Revista Informativa de l’Ajuntament de Bellvei

43

DESEMBRE 2012

El PORTIC

DES EM B R E 2 0 1 2

INFORMACIÓ

2

www.bellveidelpenedes.com

D ES EMBR E 2012

INFORMACIÓ

www.bellveidelpenedes.com

3

DES EM B R E 2 0 1 2

SUMA R I
Pàgs. 2 i 3 INFORMACIÓ I SERVEIS
Telèfons d’interès, horaris Ajuntament i equipaments,
horaris trens, horaris autobusus.
Per si convé...
Pàg. 5 EDITORIAL
Presentació de l’alcalde - Felicitació
Pàg. 6 CONSISTORI
Pàgs. 7, 8, 9, 10 i 11 NOTÍCIES
•

Plaga de Coloms a la Pl. Catalunya

•

Desestimat el recurs-administratiu del desdoblament de la N-340

•

Aprovació del Pressupost per al 2013

•

Arranjament del Camí de Calafell Park de Bellvei

•

Solució a les voreres malmeses per les arrels dels
arbres

•

Inversions 2013

•

Accès al nucli de Bellvei des del Vendrell

•

Ampliació del Cementiri

•

Transport escolar

•

Pàgs. 12 i 13

•

Bellvei Ràdio

•

Pàg. 14 ESPORTS

•

Elliot

•

Pag. 15 CULTURA I JOVENTUT

•

Centre Cívic La Patronal

•

Pàg. 16 FESTES

•

Recuperació Pa Beneït

•

Festa Major

•

Pàg. 17 PLENS MUNICIPALS

Pàgs. 18 i 19 GRUPS MUNICIPALS

4

www.bellveidelpenedes.com

D E S E M BR E 201 2

E DI TORIAL

Benvolguts veïns,
Benvolgudes veïnes,

Estem deixant enrere un any molt difícil.
La prioritat de l’Ajuntament és lluitar conta la crisi econòmica. Estem patint una de
les crisis econòmiques més intenses que es recordi en les darreres dècades. Els efectes
que se’n deriven sobretot són l’atur i l’augment de situacions de pobresa.
És per això que des de l’Ajuntament estem treballant fermament anant a dialogar amb les nostres
empreses, amb l’administració, demanant ajuts i subvencions, anant a buscar aliments i productes de
primera necessitat, buscant llocs de treball per intentar de posar-hi solució a les situacions difícils que
pateixen moltes famílies de Bellvei.
Sense progrés econòmic no hi haurà progrés social. Per això us demano i encoratjo a què no perdeu
mai l’optimisme, l’esperança, l’entusiasme i recupereu la confiança per crear un entorn en què les
expectatives siguin suficients i necessàries perquè l’economia creixi.
Que no us falti mai un somni pel que lluitar, un projecte per realitzar, una cosa per aprendre, un lloc
on anar i algú per estimar.
Teniu a l’Ajuntament al vostre costat per tot allò en què se us pugui ajudar.
BONES FESTES I MILLOR 2013

Quan ve Nadal, la cançó del miracle amb el pessebre de molsa i arboç,ens fa
pensar en unes ganes molt vives, ens fa pensar en un desig de debò, de donar
coses al Noi de la Mare, coses que vinguin de dintre del cor, perquè si és llum i
misteri que espanta, perquè si aguanta la bola del món, té la carn nua ajaguda
a la palla i té les galtes mullades de plor, i vol sentir-nos molt més a la vora,
ben acostats al voltant dels pastors, i vol sentir a la pell les nostres ànimes
com l'alè de la mula i el bou.
						
				

Fragment del “POEMA DE NADAL”
Josep Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961)

BON NADAL I DESITJOS DE SALUT I FEINAPER AL
NOU ANY 2013!
US HO DESITJA,
La Corporació de l’Ajuntament de Bellvei

www.bellveidelpenedes.com
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PLAGA DE COLOMS A
LA PLAÇA CATALUNYA

N OTÍ CIES

En dies passats, l’Ajuntament va rebre diverses
denúncies per part d’alguns veïns de la zona de la
Plaça Catalunya a causa de la proliferació de coloms.
Una inspecció ocular ha permès comprovar que
existeix una població important de coloms que estan
ocasionant problemes de sorolls i salubritat als veïns
d’aquesta zona.
Per solucionar aquesta problemàtica l’Ajuntament
ha demanat pressupostos a 4 empreses tècniques
en prevenció i control de plagues. AMBITEC Salut
Ambiental ha estat l’escollida perquè ha presentat el
pressupost més econòmic que ascendeix a 700€
+ IVA.

