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PER SI CONVÉ...

Podòleg - 1r i 3r dimarts de cada mes, (s’ha d’anar a l’Ajuntament a apuntar-se i pagar tiquet 6€ pels jubilats i la resta 15€ )
Horari CAP (metgesa) - de dilluns a divendres de 2/4 de 9 matí �ns 2 del migdia.

Per a renovar el DNI, mitjançant internet al web - www.citapreviadni.es o bé Tel. 977 22 23 54 - C. Vidal i Barraquer, 20 (Tarragona)

Telèfon Emergències per a tots tipus 112

Horari Piscina: de dilluns a divendres de 2/4 d’11 matí �ns 2/4 de 8 tarda i dissabtes i diumenges �ns a les 8 tarda.
BASE - horari atenció al públic de 9 a 2 del migdia de dilluns a divendres, c. de Mar, 3 (El Vendrell) - Tel. 977 66 01 29

Hospital del Vendrell - telèfon citació  902 01 34 10
RENFE Informació - Tel. 902 24 02 02

INEM El Vendrell - Tel. 977 66 79 22
CORREUS - telèfon informació 902 197 197 CORREUS VENDRELL - Tel. 977 66 08 91

FARMÀCIA BELLVEI - Tel. 977 16 84 77

Ajuntament : 
de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia.

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Serveis Tècnics: 
dijous de 10 a 2 del migdia.

Jutjat de Pau (al C. del Sol, 2):
dijous de 10 a 2 del migdia.

Treballadora Social (C. del Sol, 2):  dilluns de 10 a 14h.
Educadora Social (C. del Sol, 2): dimarts de 10 a 14h.
Centre Cívic: 
HIVERN: de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 8 del vespre.
   dijous de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia.
ESTIU: de dilluns a divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia.

O�cina Municipal de Baronia del Mar:
dijous de 4 a 8 del vespre i dissabtes de 
10 a 1 del migdia.
Deixalleria Comarcal:
de dilluns a divendres de 9 a 1 del migidia i
de 3 a 8 de la tarda i dissabtes de 9 a 2 del 
migdia.

TELÈFONS MUNICIPALS

O�cina Mpal. Baronia      977 66 16 96
Escola La Muntanyeta     977 16 81 47

Piscina                                  620 83 66 46
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
Jutjat i Serveis Socials     977 16 82 52
Bellvei Ràdio                      977 16 89 77

Ajuntament                        977 16 81 85
Ajuntament fax                 977 16 81 15

Llar d’Infants                       977 16 80 81

N O T A :

D’acord amb la llei 15/1999 de 13 dedesembre, 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 �ns ara.

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

E d i t a :  A j u n t a m e n t  d e  B e l l v e i

R e d a c c i ó  i  C o o r d i n a c i ó :

A j u n t a m e n t  d e  B e l l v e i

D i s s e n y  i  m u n t a t g e :

A j u n t a m e n t  d e  B e l l v e i

I m p r e s s i ó :  I n d u g r a f  o � s e t ,  S . A .  

D i p ò s i t  l e g a l :  T - 0 9 8 4 - 1 1  
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HORARIS AUTOBUSOS HORARIS TRENS 
Hora Sortida 
Calafell

Hora Arribada
Barcelona Sants

06.05
06.20
06.37
06.48
07.03
07.37
07.56
08.21
08.36
09.08
09.38
10.08
10.38
11.08
11.38
12.08
12.38
13.08
13.38
14.08
14.38
15.08
15.37
16.07
16.37
17.07
17.37
18.07
18.37
19.07
19.37
20.08
20.38
21.08
22.05

07.02
07.17
07.32
07.43
08.02
08.32
08.53
09.17
09.32
10.02
10.32
11.02
11.32
12.02
12.32
13.02
13.32
14.02
14.32
15.02
15.32
16.02
16.32
17.02
17.32
18.02
18.32
19.02
19.32
20.02
20.32
21.02
21.32
22.02
23.02
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Pàgs. 14 i 15 GRUPS MUNICIPALS

FE D’ERRATES PROGRAMA FESTA MAJOR:  
Dies Festa Major Baronia, tal i com posa en el 
programa 20 i 21, el calendari petit té una errada.
Cinema a la fresca dia 16, tal i com posa en el progra-
ma, Pl.Catalunya, el calendari petit té una errada.

