvencio-

nats pel PUosC. recordem 

que l’equip de govern mu-

nicipal va decidir canviar el 

destí d’aquesta subvenció 

que en un principi estava a 

arranjar els carrers Bellvei i 

Calafell.

“el 2011, els veïns 
de la urbanització 
ja disposaran d’un 
equipament social, 

lúdic i cultural”
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actualitat

Tres nous punts verds 
a Baronia del Mar

A més de les obres 
del centre cívic, 
a Baronia del Mar 

l’Ajuntament està fent im-
portants millores. De mo-
ment, ja ha acabat una 
nova zona verda i està 
fent les obres en dues més. 
D’una banda, la zona verda 
del carrer Albinyana, que ja 
està acabada i que disposa 
de jocs infantils i una pe-
tanca. I per altra banda, 
al carrer salou, un cop eli-

minat el col·lector d’aigua 
residual que hi havia, 
s’està fent un altre parc, 
on només falta col·locar 
els arbres i els jocs infan-
tils. Finalment, al final del 
carrer Calafell, aprofitant 
l’eliminació de la depura-
dora, s’està adequant una 
gran zona verda amb jocs i 
s’arranjarà l’entrada cap el 
camí de Calafell.

Totes aquestes millores es 

sumen a les fetes darre-
rament a la urbanització, 
com l’arranjament de la 
rotonda situada a la cruïlla 
dels carrers Llorenç, santa 
Brígida i l’avinguda Vista 
Alegre, les dues parades de 
bus protegides per la pluja 
i amb bancs, l’enllumenat o 
la nova senyalització, entre 
d’altres. Tot plegat, dóna 
una imatge bastant diferent 
a la que tenia fa un temps 
Baronia del Mar.

Pa
rc

 d
el

 C
/ 

Al
bi

ny
an

a     

Pa
rc

 d
el

 C
/ 

Sa
lo

u

Pa
rc

 d
el

 C
/ 

Ca
la

fe
ll     

   
 R

ot
on

da



revista informativa ) AJUNTAMENT DE BELLVEI ) DEsEMBrE 2010)6 )actualitat
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Bellvei 
s’emporta la 
nova estació 
d’itV de la 
comarca

La nova estació d’ITV 
que la Generalitat ha 
decidit al Baix Penedès 

es farà a Bellvei, concreta-
ment al polígon els Masets. 
L’empresa adjudicatària 
és ITEVELEsA i preveu co-
mençar les obres a principis 
d’any. El termini d’execució 
és de 8 a 12 mesos.

L’alcalde de Bellvei, Josep 

Fonts, ha manifestat la seva 

alegria per la notícia i ha 

explicat que “l’Ajuntament 

en tot moment va posar to-

tes les facilitats possibles 
als empresaris que es van 
interessar pel concurs”. A 
més, Fonts ha valorat la 
decisió de la ubicació final 
de l’estació de l’ITV com 
a “molt important per a 
Bellvei, especialment en 
aquests moments” i espe-
ra “que tingui continuïtat 
amb la implantació de més 
equipaments, com l’escola 
d’infermeria als terrenys 

propers a l’hospital”. 

L’alcalde també ha explicat 
que l’empresa s’ha com-
promès a aplicar un 15% 
de descompte als usuaris i a 
oferir un servei per a majors 
de 65 anys, que consistirà 
en anar a buscar el cotxe, 
passar la revisió i tornar-li 
a casa seva. Josep Fonts 
també ha explicat que el fet 
d’ubicar al polígon l’estació 
de la ITV pot aportar noves 
empreses i, per tant, nous 

llocs de treball

L ’Ajuntament ja ha començat les obres 
d’arranjament del voltant de pista poliespor-
tiva, que té un cost de 29.528,14€ i que estan 

subvencionades per la Diputació de Tarragona.

Arranjament 
de la 
zona esportiva
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Fa poc es van acabar els tre-
balls de la segona fase de 
pavimentació i renovació de 

serveis dels carrers del centre i en 
aquests moments s’està fent el gra-
pat del cablejat a les façanes. 