Desestimat el recurs
contenciós-administratiu del
desdoblament de la N-340
L’any 1999, el ministeri de foment, en adonar-se que
la N-340 s’estava quedant col·lapsada, autoritza la
realització de l’Estudi Informatiu de la Autovia A7.
En l’any 2005 es realitza l’exposició del projecte que
consta de 4 alternatives, entre elles ampliar i alliberà
la AP-7 en lloc de realitzar l’autovia.
Obert el període d’al·legacions, la Generalitat de
Catalunya va presentar dues alternatives més.
Finalment, al Gener de 2010 Foment aprova l’Estudi
Informatiu, amb la alternativa B-2. I és contra aquesta
aprovació que les 4 administracions presenten el
recurs.
El curiós d’aquest estudi és que reconeix que la
alternativa B-Autopista, és la més econòmica i
la que menys impacte ambiental tindria. Per no
decantar-se per aquesta opció, argumenta que, hi
haurà un col·lapse a la AP-7. Val a dir que aquest
raonament no té cap estudi tècnic que l’avali .

El passat 17 de juliol, l’audiència nacional, va
desestimar el recurs contenciós-administratiu
presentat pels ajuntaments de Bellvei, Castellet i
la Gornal, L’Arboç i el Consell Comarcal del Baix
Penedès contra l’Estudi informatiu del desdoblament
de la N-340 en el seu pas pel Baix Penedès.
Contra aquesta resolució les quatre administracions,
aconsellades pels seus advocats, han decidit no
presentar cap al·legació, ja que consideren que anar
al Tribunal Suprem, és una batalla perduda, així com
una despesa inútil.
Les 4 administracions estan en contra de l’alternativa
escollida i demanaven l’ampliació de l’AP-7 i la
gratuïtat del seu peatge en el seu pas pel Baix
Penedès, en lloc de la construcció de l’autovia.

www.bellveidelpenedes.com
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NOTÍCIES

APROVACIÓ DEL
PRESSUPOST
PER
AL 2013
El passat dia 4 de desembre, es va aprovar en ple
ordinari el pressupost per al 2013 de l’Ajuntament
de Bellvei.
L’equip de govern hi ha treballat molt al llarg de
bastant de temps. S’ha elaborat un pressupost a
consciència pensant en la situació actual i en tots
els veïns i veïnes de Bellvei.
S’ha elaborat segons la llei orgànica 2/2012
de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera. En aquesta llei orgànica
s’ha incorporat la “Regla de Despesa”, la diferència
que hi ha entre els ingressos i les despeses.
És un pressupost desequilibrat i com a
complement de la regla, es disposa que, quan
s’obtinguin majors ingressos dels previstos,
aquests no es destinaran a finançar noves
despeses, si no a reduir el nivell de deute públic.
Amb tot això, i donat que no s’ha deixat desatesa
cap partida, ni cap àrea, està previst poder fer tot
el pressupostat, no es deixa de banda de poder
dur a terme algunes inversions.
PRESSUPOST 2013

DESPESES – 2.546.000€
INGRESSOS – 2.639.675€
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Es preveu un superàvit per al 2012, que serà
d’aplicació al 2013.
www.bellveidelpenedes.com

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE
CALAFELL PARK DEL MUNICIPI DE
BELLVEI
L’Ajuntament ha pogut fer l’arranjament de l’asfalt
d’un tram del camí de Calafell Park ja que s’ha rebut,
per part del Consell Comarcal del Baix Penedès, una
subvenció del Pla de Camins Comarcals 2012.
Els treballs que s’han realitzat han consistit en
reforçar el ferm existent amb una capa de 3cm de
gruix aglomerat en calent. L’actuació ha afectat a
2.010m2 de camí (335m llarg x 6m d’ample).
El pressupost d’aquest arranjament ha ascendit a
14.230,80€. La subvenció concedida per part del
Consell Comarcal ha estat de 8.022,41€.

SOLUCIÓ A LES VORERES
AIXECADES
S’estan arranjant les voreres de l’entrada del
poble donat que les arrels dels arbres estan
aixecant les rajoles.
Després de consultar amb els tècnics de
l’Ajuntament, de la Diputació i amb personal
especialitzat en jardineria, s’ha vist que la solució
és arrencar els arbres existents.
Un cop fet això, s’arreglarà la vorera i s’hi
tornaran a plantar arbres. En aquesta ocasió
seran autòctons i d’una espècie que té les arrels
petites i no produiran l’aixecament de les voreres.
El treball l’està fent personal de la brigada
municipal perquè el cost sigui el mínim possible.