L’ESPECTACLE DE MÀGIA DEL MAG LARI, AMB 
PREVISIÓ DE MOLTA ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC ES 
REPRESENTARÀ AL PAVELLÓ MUNICIPAL EN 
LLOC DE LA PLAÇA CATALUNYA.
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Ja han passat gairabé 2 mesos de la constitució del nou 
Ajuntament.

 
Tot l’equip de govern estem molt il·lusionats amb aques-
ta nova etapa que assumim amb molta empenta, tot i què, 
és sabut que estem en mig d’una crisi.
 

La nostra economia s’ha debilitat enormement; s’han perdut 
cases, s’han eliminat llocs de treball, i s’han tancat empreses i 
com no, els governs porten a terme les famoses “retallades”.

Els problemes que’ns aguarden són reals, greus i nombrosos. 
No serà fàcil resoldre’ls i tampoc es podrà fer en un marge curt de temps.

Els que gestionem el diner públic, hem de respondre d’ell - gastar amb
prudència, canviar els mals hàbits i fer la nostra feina a la llum del
dia -, perquè només llavors podrem establir la con�ança entre el poble 
i l’Ajuntament.

La premissa de l’equip de govern és sobretot TRANSPARÈNCIA I INFOR-
MACIÓ als veïns i veÏnes de Bellvei.                  

Sapigueu que les portes de l’Ajuntament resten obertes a tothom, i ens 
teniu a la vostra disposició per tot allò que pugueu necessitar, sempre i 
quan estigui dins les nostres possibilitats. 

Per altra banda, vull apro�tar l’avinantesa, per desitjar-vos en aquest 
temps d’estiu, calor i vacances, que en gaudiu, i us espero a tots i a totes 

BON ESTIU I BONA FESTA MAJOR! 
Fèlix Sans Mañé

EDITORIAL                                                                                 AGOST 2011
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La revista municipal El Pòrtic, en la legislatura passada, es feia una 
tirada de 1.000 exemplars, i tenia un cost de 2.410€ (IVA inclòs)
cada trimestre (El Vallenc).
Aquesta legisltura ja que no trobavem exageradament car, hem 
trobat una oferta molt millor, és d’un veí nostre (Baronia), empre-
sari dins el món de les arts grà�ques (Indugraf O�set, SA), 
l’empresa està a Constantí, io actualment El Pòrtic té un cost de
 1.042e cada trimestre 1.000 exemplars.

participant i disfrutant de la nostra Festa Major que, tan l’Ajuntament, 
com la Comissió de Festes i les diferents entitats del nostre municipi que 
hi participen, hi treballen de valen perquè sigui del vostre gust.
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agrupació d’electors +bellvei

Alcalde de Bellvei
Fèlix Sans Mañé

Governació

alcaldia@bellvei.altanet.org

Àngels Aunion i Riembau
Benestar Social i Família
Sanitat
Hisenda
Comunicacó
benestarsocial@bellvei.altanet.org

1ª Tinent d’alcalde
Alberto Valencia Mota
Urbanisme
Medi Ambient
urbanisme@bellvei.altanet.org