Les obres han consistit en la repo-
sició de serveis i la pavimentació 
dels carrers sant Joan, Montpeó, 
Joan Armajach i carrer Nou, i han 
tingut un cost de 759.813 euros, 
dels quals 284.000 finançats pel 
PUosC. 

Nou aspecte
dels carrers del centre

“s’ha millorat la 
pavimentació i els 
serveis dels carrers 

Sant Joan, Montpeó, 
Joan Armajach i 

carrer Nou”
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Bellvei Ràdio té una mitjana 
de 4.000 oients diaris

)notícies
notícies

notícies

notícies

El camí d’en Coll presenta un nou 
aspecte, ja que ja han finalitzat 
les obres de pavimentació d’un 

tram d’uns 500 metres, que han tingut 
un cost de 17.810€, dels quals el Consell 
Comarcal ha aportat 8.100 al ser inclòs 
en el Pla de Camins Comarcals 2009. La 
resta ho ha pagat l’Ajuntament, qui tam-
bé s’ha compromès a pavimentar la resta 
del tram que transcorre pel municipi de 
Bellvei en quant el Consell Comarcal torni 
a convocar el Pla de Camins.

D’aquesta manera es compleix el compro-
mís municipal d’arranjar aquest camí, un 
dels més transitats del municipi, que en-
llaça el camí-carretera de Bellvei a santa 
oliva amb el Polígon Industrial Molí d’En 
serra i amb la carretera del Vendrell a 
sant Jaume dels Domenys. 

Pavimentat 
el camí d’en Coll

segons el darrer estu-
di fet pel Baròmetre 
de la Comunicació 

de Catalunya, a data del 30 
de juny Bellvei ràdio tenia 
una mitjana de 4.000 oients 
diaris a Bellvei i a municipis 
comarcals com santa oliva, 
Llorenç del Penedès, l’Arboç, 
Calafell, sant Jaume dels Do-
menys, Banyeres, la Gornal i 

el Vendrell, on és una de les 
emissores més escoltades.

Actualment Bellvei ràdio 
emet de dilluns a divendres 
de 8 a 10 h i de 18 a 21 h, 
i dissabtes de 9.30 a 15 h. 
La resta d’hores es connecta 
amb Tot Música. Dissabtes i 
diumenges es transmeten 
en directe partits del Nàstic 

de Tarragona, amb connexió 
amb Tarragona ràdio, sense 
cap cost.
A més, gràcies a un conveni, 
ràdio Banyeres està connec-
tada amb Bellvei ràdio les 
24 hores del dia i té cedits, 
amb un acord econòmic, dos 
espais setmanals d’una hora 
per emetre informació del 
seu municipi.
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D es de l’àrea d’Educació Física de l’escola La 

Muntanyeta s’estan realitzant activitats dintre 

de l’horari escolar al pavelló municipal. Gràcies 

a que l’Ajuntament ofereix l’oportunitat d’anar-hi a les 

instal·lacions, els alumnes de Cicle superior de l’escola uti-

litzen  el pavelló per fer diferents esports com el Korfball 

(un esport que combina el bàsquet i l’handbol),  el futbol o 

el voleibol, entre d’altres.

Els alumnes també utilitzaran la sala polivalent del pavelló 

per aprendre aeròbic, step i altres modalitats esportives per 

fer que els alumnes aprenguin diferents tipus d’activitats 

lúdic-esportives  i puguin motivar-se per fer alguna fora de 

l’horari escolar. 

Un 30% dels alumnes participen en el Pla 
Català de l’Esport a l’Eescola
Des de fa vuit anys, al CEIP La Muntanyeta es porta a ter-

me el Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE), un projecte 

que pretén posar a l’abast de tot l’alumnat de primària la 

pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran 

potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació 

personal i cívica dels nens i nenes. 