D E S EMBR E 2012

N OTÍ CIES

INVERSIONS
2013
L’equip de govern de Ajuntament de Bellvei vol dur a terme, l’any 2013, una sèrie d’inversions que creu
necessàries pel nostre municipi.
Aquestes inversions es poden tirar endavant gràcies a subvencions concedides per part de la Diputació de
Tarragona i de la Generalitat de Catalunya.
DETALL DE LES INVERSIONS:
- Accés al nucli de Bellvei des del Vendrell 			
197.000,00€
- Ampliació del Cementiri					117.000,00€
								314.000,00€
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ – Programa d’actuació
Municipal (PAM)						248.648,00€
L’Ajuntament ha d’aportar					 65.352,00€
- Camí d’accés a Baronia del Mar (3 etapes)			
253.000,00€
SUBVENCIÓ GENERALITAT CATALUNYA – Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC)					145.821,33€
L’Ajuntament ha d’aportar					107.178,67€
- Remodelació del terra de la piscina municipal		
60.000,00€
Per aquesta remodelació no hi ha cap tipus de subvenció
L’Ajuntament ha d’aportar					 60.000,00€
La diferència entre les despeses previstes en inversions i les subvencions es farà mitjançant una aportació dels
FONS PROPIS, a la vegada que també s’assumiran els CRÈDITS OBTINGUTS en legislatures passades.
En el cas que al llarg de l’any es preveiés la impossibilitat de tirar-ho endavant tot o una part, el procés es
pararia. Però en aquests moments no és el cas.

CRÈDITS QUE S’ESTAN PAGAN ACTUALEMNT:
-

1ª Fase carrers del poble – 135.999€ (2005), pendent 58.720€ (2017)
1ª Fase carrers del poble – 150.253€ (2006), pendent 68.926€ (2017)
2ª Fase carrers del poble – 560.000€ (2012), pendent 513.333€ (2026)
Magatzem municipal i Centre Cívic La Patronal – 150.250€ (2002), pendent 36.541€ (2016)
www.bellveidelpenedes.com
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NOTÍCIES
ACCÈS AL
NUCLI DE
BELLVEI DES
DEL VENDRELL
L’emplaçament és a la part nord-est del casc urbà i
forma part del camí del Vendrell a Bellvei.
Actualment es presenten dues problemàtiques
importants en aquest emplaçament, que l’equip de
govern vol solucionar per evitar el perill existent, i
que corresponen a:
1. Just al tram de camí que llinda amb el poliesportiu,
existeix una corba pronunciada i amb nul·la
protecció en el seu lateral. Aquest tram es molt estret
i no permet una doble direcció, situació que agreuja
el perill de caiguda.
2. A poca distancia d’aquest punt, existeix un nucli
de encreuaments de carretera, camins rurals i accés

a Polígon Industrial molt anàrquic. Procedeix de
noves actuacions urbanístiques que no han tingut
en compte la reconducció del tràfic per aquestes via
que s’ha convertit en un accés molt important per la
població de Bellvei.
El projecte consisteix en l’ampliació del tram existent
fins aconseguir una amplada suficient de 7m que
permeti una doble circulació. Hi haurà un petit
passeig arbrat amb terra de sauló com espai entremig
entre el nou mur de contenció i una rotonda. El mur
farà amb la doble funció de contenidor de terres i
de barana per el nou passeig. La rotonda reconduirà
la circulació actual i possibilitarà l’eliminació dels
actuals camins asfaltats per restaurar-los com a sòl
rural.

AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
Una de les inversions que vol fer l’Ajuntament, per
aquest any nou, és l’ampliació del cementiri. Es
farà aprofitant part de la subvenció del Programa
d’Actuació Municipal (PAM) de la Diputació de
Tarragona.
Des de l’equip de govern es creu convenient dur a
terme aquesta ampliació i ha arribat a un acord amb
el propietari del terreny adjacent al
cementiri per dur-la a terme.
Es construiran 81 nínxols i 20
columbaris. I es preveu un possible
creixement futur que sigui coherent
amb aquest treball.
A l’espai situat davant del Camí del
Cementiri es farà un aparcament
per a 34 vehicles i l’accés principal al
cementiri serà a través d’un petit espai
cobert on també es situarà una caseta
10
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amb les dependències annexes (dipòsit de cadàvers i
serveis sanitaris).
Hi haurà espais enjardinats i recorreguts que
facilitaran l’accès a les persones i als vehicles
funeraris i als voltants hi haurà uns petits espaisplaça destinats a les celebracions i a les visites.
La superfície total de la parcel·la és de 2.247,64m2.

D E S EMBR E 2012

CAMÍ D’ACCÉS A
BARONIA DEL MAR
Aquesta obra s’està projectant des de la
Diputació de Tarragona i ascendirà a uns 250.000€
aproximadament.
Es finançarà amb un canvi de destinació del PUOSC
2007-2012, es renuncia a la construcció d’un nou
Ajuntament que tenia previst l’antic equip de govern,
i/o a l’ampliació que que volia dur a terme l’actual
equip de govern.
L’import de la subvenció és de 145.821,33€, la resta
es finançarà amb fons propis.
Corrrespon a una primera fase, la següent fase es
demanarà amb el PUOSC 2013-2016 i depenent dels
recursos disponibles s’acabarà la totalitat del camí o
quedarà pendent d’executar una tercera fase.
La diputació va plantejar fer-ho com a camí rural
perquè és molt més fàcil i econòmic adaptar-lo.
Des de l’Ajuntament es vol tirar endavant aquesta reforma perquè creu que és necessaria, si s’hagués d’esperar a què la promotora que presentés un projecte
per fer quelcom en el sector de La Muga, almenys
haurien de passar uns 25 anys.