2º Tinent d’alcalde

Rafael Díaz Gómez
Cultura
Festes
cultura@bellvei.altanet.org

3r Tinent d’alcalde
Gerard Colet Mañé

Regidor

Esports
Joventut

esports@bellvei.altanet.org
Serveis

Partit Socialista de Catalunya - Progrès Municipal

Núria Güell del Campo

Regidora

Ensenyament
ensenyament@bellvei.altanet.org

Partit Popular de Catalunya

José Ángel Pascual Casas
4rt Tinent d’alcalde

Via Pública

viapublica@bellvei.altanet.org
Turisme

Convergència i Unió

Julià Forcada Mañé

Regidor

Josep Fonts Batlle

Regidor

José Agustín Huerta Rodrigo

Regidor
Mònica Sebé Rodríguez

Regidora

jfonts@bellvei.altanet.org

jahuerta@bellvei.altanet.org

jforcada@bellvei.altanet.org

msebe@bellvei.altanet.org

Sostenibilitat

participant i disfrutant de la nostra Festa Major que, tan l’Ajuntament, 
com la Comissió de Festes i les diferents entitats del nostre municipi que 
hi participen, hi treballen de valen perquè sigui del vostre gust.
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El passat 14 de juny, es va dur a terme una jornada de cons-
cienciació sobre el càncer de pell amb el títol, “LA PELL TÉ 
MEMÒRIA”. Va ser presidida per Sa Altesa Reial La Princesa 
d’Astúries i de Girona Doña Letizia, al Teatre Auditori de
Salou.
La organització de la jornada va ser  a càrrec de la Junta 
Provincial de Tarragona de la Associació Espanyola Contra
el Càncer. 
En el nostre municipi hi tenim una representació d’aquesta 
associació, la Sra. Maria Borrell, mitjançant la qual es va 
formar un grup de gent per assistir-hi.  Va ser molt interes-
sant  i hi van participar ponents de diferents institucions 
com de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereo-
logia, del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques i 
de la mateixa Associació Espanyola contra el Càncer.
Van posar molt d’èmfasi, que es prengui el sol amb molta 
cura, no només protecció amb crema solar, sinó també 
tapant-se amb roba, barret, etc.  Van destacar que l’horari 
més perillós per prendre el sol és de 12 del migdia a 5 de la tarda.

JORNADA “LA PELL TÉ MEMÒRIA”

LA CAMINADORA INCANSABLE

osa Moliné de 71 anys, amb aquesta caminada d’enguany ja
 por ta  fet  per  quar ta  vegada e l  Camí  de  S ant iago 

complert tota sola.
El 17 de juny va posar � a aquesta llarga caminada de més de 
1000 km, durant 41 dies, 41 etapes que cada dia detallava al 
facebook, penjant fotos i comentaris, així tothom hem pogut seguir 
�l per randa la seva aventura. Li va donar la benvinguda en Fèlix 
Sans, alcalde de Bellvei juntament amb el regidor d’esports, en 
Gerard Colet i la regidora de Benestar Social, Àngels Aunion, fent-li 
entrega d’un ram de �ors. 

R

NOTÍCIES                                                                                   AGOST 2011

www.bellveidelpenedes.com
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FESTA FINAL DE CURS ESCOLA LA MUNTANYETA

Els alumnes de l’escola La 
Muntanyeta van celebrar la 
tradicional festa de �nal de 
curs el passat 17 de juny a les 5 
de la tarda. L’assistència dels 

familiars dels alumnes va fer que fos una festa lluïda. Els més petits van 
ser els que van fer possible que els familiars quedessin encantats amb
 les actuaciones dels diferents cursos.
Per altra banda, també hi van haver jocs per a tots, in�ables i circuït de 
karts amb pedals. Bona manera de celebrar el �nal de curs.

    FESTA ANUAL
         DE LA 
LLAR DE JUBILATS

om cada any, la Llar de
 jubilats va organitzar la

festa anual com a tanca-
ment de la temporada.
Pel matí es va celebrar una 
missa en sufragi pels difunts  

de la llar que durant l’any ens han deixat.  Per la tarda, a la Rambla Josep 
Torrents, hi va haver una cantada d’havaneres, a càrrec del grup MORRA-
LLA de Pallejà. A la mitja part, es va servir un berenar (prèvia extracció de
tiquet) pels assistents que ho desitgessin.
Abans de �nalitzar l’actuació, l’alcalde de Bellvei, en Fèlix Sans, va dirigirir 
unes breus paraules a tots els assitents, recalcant que la gent gran són un
referent per a tots, són l’experiència i un model a seguir pels joves i no tan joves.