En el marc del PCEE, es realitzen tres activitats extraescolars 

esportives: psicomotricitat (dijous de 17 a 18 h), “Fama a 

ballar” (dimecres de 17 a 18 h) i Multiesports (divendres 

de 17 a 18 h). En total, hi participa un 30% de l’alumnat 

total del col·legi i les activitats esportives estan organitzades 

pel Consell Esportiu del Baix Penedès i coordinades per la 

professora d’Educació Física Elisabeth Serelde.

A més, els alumnes del centre participen en els crosos co-

marcal del Consell Esportiu i ara els participants en l’activitat 

“Fama a Ballar” estan preparant una dansa per participar en 

l’exhibició de Nadal de Danses que es celebrarà al Pavelló 

Esportiu de Torredembarra el pròxim 19 de desembre.

Activitats 
escolars 
al
Pavelló 
Municipal
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A punt les 
activitats 
esportives 
per al nou 
trimestre 
al pavelló 
municipal

sota el nom de “Vine a fer esport i salut”, la regidoria 
d’Esports ja té preparada la nova oferta esportiva per al 
primer trimestre del 2011 al pavelló municipal. Concre-

tament hi haurà tonificació i manteniment, els dimarts i dijous 
d’11.10 a 12 h, aerotono els dimarts i dijous de 15.15 h a 16.05 
h, step-tono, els dilluns i dimecres de 19 a 19.50 h, pilates, es-
tiraments i body balance, els dimarts i dijous de 19 a 19.50 h i 
ball de saló els divendres de 20 a 21 h.
A més, la gent gran pot continuar fent esport i salut els dimarts 
i dijous de 9.10 h a 10 h per només 4€ al mes.

El pavelló està obert de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 
23 h i té uns 800 usos al mes. Tothom que ho desitgi pot accedir 
puntualment a la sala fitness per només 2€ al dia. També es pot 
llogar la pista, tot i que actualment està ocupada tots els dies de 
19 a 21.30 h, mentre que a la tarda està ocupada pels infants del 
CEIP La Muntanyeta que realitzen esport extraescolar.

Curs d’internet
gratuït

El centre cívic va acollir al setembre un 
curs d’Internet avançat en el que van 
participar deu persones. El curs va ser 

totalment gratuït, ja que estava subvencionat 
per la Diputació de Tarragona, i estava desti-
nat a majors d’edat. El contingut es va centrar 
en l’explicació de les xarxes socials i web 2.0, 
cercadors de blocs, cercar feina online o el 
comerç a Internet, entre d’altres.

P er commemorar el 25è aniversari de la mort 
de salvador Espriu, l’Ajuntament de Bellvei i 
la Llar Municipal de Jubilats van organitzar al 

centre cívic el passat 22 de setembre una xerrada 
sobre l’il·lustre poeta català. 

La xerrada va anar a càrrec de Joan Descals, artista 

vendrellenc que ha treballat molt a partir de poemes 

d’Espriu. Descals va aportar també una exposició de 

pintures i dibuixos al·legòrics a l’obra d’Espriu i va mos-

trar als assistents algunes de les obres de l’autor.

Xerrada de 
Joan Descals sobre 
Salvador Espriu
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5.- informació de l’alcaldia.

6.- Precs i preguntes.

ple extraordinari urgent  8 de juliol del 2010z

1.- Ratificar la urgència de la convocatòria. 

És ratificada per unanimitat.

2.- Moció contra la sentència del Tribunal Constitucio-
nal en relació a l’Estatut de Catalunya.

s’aprova amb 8 vots  a favor de CiU, PsC i l’Entesa i 1 en 
contra del PP.

ple ordinari  27 de setembre del 2010z

Un cop aprovades les actes de les sessions anteriors, es 
debaten els següents temes:

2.- Aprovació de l’expedient de modificació i habilitació 
de crèdits 1/2010. 

s’aprova per unanimitat.

3.- Rectificació de l’acord de cessió del solar patrimo-
nial per consultori mèdic.

s’aprova per unanimitat.