TRANSPORT ESCOLAR
Tal i com es pot comprovar amb aquestes dades,
des del Consell Comarcal del Baix Penedès, s’ha
fet efectiva la pujada de quota per part dels pares
per assumir la despesa del transport escolar de
Baronia del Mar a l’escola la Muntanyeta.
L’Ajuntament mitjançan un ajut puntual, assumirà
la diferència respecte a l’any passat.
Els pares que tinguin fills que facin servir
aquest servei empadronats a Bellvei, hauran de
sol·licitar a l’Ajuntament aquest ajut per tal de
poder cobrar-lo.
La mitjana d’aquest augment és de 2,10€.
Cost / Trimestre
2012

1 Fill
2 Fills
Família Nombrosa

49€
39€
34€

Cost / Trimestre
2013
56€
47€
38€

N OTÍ CIES

REFORMES EN EL
CEMENTIRI
L’obra s’ha executat en tres fases: la primera fase
es va iniciar mitjançant un Pla d’Ocupació que
l’Ajuntament va sol·licitar i se li va concedir. El
cost va ser només el material utilitzat. La segona
ha consistit en finalitzar els treballs ja iniciats pel
Pla d’Ocupació i que no va donar temps a acabar.
I la tercera fase s’està acabant d’executar i es
preveu finalitzar cap a mitjans de gener del 2013.

CENTRE CÍVIC LA MUGA
L’Ajuntament espera que de cara any nou, quedin
solventats els petits detalls que fa que no s’hagi pogut inaugurà el nou Centre Cívic La Muga a Baronia.
Aquests detalls venen derivats de la compañia
elèctrica.
La compañia ens ha comunicat que podria quedar
enllestit dins el primer trimestre de l’any.
www.bellveidelpenedes.com
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dels grups musicals Nemset, Enfebrats, Agustín
Borne i DJ Dani, així com dels Grallers de Bellvei,
els Capgrossos, en Jaume i les Ovelles, l’Esbart i el
Drac de Bellvei. També hi va haver una exhibició de
puntaires, un taller de gorres de cop pels més petits

603 euros i més de 110
quilos d’aliments!
El passat 30 de juny, durant #bellveiradioestadefesta:
12 hores solidàries de ràdio en directe, es van recollir 603 euros provinents del sopar solidari, que va
comptar amb l’assistència de 120 persones, i la rifa,
que es s’han destinat íntegrament a Càritas.
A més, es va instal·lar un punt de recollida
d’aliments a l’emissora, on es van recollir 22 litres
d’oli, 7 quilos de sucre, 6 quilos de farina, 24 quilos
d’arròs, 13 quilos de pasta, 14 quilos de llegums, així
com bolquers, compreses, roba i cafè i xocolata.
La Festa de Bellvei Ràdio també va servir per
donar a conèixer les noves versions de la sintonia de
l’emissora, compostes per Jordi López i interpretades
per la Bellvei Jazz Band, que van oferir un concert
durant la jornada. També hi van haver actuacions

Bellvei Ràdio estrena nova
temporada amb 16 programes
propis i emissions per internet
en podcast
El passat 21 de setembre es va presentar la nova
temporada de Bellvei Ràdio 104.7FM al Centre Cívic
de Bellvei. L’acte va servir per donar a conèixer els 25
col·laboradors de l’emissora i els 16 programes que
duen a terme. Música, gastronomia, debat, actualitat
i humor són els eixos principals d’una programació
molt diversa i que pot agradar a tots els públics.
Així doncs, a més de la programació que ja hi havia
la temporada passada, s’ha ampliat amb tres programes
més: El davantal, un programa de cuina conduït per

12
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i un espai de Conta-contes amb la col·laboradora
de Bellvei Ràdio, Núria Irigaray. Evidentment, els
més de 12 col·laboradors de Bellvei Ràdio van oferir
programes especials durant tota la jornada.
També es van donar els premis del I Concurs
Literari i de Dibuix Bellvei Ràdio, on van participar
més de 120 nens i nenes de l’Escola. Des de la direcció
de la ràdio es mostren molt satisfets pel resultat de
la festa i, sobretot, per la implicació del poble durant
tota la jornada.
Gemma Rey; El Micrófon 2.0, un programa juvenil
conduït per Eduard Alonso, i El caveguet, un cicle de
tertúlies de participació ciutadana que es faran des
del Centre Cívic i s’emetran per internet i que seran
organitzades pel Víctor Cornejo, el Guifré Sastre, el
Ferran Forcada i la Gemma Urgell.
Una de les novetats d’aquesta nova temporada és
que els informatius i alguns dels programes
es podran escoltar en diferit a través del servei de
podcast de la web de l’emissora www.bellveidelpenedes.com/bellveiradio. També Bellvei Ràdio se
suma a les xarxes socials i a més de la pàgina de
Facebook www.facebook.com/bellveiradio, compta
també amb un perfil a Twitter @bellveiradio.
D’aquesta manera, Bellvei Ràdio compta amb programació pròpia totes les tardes i els dissabtes al matí
a la freqüència 104.7 i també per internet.
L’objectiu de l’emissora local és oferir una programació
de proximitat i de qualitat, informació de la població
i la comarca, així com la retransmissió en directe
d’aquells esdeveniments importants de Bellvei, com
els plens municipals.
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PROGRAMACIÓ
BELLVEI RÀDIO 104.7 FM
http://bellveidelpenedes.com/bellveiradio/
bellveiradio@gmail.com · 977 16 89 77