C

NOTÍCIES                                                                                   AGOST 2011

www.bellveidelpenedes.com
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En Fèlix Sans, alcalde de 
Bellvei, i en Gerard Colet, 
regidor d’esports, van ser 
convidats, per la junta del  
Futbol Base At. Bellvei, per 
commemorar el 3er Torneig 
Memorial Pere Miravent. 

Van participar diferents 
equips de la provincia, com 
C.F. Banyeres A, C.F. Banyeres 
B, At. Bellvei A, At. Bellvei B, 
Segur C.A., Calafell A, Cunit
 A, Cunit B i Torredembarra.

El moment més emotiu, va 
ser l’entrega per part del 
president de l’Atlètic Bellvei, 
Sr.Domingo Robledillo, d ’ u n  
recordatori del Torn e i g  a  l a  
vídua d’en Pere Miravent, la 
Sra. Maria Pujol.

NOTÍCIES                                                                                   AGOST 2011
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NOU WEB DE L’AJUNTAMENT
A partir d’aquesta Festa Major, estrenem nou web de l’Ajuntament. És un web més actual,
més fàcil de localitzar el que es busqui i més entenedor per a tots.
Podeu accedir-hi a www.bellveidelpenedes.com. 
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Com ja és traidicional  des de fa molts  anys,  el  dia 26 de juny,  es va fer  la  
celebració del  Corpus Christ i .  Els  nens i  nenes que van fer la 1ª Comunió 
enguany,   van passejar els tratjos i  vestits nous pels carrers de Bellvei  en 
processó, acompanyats dels seus pares i  mares i  tot un seguit de gent que 
van voler participar-hi. 
En diferents carrers, es van elaborar magní�ques alfombres que es treballen 
des de primera hora del matí per què la processó sigui més lluïda. Totes estan 
molt bé, però la del carrer Sant Joan, no passa desapercebuda, com sempre, 
cada any posen el llistó més alt. L’alfombra que fan els infants al mateix carrer, 
aquest any com no podia ser d’altra manera, estava dedicada als famosos 
dibuixos animats “Bob Esponja”. 

El passat 5 de juliol, en Fèlix Sans, alcalde de Bellvei, va rebre 
a  l’Ajuntament els tres nens saharauis que estan d’acollida en 
una  família de Bellvei.
L’Ahmed, l’Ali i l’Aiman, es van mostrar molt emocionats, 
i van comentar que estan molt contents d’estar de 
vacances durant els mesos de juliol i agost, aquí entre nosaltres.
L’alcalde, els hi va fer entrega del carnet per poder entrar a la 

piscina  municipal i ells ho van agrair fent entrega d’uns  obsequis elaborats amb les seves 
pròpies mans, com van ser un braçalet, un penjoll i un clauer. Aquests nens formen part 
d’un programa que organitza l’Associació Amics del Poble Saharaui (HAMMADA).

NOTÍCIES                                                                                   AGOST 2011
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CHRISTI
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El passat 10 de juliol  es va dur a terme a la piscina mu-
nicipal el MULLA’ T per l ’esclerosi múltiple.  Va ser un èxit 
de participació al llarg de tot el dia i des de l ’Ajuntament us 
v o l e m  a g r a ï r  l a  v o s t r a  c o l · l a b o r a c i ó.  A m b  t o t  i  a i xò,  
v o l d r i e m  q u e  l a  g e n t  f o s  m é s  c o n s c i e n t  d e l  q u e  é s  
aquesta malaltia, per això us en fem cinc cèntims.
L'esclerosi  múltiple és una malaltia del  sistema ner viós 
centra l  que afec ta  e l  cer vel l  i  la  medul · la  espinal .  Les  
�bres nervioses estan envoltades i protegides per la mie-
l ina,  una substància  composta per  proteïnes i  greixos,  
que faci l i ta la  conducció dels  impulsos ner viosos.  Si  la  
miel ina és  destruïda o malmesa,  l 'habi l i tat  dels  ner vis  
per conduir els senyals des de i  al  cer vell,  s ' interromp i  
aquest fet produeix l'aparició dels símptomes de la malaltia.
És molt important tenir en compte que l'esclerosi múltiple…