4.- Moció sobre la necessitat d’adequar les andanes de 
les estacions ferroviàries dels municipis del Vendrell 
i l’Arboç per evitar accidents. Petició de baixador a 
Bellvei.

s’aprova amb 8 vots a favor de CiU, PsC i  PP i 1 vot en 
contra de l’Entesa.

5.- informació de l’alcaldia.

6.- Precs i preguntes.

ple extraordinari  4 de novembre del 2010z

Un cop aprovada l’acta de la sessió anterior, es debaten els 
següents temes:

2.- Proposta de l’alcaldia per requerir a l’Ajuntament 
de Calafell, les quotes en concepte de manteniment 
dels serveis a la urbanització Baronia del Mar.

s’aprova per  unanimitat.

3.- Sorteig per designar els membres de les meses 
electorals  en les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya.

ple extraordinari 6 d’abril del 2010z

1.- Donar compte del decret 83/10 de nova dis-
tribució d’àrees de l’ajuntament.

2.-  Acordar la dedicació parcial de la regidora de 
Joventut, Esports i Activitats.

s‘aprova amb 6 vots a favor de CiU, PP i l’Entesa i 3 
abstencions, una de la regidora de CiU i 2 del PsC

3.- Aprovar el conveni de cessió en dipòsit del 
fons arxivístic de l’ajuntament a favor de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Penedès.

s’aprova per unanimitat.

ple extraordinari  10 de maig del 2010z

1.- Aprovació de l’expedient referit al pla econò-
mic i financer per donar compliment a l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària.

ple urgent 11 de juny del 2010z

1.- Ratificar la urgència de la convocatòria. 

És ratificada per unanimitat.

2.- Acordar provisionalment la concessió admi-
nistrativa d’un bé patrimonial al sector S-11 La 
Piera, industrial.

s’aprova per unanimitat.

ple ordinari 28 de juny del 2010z

Un cop aprovades les actes de les sessions anteriors, 
es debaten els següents temes:

2.- Aprovació definitiva del compte general i patri-
monial de la corporació referit a l’exercici 2009.

s’aprova amb 3 abstencions del PsC i l’Entesa i 6 vots 
a favor de CiU i PP.

3.- Acord d’adhesió de l’Ajuntament de Bellvei a 
la plataforma de tramitació assistida de govern, 
de l’Excma. Diputació de tarragona.

s`aprova per unanimitat.

4.- Aprovar el conveni de cessió anticipada de part 
de la superfície del polígon 3 parcel·la 30.

s`aprova per unanimitat.

abril 2010 - novembre 2010
pLEns munIcIpaLs
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)JuLIÀ foRcaDa I maÑÉ
Grup municipal de ciu

Nota: Els articles estan transcrits tal com els han fet arribar
els grups municipals, a expressa petició seva.

Comença una nova etapa
Bellvei ha canviat molt en els últims anys. Des del govern de CiU hem aconseguit importants equipaments i 

serveis per al nostre poble, com el pavelló, el nou consultori, l’ampliació de l’escola, la remodelació dels carrers, 

o les importants millores fetes a Baronia del Mar, entre d’altres. I això ho hem fet perquè tenim un govern 

municipal fort.

Però per poder continuar en aquest camí necessitàvem també un govern fort a la Generalitat, que sigui capaç 

de transformar aquest país que, després de set anys de tripartit, està dèbil i gris. Ara ja el tenim i comença una 

nova etapa a Catalunya.

Des de CiU volem agrair a tots els veïns i veïnes que heu dipositat la confiança en nosaltres i en aquest nou 

equip que ara liderarà el govern de Catalunya. No dubteu que l’Artur Mas governarà amb seny i amb humilitat, 

tal com cal en aquests moments, i que tindrà en compte als ajuntaments, conscient també de la difícil situació 

econòmica que patim.