DILLUNS
18h Tapes clàssiques, amb Guifré Sastre
19h Explica’m un conte, amb Núria Irigaray
19h 30 L’Informatiu, amb Ariadna Caballero
20h Te’n recordes?, amb Jordi Vila

DIMARTS
8h 15 Repetició de l’Informatiu
19h Qédate conmigo, amb Montse Carrillo
19h30 L’Informatiu, amb Ariadna Caballero
20h Àgora Bellvei, amb DAvid Ramos
21h L’Hora de la Sardana, amb Jauem Santó (R)

DIMECRES
8h 15 Repetició de l’Informatiu
18h L’Alambí d’escriptors, a càrrec de l’Associació
la Destil·leria.
19h El Micròfon 2.0, amb Edu Alonso
19h30 L’Informatiu, amb Ariadna Caballero

DIVENDRES
8h 15 Repetició de l’Informatiu
18h Quédat conmigo, amb Montse Carrillo (R)
19h En Concert, amb Enric Batlle,. Programa de
l’Ass. De Música del Baix Penedès.
19h30 L’Informatiu, amb Ariadna Caballero
20h Te’n recordes?, amb Jordi Vila (R)
21h El Cavaguert, cicle de tertúlies al Centre Cívic
La Patronal cada últim divendres de mes.

DISSABTE
8h 15 Repetició de l’Informatiu
9h Explica’m un conte, amb la Núria Irigaray
10h Dakituya, amb Carles Venegas (R)
11h Only Jazz, amb Josep Josa (R)
12h L’Hora de la Sardana, amb Jaume Santó
13h Tapes Clàssiques, amb Guifré Sastre (R)

20h Only Jazz, amb Josep Josa
21h Això és un misteri, amb Xavier Martínez

DIJOUS
8h 15 Repetició de l’Informatiu
18h L’Alambí d’escriptors (R)
18h 30 Pas de Vianants, amb Miquel Casellas i
Liliana València
19h30 L’Informatiu, amb Ariadna Caballero
20h Dakituya, amb Carles Venegas
21h Àgora Bellvei, amb David Ramos (R)
www.bellveidelpenedes.com
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E S P OR TS

ELLIOT,
PRE-BENJAMI
DE
L’ESCOLA DEL
FC BARCELONA

L’FCBEscola és el model d’escola de futbol propi del
FC Barcelona adreçada a nens i nenes de 6 a 11 anys
i que té com a objectiu principal la formació integral
dels alumnes.
L’Elliot, veí de Bellvei de 7 anys d’edat, va començar
a jugar en l’escola de futbol de Calafell, actualment
forma part de l’escola del FC Barcelona dins la
categoria de pre-benjamí.
Aquesta formació es concreta en dues idees bàsiques:
Dotar els jugadors dels conceptes bàsics del futbol
per poder afrontar amb garanties d’èxit els reptes
esportius que se’ls plantegin en el futur.
Transmetre els valors ètics i de convivència que
representen el FC Barcelona: tolerància, respecte,
solidaritat, amistat, joc net, integració, esforç i
felicitat.
Es fan grups de treball d’un màxim de 12 alumnes,
perquè l’alumne participi de forma activa durant les
sessions i l’entrenador tingui una gran incidència en
l’evolució de tots ells.
14
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Se segueixen els mètodes d’entrenament dels equips
de les categories inferiors del Club, que consisteixen
en una sèrie d’exercicis progressius i interrelacionats,
adequats a cada etapa o nivell de formació:
Iniciació (6 i 7 anys). Es treballen els aspectes
coordinatius i motrius relacionats amb el futbol.
Preformació (8 i 9 anys). Es treballen les accions
tècniques bàsiques del futbol.
Formació (10 i 11 anys). Es treballen les accions
tàctiques elementals del futbol i la millora dels
gestos tècnics.
Des de l’Ajuntament, la més sincera enhorabona a
l’Elliot i l’animem a seguir per aquest camí, que de
ben segur li serà profitós.