NO ÉS UNA MALALTIA 
CONTAGIOSA,  NO ÉS 
HEREDITÀRIA,  NO ÉS 
MORTAL.

È x i t  e n  l ’ ú l t i m  p ro gra m a  d e  l a  te m p o ra d a ,  e m è s  e n  
d i r e c t e  d e s  d e  l a   p i s c i n a  m u n i c i p a l ,  e l  p a s s a t  
divendres 29 de jul iol .
Presentat per la seva conductora, Montse Carrillo i  els 
seus col·laboradors, va ser un programa molt peculiar,  
ple d ’entreteniments  p e r  a  t o t s  e l s  p ú b l i c s .  Màgia,  
música,  monòlegs,  mini  concer t  de música africana i  
sor teig de diferents  objec tes  cedits  pels  comeciants  
de Bel lvei .
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LLAR D’INFANTSHORARI:
entrada matí de 8 a 9.30h.
sortida matí de 12 a 13h.
entrada tarda de 14.30 a 15.30h.
(tarda primer torn 15.30 a 16.15h
tarda segon torn de 17 a 17.30h.)
el mes de Juliol, serà de 8 a 13h.

PREUS MENJADOR:
diari: 5,50€    esporàdic: 6€

PREU LLAR D’INFANTS:
MATRÍCULA: 30,81€
MENSUAL EMPADRONATS BELLVEI: 92,37€
MENSUAL NO EMPADRONATS BELLVEI: 124,27€

REGIDORIA D’ENSENYAMENT

Una  NOVETAT que hi 
haurà a la Llar d’Infants 
el pròxim curs, és la de
servei de menjador.

Després de parlar-ne 
amb la Directora i la 
resta de mestres de la 
llar, el servei entrarà en 
funcionament a partir 
de l’1 d’0ctubre, ja que 
els infants necessiten 
un temps d’adaptació.

Tot i que les matrícules ja estan fetes,qui estigui 
interessat pot demanar informació a l’Ajuntament.
      El servei entrarà en funcionament a partir
      de l’1 d’octubre.

INFORMACIÓ                                                                             AGOST 2011
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RENOVACIÓ MOBILIARI: 

PISCINA

Enguany, s’ha estrenat mobi-
liari a la piscina, taules, cadires 
i parasols, ja que estaven 
deteriorats. Per subssanar el 
problema de la gespa que 
està en  mal estat, s’han posat
tumbones, que es poden llogar a 1€ la tumbona, i s’ha de deixar 1€ de dipòsit que es 
retornarà en el moment que es torni en bon estat.
Cost tumbones (Kettal) - 1.047,84€ / Cost (taules, cadires, parasols i peus) (Ferret. Jaume) - 655,95€.
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Ple Extraordinari de Constitució / 11 de juny de 2011

Un cop formada la Mesa d’Edat, com a president el Sr. Josep Fonts i com a secretari el Sr. Alberto Valencia, es passa 
a examinar les credencials presentades pels regidors i comprovar que la totalitat de regidors electes corresponen a 
aquest Ajuntament. Acte seguit, el president de la Mesa declara constituïda la Corporació i tot seguit el seus membres 
presenten el jurament o promesa.
A continuació té lloc l’elecció de l’Alclade, presentant-se el Sr. Fèlix Sans i el Sr Josep Fonts i s’acorda per unanimitat 
votar a mà alçada:
La candidatura del regidor Sr. Fèlix Sans obté 6 vots a favor (+bellvei i PSC)
La candidatura del regidor Sr. Josep Fonts obté 4 vots a favor (CiU)
La candidatura del PP, s’absten. 
Vist el resultat es proclama com Alcalde Electe d’aquest Ajuntament el regidor Fèlix Sans Mañé, obtenint la majoria 
absoluta.