Des del grup municipal de CiU seguirem endavant, com hem fet fins ara, treballant pel nostre poble i per la 

nostra gent, defensant els interessos de la gent de Bellvei allà on sigui i sempre mirant cap al futur.

Volem també desitjar-vos a tots unes Bones Festes i que gaudiu d’aquests dies tan assenyalats en companyia 

dels vostres. Bon Nadal i Feliç 2011!

)JosEp soLÉ aRmaJacH
Grup municipal de l’Entesa

Les persones són la riquesa (l’anticrisi)
Els catalans hem mostrat intel·ligència en votar un canvi de govern (no és bo, en democràcia, que aquests 

s’excedeixin dels 8 o 12 anys).

Farem el mateix els bellveiencs, algun dia, a l’hora de votar govern local? Seria de conformar que el govern fos 

més moderat, més desinteressat, estalviés reivindicacions bàsiques, demanés parés o no fes oïdes sordes als 

qui pensen el que no arriba ni a pensar. Bon Nadal i bon any nou.
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)núRIa GüELL DEL campo
Grup municipal psc

)grups 
municipals

Estimats veïns de Bellvei,

Acabem de passar per unes eleccions autonòmiques ens les quals ha quedat demostrat que el poble de Catalunya dema-
nava un canvi, com així ha estat.  Volem agrair el vostre suport al PPC i la confiança que una vegada més ens heu donat.  

Cierto es que estamos inmersos en una gran crisis, pero cuando se acercan las navidades es necesario, aunque sea difícil, ol-
vidar los problemas e intentar disfrutarlas al lado de nuestro seres queridos, sin olvidarnos de los que ya no nos acompañan.  

En nom del PPC us desitgem unes bones festes i un pròsper any nou 2011!!!

)JosÉ ÁnGEL pascuaL
Grup municipal del pp

Benvolguts veïns,

Una vegada més ens adrecem a tots vosaltres per donar-vos informació amb 160 paraules “que és eL que se’ns 
permet” al Grup Municipal socialista.
QUÈ PASSA AMB LA BORSA DE TREBALL?

Creiem que la seva gestió és totalment manipulada pel Sr. Fonts, ja que un dels últims llocs de treball que s’ha 
creat “DINAMITZADorA DE LA LLAr DE JUBILATs” ha estat atorgada a dit, sense donar cap oportunitat als 
aturats del poble amb formació per accedir-hi.

PER QUÈ PASSA AIXÒ?

Quan una persona porta vint-i-quatre anys en un càrrec públic arriba a creure que l’Ajuntament és seu, amb 
la qual cosa la manca de diàleg i informació envers l’oposició és una constant.

Per aquesta causa creiem que en el futur EL CANVI és necessari i positiu pel poble, per tal que ningú ostenti el 
poder indefinidament, cosa que perjudica el bon funcionament dels interessos generals dels veïns.

Com sempre restem a la vostra disposició.

SALUTACIONS A TOTHOM!!!
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DIA 18 DE DESEMBRE
A les 19 h, al centre cívic, concert 
de jazz amb el grup “BELLVEI BAND”.

DIA 24 DE DESEMBRE
 A les 16.30 h, a la plaça Nova, 
Tió dels Diables amb coca i xocolata.

DIA 25 DE DESEMBRE
A la sortida de missa,  els nens i joves de 
Bellvei oferiran un concert de nadales a 
l’església parroquial.

DIA 26 DE DESEMBRE
A les 12 h,  a la plaça Catalunya, 
representació del Pessebre Vivent.

A les 19 h,  a l’Església, concert 
de gospel amb el grup “LESSIS MORE”.

DIA 27 DE DESEMBRE
A partir de les 19 h el jurat passarà 
a valorar els pessebres concursants.

DIA 30 DE DESEMBRE
D’11 a 13 h,  al centre cívic, 
Taller Infantil.

DIA 2 DE GENER
 A les 17 h,  al centre cívic, 
espectacle infantil. 
En acabar, arribada del Patge Reial a la 
plaça Nova amb coca i xocolata.