OMISSIÓ
ESPORTIVA
BELLVEI

La Comissió Esportiva de Bellvei, va organitzar la 1ª
Cursa Infantil el passat estiu.
Hi van participar un bon nombre de nens i nenes
entre 4 i 12 anys.
Donat aquest èxit, es preveu repetir de cara l’any vinent.
De cara la Festa Major del 2013 s’està treballant per
organitzar una Cursa per a adults.
El recorreugt serà evidentment més llarg i s’esperen
forces participants.
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C U LT UR A
J OV E NTUT

CENTRE CÍVIC
LA PATRONAL
En aquest últim trimestre de l’any, s’han organitzat i dut
a terme diferents cursos des de les regidories de Cultura
i Joventut.
Orquestrats des del Centre Cívic La Patronal, aquest vol
difondre aquests tipus de cursos per tal de que hi hagi un
ventall de possibilitats per a tots i totes les interessades.
Com es pot comprovar, els preus són molt mòdics, i alguns en són gratuïts.
Curs de costura
Dimecres de les 17.00 a les 19.00 hores (duració curs escolar (setembre-juny))
Professora: Sra. Teresa Piñol
Preu 7€ mensuals
Curs Francès
BASES CONCURS DE TIÓ:
Dilluns de les 17.00 a les 18.00 hores
- Premi al més original
Professor: -Sr.
Pedro
Premi
al mésCortés
divertit Sànchez
Premi
al
més
Preu 15€ mensuals treballat
Inici: Octubre
Han d’estar fets a mà i es pot utilitzar qualsevol tipus de material.

PARTICIPA

S’ha de portar al Centre Cívic La Patronal abans del 24 de

Curs Anglès
desembre, i quedaran exposats al públic.
formaràma
la gent
que visiti
la mostra de tions. Només
DivendresEldejurat
lesel18.30
les 20.00
hores
valdrà un vot per persona.
Professora: sra. Christine Ellis Harrison
Per poder votar s’haurà de mostrar el DNI.
Preu: 15€ mensuals
El premis es lliurarant la Nit de Reis al Pavelló Municipal que
estaran formats per lots de llibres i material escolar.
Inici: octubre

NADAL

de

fe

st

es

* Si no està fet
a mà,
quedarà desqualificat.
Curs de Panellets
per
a adults
Dimecres 31 d’octubre 2012 de les 18.00 a les 20.00 hores
a l’escola La Muntanyeta ORGANITZEN:
Professor: Carles Cosidor
ó
EI
si
LV
is
m
EL
o
Gratuït
B
c

DEL

Curs de PanelletsCOL·LABORA:
pr a infants i joves
Dilluns 29-10-2012 de les 17.00 a les 18.00 al centre cívic
La Patronal (de 6 a 8 anys)
Centre Cívic La Patronal de Bellvei, de dilluns a divendres
Dimarts 30-10-2012
de les
18.30
les1620.30
de 16.00
a 20.00h
· Tel.a977
84 35 a l’escola la
www.bellveidelpenedes.com
Muntanyeta (de 9 ahttp://www.facebook.com/centrecivicbellvei.pij
15 anys)
Professor: Carles Cosidor
Gratuït
Es van oferir però no s’han dut a terme per falta de
quòrum.
Curs Alemany
Dimarts de les 18.30 a les 20.00
Preu 15€
Racó de deures
Dimecres de les 17.00 a les 18.30 hores
Preu 15€

Desembre 2012/2013

Tal i com diu la portada del programa d’aquetes festes
“PARTICIPA DEL NADAL”, la regidoria de festes ha
el·laborat tot una sèrie d’actes perquè els més petits i no
tan petits de la casa hi participin i es distreguin.
També se n’és conscient quan es preparen aquests tallers,
de què la convivència amb altres infants els hi serveix per
formar-se com a persones. Aprenen a compartir, a treballar en equip i a ser més tolerants.
www.bellveidelpenedes.com
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F ES T ES
RECUPERACIÓ
D E L PA B E N E Ï T
El passat diumenge 14 d’octubre la Parròquia
Santa Maria de Bellvei va recuperar el Pa Beneït,
promogut per la Silvia Mañé, després de gairebé
30 anys.
No se saben ben bé els seus inicis, però hi ha
constància fotogràfica de l’any 1958. Es veu com
per la processó de la Mare de Déu del Remei les
nenes portaven la mantellina.

Des de l’organització estan molt contents de
la participació d’enguany. La veritat és que feia
goig la passejada de les parelles pels carrers
de Bellvei i la gent que va sortir al carrer per
poder-ne gaudir.
Com és la tradició, es va acabar a l’església per tal
de beneir les coques.
Ens han avançat que l’any vinent es tornarà a
organitzar aquesta festa en què grans i petits hi
poden participar i gaudir.

Foto cedida: Òscar Espejo

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA FESTA MAJOR
El passat mes d’agost en la celebració de la
nostra Festa Major, es va poder constatar l’èxit de
participació en els diferents actes dissenyats per
aquesta festa, tan per part de la gent del municipi
com de la resta de la comarca.
Els diferents actes van ser la delícia per a petits,
mitjans i grans.