Ple Extraordinari d’Organització / 30 de juny de 2011

El passat 30 de juny, va tenir lloc el ple Exttraordinari d’Organització. El nostre consistori disposa d’una organització i 
estructuració de les competències, tant dels organs col·legiats -Junta Govern Local i Ple- com de les funcions que 
duran a terme els regidors i regidores que formen l’equip de govern per la propera legislatura.
S’ha canviat totalment la organització interna i la periodicitat dels plens ordinaris serà com �ns ara, trimestrals, però 
s’ha canviat el dia i l’hora -el segon dijous del primer mes de cada trimestre a les 7 de la tarda, i si és festiu, el dijous
 següent-. 
Altres punts de l’ordre:
- Determinar les delegacions del pe a la Junta Govern Local.
- Constitució de les Comissions informatives: Comissió Informativa General i Comissió Especial de Comptes.
-  Nomenament de la Tresorera, Eulàlia Miravent Rovira.
- Creació dels Grups Polítics.
- Nomenament dels representants de la corporació en altres organismes.
- Donar compte del Decret d’alcaldia nº 141 de delegació de competències pròpies de l’alcaldia i el Decret d’alcaldia
 nº 142 de nomenament de càrrecs.
Tot i que no va ser l’últim punt, en aquest Pòrtic si que ho hem deixat pel �nal, ja que volem ser clars i transparents,
 sobretot en aquest tema.
- S’indemnitzarà a favors dels membres de la corporació, per assitència a les sessions plenàries - 110€.
- S’estableix un règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació que tinguin assignades tasques de
 responsabilitat de govern amb la quantitat de 400€/mes.
- El Sr. Fèlix Sans Mañé, alcalde d’aquesta corporació, exercirà el se càrrec amb dedicació parcial i percebent l’import
 de 2.173,60€ bruts mensuals (el mateix que l’anterior legislatura).
L’alcalde no té dedicació complerta (encara que si l’exerceix), perquè ell com empreari agrari ha de continuar manten-
int el seu autònom per tal de poder contractar treballadors per poder atendre a la seva explotació agrària.
- La Sra. Àngels Aunion i Riembau, regidora d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial i perce-
bent l’import de 1.150€ bruts mensuals. Pel que fa aquesta retribució es detalla de la següent forma:
- Una part (400€), és l’assignació a tots els regidors amb responsabilitat de govern, i la resta per la més amplia dedica-
ció en substitució dels contractes de prestació de serveis, com els dissenys i maquetacions de trítpcis que esdevinguin 
durant la legislatura, pòsters, programa Festa Major i aquest mateix Pòrtic, i intervencions amb els mitjans de comuni-
cació (notes de premsa, etc). Abans hi havia una empresa cotractada per fer aquesta tota aquesta feina. 
La regidora Àngels Aunion, no consta dedicació complerta (encara que si que l’exerceix), ja que no pot ser superior a
 la de l’alcalde.
Tant l’alcalde en Fèlix Sans i la regidora Àngels Aunion, no perceben els 110€ per assistència als plens. També es posa 
de manifest que el cost de sous i indemnitzacions per membre electe de la legislatura passada era d’uns 10.200€/anys 
(9 regidors), i que la previsió que s’ha fet per aquesta legislatura és de 9.200€ any (11 regidors).
Tots els punts de l’ordre de dia van obtenir 7 vots a favor i 4 abstencions (CiU), menys en el nomenament de la tresorera 
que va ser per unanimitat i el de les retribucions econòmiques que van ser 7 a favor i 4 en contra (CiU).   
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   Grup Municipal de                                 fèlix sans mañé 
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Benvolguts veïns,
Benvolgudes veïnes,

Tot i que en el seu dia ja ho varem fer, l’Agrupació d’Electors +bellvei, volem reiterar el nostre més sincer agraïment a totes les persones que ens 
vareu donar el vostre suport, el qual, juntament amb el PSC-PM i el PP de Catalunya, ens ha portat al capdavant del nostre Ajuntament.