DIA 5 DE GENER
 Cavalcada de Reis pels carrers del poble 
i rebuda de SSMM d’ Orient al pavelló 
poliesportiu municipal.

FESTES DE NADAL 2010

MISSES:
24 DE DESEMBRE: Nit de Nadal, a les 23 h

25 DE DESEMBRE: Dia de Nadal, a les 11 h

26 DE DESEMBRE: Festa de la Sagrada Família, a les 11 h 

31 DE DESEMBRE: Vigília de Cap d’Any, Festa de Santa 
maria, a les 20.15 h

1 DE GENER: Cap d’Any, Festa de Santa Maria, a les 11 h

2 DE GENER: Segon Diumenge de Nadal, a les 11 h

5 DE GENER: Vigília de l’Epifania, a les 20.15 h

6 DE GENER: L’Epifania (Diada de Reis), a les 11 h

Edurne Díazz

Ian Roblesz

nerea Rondaz

miriam breaz

Gerardo Robustielloz
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Bases del CONCURS DE PESSEBRES
1. L’objecte  d’aquestes bases és la regulació del concurs de pessebres organitzat per l’Ajuntament de Bellvei Nadal 
2010.

2. Pot participar-hi tothom que resideixi al municipi de Bellvei.

3. Els participants es dividiran en dues categories: infantils, fins a 14 anys, i adults, a partir de 15 anys.

4. Per inscriure’s, caldrà que porteu la butlleta que hi ha adjunta a aquestes bases i una fotocòpia del DNI abans del 
22 de desembre al centre cívic.

5. El jurat, a l’hora de puntuar, valorarà l’originalitat, complexitat, vistositat, etc, dels pessebres.

6. Les valoracions es faran el 27 de desembre a partir de les 19 h.

7. Tots els participants rebran un petit obsequi en reconeixement d ela seva participació.

8. Els premis en categoria d’adults seran: 1er 100€/ 2on 75€/ 3er 40€. I els premis infantils: los de llibres i material 
escolar. Els premis es donaran la Nit de reis al pavelló municipal.

9. La participació en aquest concurs suposo la plena acceptació de les presents base, així com la conformitat amb les 

decisions del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació o impugnació

____________________________________________________________________________

BUtLLEtA:

Nom i cognoms:............................................................................................................................

Adreça: ....................................................................... Telèfon: ...................................................

Cal adjuntar fotocòpia del DNI

iNFORMACiÓ
Ajuntament de Bellvei, de dilluns a divendres de 10 a 14 h. tel. 977 16 81 85
Centre cívic, de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h. tel. 977 16 84 35

www.bellveidelpenedes.com

Recollida de regals del 28 al 31 de desembre
• Els regals s’han de portar al centre cívic abans del 31 de desembre.
• Només es podrà portar un regal per nen/a.
• Com a màxim pot fer 1x1 m.
• El preu per regal serà de 3€.
• En el moment de portar el regal, caldrà omplir la butlleta amb les dades 
necessàries per fer el repartiment

• 5 de desembre al 3 de gener.

____________________________________________________________________________

BUtLLEtA:

Nom del nen/a:.........................................................................................................................

Nom del pare o mare: ...............................................................................................................

Adreça: ....................................................................... Telèfon: ...............................................

VOLS QUE ELS REIS ET PORTIN EL REGAL A CASA?
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En nom propi, i de tota 

la corporació municipal, 

us desitjo unes

Bones Festes 

     i un Feliç 2011.

JOSEP FONTS i BATLLE
Alcalde de Bellvei 

El Nadal ens dóna un

sentiment de llar, de sostre,

de nissaga i d’esperit.

I ens dóna un punt 

d’humilitat de cendres

que ens fa estimar un racó 

de l’espai, i desperta

del cor aquell sentiment  

que no mor mai.
 

JOSEP M. DE SAGARRA.
Poema de Nadal.

Jan Hinojo martinz