Bellvei és un municipi que manté les tradicions
que han anat passant de pares a fills. I quan
arriben aquestes dates assenyalades es viu de
manera que la gent gran pot revireu records de
la seva joventut quan eren ells els protagonistes
d’aquestes boniques festes.
Una activitat nova que s’ha inclòs dins el marc de
la Festa Major, ha estat el concurs de fotografia.
Aquest anava adreçat a tothom que hi volgués
participar, prèvia inscripció, i hi havia dos temes:
FESTA MAJOR i BAIXADA D’O.R.N.I.S.
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El lliurament de premis va tenir lloc el passat dia
5 d’octubre al Centre Cívic la Patronal.
1r PREMI FESTA MAJOR: Adrià Galofré Martín
2n PREMI FESTA MAJOR: Josep Mensa López
1r PREMI O.R.N.I.S.: Robert Marcillas
2n PREMI O.R.N.I.S.: Àngels Manyé i Aunion
www.bellveidelpenedes.com

1r PREMI F. MAJOR - Adrià Galofré

1r PREMI O.R.N.I.S. - Robert Marcillas
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P LENS
Ple Ordinari/ 28 de juny de 2012
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aprovació si escau del Pla de Protecció Civil Municipal.(INFOCAT)
Aprovació si escau, de l’Adhesió al Conveni Marc amb Generalitat de Catalunya, Consorci Localret
i AOC per l‘impuls del CMI.
Aprovació si escau, de l’Adhesió al Conveni de col·laboració entre Agència Estatal de l’Adm.
Tributària i Fed. Española en matèria de subministrament informació de caràcter tributari a les
entitats locals.
Aprovació si escau, del Registre Parelles de Fet i el seu Reglament.
Aprovació si escau, de la Modificació i Habilitació de crèdit 1/2012.
Precs i preguntes.

Ple Ordinari / 11 d’octubre de 2012

1.

12.

Aprovació, si escau, de les actes anteriors, la del Ple Ordinari i Ple Extraordinari del 28 de juny
de 2012.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aprovació si escau del Mapa de capacitat acústica. Exp.-2011/574
Aprovació si escau, Reglament de sorolls i vibracions. Exp.-2012/673
Aprovació si escau, Ordenances Fiscals. Any 2013. Exp.-2012/446
Aprovació si escau, Ratificació de les Tarifes d’aigua. Exp.-2012/645
Aprovació si escau, Conveni de Cooperació Interadministrativa amb Serveis Socials. Any 20122015. Exp.-2012/645
Aprovació si escau, Ratificació Pla Local de Joventut. Anys 2012-2015. Exp.-2012/237
Aprovació si escau,Prestació econòmica per IT (incapacitat transitòria). Exp.-2012/587
Aprovació si escau, Supressió paga de Nadal. Any 2012. Membres Electes. Exp.-2012/668
Moció per reformar la Llei 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de
l’embaràs. Exp.-2012/700
Precs i preguntes.

1.
2.

Aprovació si escau, de la proposta d’Anglès a l’Escola Bressol “Els Cargolins”.
Aprovació si escau, del projecte PAGÈS.

1.
2.
3.

Aprovació si escau, de l’acta de la sessió del 30 d’octubre de 2012.
Aprovació si escau, del Pressupost 2013.
Aprovació si escau, de l’Ordenança Municipal de Creació de Fitxers.

1.
2.

Aprovació si escau, de la urgència de la convocatòria.
Aprovació si escau, de la moció en defensa del model d’escola catalana.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Ple Extraordinari / 4 de desembre de 2012 (demanat per CiU)

Ple Extraordinari / 4 de desembre de 2012

Ple Extraordinari Urgent / 13 de desembre de 2012 (demanat per CiU)

En el web de l’Ajuntament, www.bellveidelpenedes.com, podeu consultar íntegres les
actes dels diferents plens.
www.bellveidelpenedes.com
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GRUPS
MUNICIPALS
Grup Municipal de
l’agrupació d’electors +bv

àngels aunion i riembau
Portaveu

Benvolgut veí, Benvolguda veïna,
S’està acabant l’any i voldria fer una mica de repàs de la feina feta des de l’Ajuntament.
L’Agrupació d’electors +Bellvei pensem que ha estat una feina ben feta, que potser que no es veu,
però us podem assegurar que se n’ha fet i molta.
S’han arranjat moltes mancances que vam heretar de l’antic equip de govern, com per exemple,
arranjament del C. Montpeó i Sant Joan (s’inundava cada cop que plovia bastant). El mateix pel que
fa a la recent obra que es va fer corre-cuita de l’Av. Ntra. Sra. Assumpció, perquè també s’inundaven
cases. S’ha millorat l’espai d’atenció dels Serveis Socials, la bomba de pressió de Baronia, augment
dels horaris de servei d’autobús Baronia-poble-Hospital, arranjament de diferents camins, solucionar
la problemàtica de la recollida d’escombraries, contenidors de poda (Baronia), arranjament del Parc
Infantil del carrer Salou de Baronia, noves places d’aparcament (Hotel d’entitats i pisos Picavi),
reformes en el cementiri, i un llarg etc…
La majoria d’aquestes obres o reparacions, s’han fet amb personal de la brigada municipal i/o
aprofitant plans d’ocupació que fan possible que no repercuteix cap cost a l’Ajuntament tret del
material emprat.