El canvi polític realitzat en el nostre municipi, ha estat profund, sincer i amb sensatesa. El repte actual consisteix en admitir que som com som, a
comprometre’ns a millorar cada dia i a tirar endavant el nostre municipi a base d’esforç, treball i honradesa.

El més important és saber elegir correctament i apostar pel més necessari, amb equitat i eficàcia, en comptes de predre’s en verbalismes i frivolitats. 
Estaria bé que tots els grups municipals contribuíssim al plantejament i a la resolució dels problemes que sorgeixin i a l’aprovació o no del que es 
vagi proposant al llarg de la legislatura, des de la seva  perspectiva ideològica, lògicament, però al cap i a la fi, pel bé de Bellvei.

Governar és aferrar-se a una il·lusió i tenir un horitzó marcat. Durant aquests 4 anys, el camí segurament estarà ple de bonys i corbes, però amb
ganes de voler arribar a aquesta meta, intentarem aplanar-lo i adreçar-lo.

Com ja sabeu, estem a la vostra disposició per tot allò que necessiteu.

De part de l’Agrupació d’Electors +bellvei, BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!

Benvolguts veïns,
Benvolgudes veïnes,

Des del grup municipal de Convergència i Unió, volem donar les gràcies a totes les persones que, una vegada més, ens heu 
donat suport en aquestes darreres eleccions municipals.

Tal com dèiem en el programa electoral, la gent de Convergència i Unió pensem en positiu; per tant, confiem en el nostre poble 
i en la seva gent. Malgrat estar a l’oposició, continuarem treballant per a tots i cadascun de vosaltres, tal com hem fet aquests 
últims quatre anys, orgullosos de veure la feina feta que es reflecteix en part en l’obra de l’avinguda de Nostra Senyora de 
l’Assumpció, que pensem que ha quedat molt bé i que dóna un aire diferent a l’entrada del poble. 

Aquesta obra hauria d’anar acompanyada dels aparcaments a la zona del Picavi, però això ja no ens toca a nosaltres. Ara bé, 
farem tot el que estigui a les nostres mans perquè es porti a terme, ja que era un compromís nostre perquè els veïns poguessin 
aparcar i alhora donar servei a tota la zona comercial de l’avinguda. És per això que el nostre cap de llista, el dia de la presa de 
possessió, es va oferir al nou alcalde posant-se a la seva disposició per tot el que necessités.

Aprofitem l’ocasió per dir-vos que restem a la vostra disposició per a qualsevol cosa que necessiteu, tal com sempre hem 
intentat fer.

Que passeu molt bon estiu i molt bona Festa Major!

Estem a la vostra disposició a la següent adreça electrònica: www.ciu.cat/bellvei

 

Grup Municipal de CiU        Julià Forcada Mañé
           Portaveu



Benvolguts veïns,
Benvolgudes veïnes,

Des del grup municipal de Convergència i Unió, volem donar les gràcies a totes les persones que, una vegada més, ens heu 
donat suport en aquestes darreres eleccions municipals.

Tal com dèiem en el programa electoral, la gent de Convergència i Unió pensem en positiu; per tant, confiem en el nostre poble 
i en la seva gent. Malgrat estar a l’oposició, continuarem treballant per a tots i cadascun de vosaltres, tal com hem fet aquests 
últims quatre anys, orgullosos de veure la feina feta que es reflecteix en part en l’obra de l’avinguda de Nostra Senyora de 
l’Assumpció, que pensem que ha quedat molt bé i que dóna un aire diferent a l’entrada del poble. 