BONES FESTES I UN MILLOR ANY 2013 PER A TOTS I TOTES!
Grup Municipal de CiU

J. Agustín Huerta Rodrigo
Portaveu

CiU Bellvei vol agrair a tots i totes la confiança que heu donat al nostre partit en les
darreres eleccions fent possible, una vegada més, que la nostra força política sigui
la més votada. Us agraïm aquesta mostra de confiança en aquests temps tan difícils per a tothom.
No fa gaire s’han aprovat els pressupostos de Bellvei per l’any 2013 amb els vots en contra del
nostre grup. L’actual equip de govern (tripartit) ens mostra de nou la seva cara mes amable amb una
reducció de les aportacions que es fan a les entitats del nostre municipi i una pujada generalitzada
de taxes com l’aigua (12%), escombraries, llar d’infants, etc. No destina cap partida econòmica ni al
foment del treball ni al creixement del polígon però, per exemple, sí fa unes inversions milionàries
en una rotonda al camí de Santa Oliva. De tot això ja en parlarem properament.
Creiem que en aquests temps tan difícils que estem passant és temps de pensar en les persones i
per això ens agradaria donar ànims a tothom perquè estem convençuts que sortirem endavant amb
l’esforç de tots.
Volem fer arribar un especial record a totes aquelles persones estimades que, per diferents motius,
no podran estar amb nosaltres en dates tan assenyalades com són les festes de Nadal.
Us desitgen un molt bon Nadal i pròsper any nou. Com a mínim molt millor que aquest que estem a
punt de deixar enrere. 						
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Molt bones festes!!! Feliç 2013
www.bellveidelpenedes.com
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GRUPS
MUNICIPALS
Grup Municipal del PSC-PM

Núria Güell del Campo
Portaveu

EREN NECESSÀRIES UNES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA?
CIU pensava que si,
CIU pensava que tindria una majoria absoluta,
CIU pensava, que la paraula INDEPENDÈNCIA passaria per sobre de TOT.
CIU el que NO pensava és que els votants farien memòria de les retallades fetes pel Sr. Mas:
EDUCACIÓ, SANITAT, SERVEIS SOCIALS...
D’aquestes passades eleccions, la gent del PSC també hem de fer un anàlisi profund del que
esperen els nostres votans del nostre partit polític. Personalment penso que hem de fer una política
més d’esquerres.
El que NO farem mai és retallar de les POLÍTIQUES SOCIALS, i a la vegada també d’EDUCACIÓ.
I al Sr. RAJOY, President del govern espanyol, fer-li saber que la llengua que es parla a les
escoles de Catalunya és el català. Els catalans sabem les dues llengües, però primer és la nostra, el
CATALÀ.
Des del PSC de BELLVEI us volem desitjar unes BONES FESTES!
Grup Municipal del PP

José Ángel Pascual Casas
Portaveu

Estimados vecinos de Bellvei,
Como cada año para estas fechas, en que la fiestas navideñas llaman nuevamente
a nuestras puertas, llega el momento de realizar un ejercicio de reflexión del devenir político del año
que dejamos atrás para poder encauzar el nuevo de la mejor manera posible. En este sentido, somos
plenamente conscientes que ha sido un año duro para muchas familias del municipio aquejadas por
los estragos económicos de la crisis que estamos viviendo, pero les podemos asegurar que hemos
realizado un gran esfuerzo para poder implementar políticas de empleo centradas principalmente en
atraer nuevas empresas al municipio que aseguren la creación de nuevos puestos de trabajo para
nuestros vecinos. El grupo popular y el equipo de gobierno seguiremos conjuntamente trabajando
duro en esta línea y uniremos esfuerzos para que las semillas que se han plantado den su fruto de
una manera próspera el próximo año. Estamos convencidos que, hoy por hoy, este es el principal
problema que aqueja al municipio y por tanto, en el que se debe centrar la acción política de Bellvei.
Por otra parte, el grupo del partido popular quiere agradecer nuevamente el apoyo recibido en
las últimas elecciones autonómicas celebradas el pasado 25 de noviembre y en las que un gran
número de vecinos de Bellvei, a través de su voto, han apoyado las propuestas políticas del partido
popular. Por último, desearles unas felices fiestas y transmitirles nuestros más gratos deseos de
que el nuevo año sea realmente próspero para todos los vecinos y vecinas de Bellvei.
www.bellveidelpenedes.com
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