Aquesta obra hauria d’anar acompanyada dels aparcaments a la zona del Picavi, però això ja no ens toca a nosaltres. Ara bé, 
farem tot el que estigui a les nostres mans perquè es porti a terme, ja que era un compromís nostre perquè els veïns poguessin 
aparcar i alhora donar servei a tota la zona comercial de l’avinguda. És per això que el nostre cap de llista, el dia de la presa de 
possessió, es va oferir al nou alcalde posant-se a la seva disposició per tot el que necessités.

Aprofitem l’ocasió per dir-vos que restem a la vostra disposició per a qualsevol cosa que necessiteu, tal com sempre hem 
intentat fer.

Que passeu molt bon estiu i molt bona Festa Major!

Estem a la vostra disposició a la següent adreça electrònica: www.ciu.cat/bellvei
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Grup Municipal del PP                              José Ángel Pascual Casas
de Catalunya                                     Portaveu 
          

Grup Municipal del PSC-PM           Núria Güell del Campo
               Portaveu

M’adreço a tots els veïns i veïnes de Bellvei per agrair a la gent que ens va donar la seva confiança el passat 22 de maig, encara que
varem perdre vots, i, per tant, només varem obtenir un sol regidor del PSC. 

Dit això, després és quan va venir la feina de debò, ja que ningú de les llistes que es varen presentar no tenia la majoria absoluta. Per
tant, era necessari arribar a fer un pacte estable.  El PSC tenia la clau. Les dues llistes més votades varen ser +Bellvei i CIU, i, per tant, vaig 
mantenir converses amb els seus caps de llista respectius, i jo sabia perfectament el que havia de fer, però l´agrupació del PSC 
havia de dir la seva, i així ho varem fer: pactar amb +Bellvei o quedar-se a la oposició. El pacte amb CIU no hagués estat la opció 
més correcte, ja que la majoria del poble va donar el seu vot a +Bellvei. 

Crec que el pacte que s´ha fet entre PSC i +Bellvei serà positiu, atès que fins ara hi ha hagut confiança entre les dues parts i tenim
moltes ganes de treballar amb tota la feina que cal fer. 

Sóc la nova Regidora d´Ensenyament i també, Consellera Comarcal. El meu objectiu principal és que el mes d´octubre d´aquest
any la llar d´infants tingui servei de menjador.

També voldria destacar que tots els grups municipals tindrem el mateix espai a la revista El Pòrtic. Això és un exemple de democràcia.
 
Voldria dir-vos que estic  totalment a la vostra disposició. Podeu contactar amb mi a través de l´Ajuntament, i us desitjo en nom propi

UN PACTE NECESSARI

i del PSC una molt bona FESTA MAJOR.

Vecinos de Bellvei,

Después de la contienda electoral del pasado mayo, quiero daros las gracias por el apoyo recibido. GRACIAS.

En segundo lugar, comunicaros el acuerdo de participación con el nuevo equipo de gobierno, en las mismas responsabi-

lidades de la anterior legislatura (Vía Pública y Turismo). Responsabilidades que ejerzo con ilusión, dedicación y esfuer-

zo para y por los vecinos de Bellvei.

En tercer lugar, quiero manifestaros que en el nuevo equipo de gobierno veo mucha ilusión, ganas de trabajar por el 

municipio i una gran preocupación por intentar crear empleo, cosa difícil, pero un reto importantísimo. 

Somos conscientes de la di�cultad, pero unidos experiencia i juventud, será posible conseguir los objetivos marcados.

Y por ultimo, nos acercamos a nuestra Fiesta Mayor, y como cada año esperamos de vuestra participación, al mismo 

tiempo que os deseamos, paséis unas �estas agradables y las vivamos con la intensidad que se merecen.

BONA FESTA MAJOR PER A TOTHOM.




