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EDITORIAL

Benvolguts veïns,

Benvolgudes veïnes,

Arribats a la meitat de la Legislatura, vull fer una mica de balanç d’aquests dos 

anys de govern municipal.

Hi haurà a qui no li agradarà que parlem de l’herència rebuda, tot i que no és un Ajuntament 

endeutat fins al cap damunt, tampoc no tot són flors i violes tal i com ens va voler fer veure.

En aquests dos anys hem fet coses tan elementals com reduir despeses anuals en el cost de la 

revista municipal, de les escombraries, rebaixar les factures de la telefonia mòbil i fixe, reducció 

gairabé a la metiat de les despeses de llum del poliesportiu i del camp de futbol, les despeses del 

càrrecs electes i s’ha complert amb la obligació legal de què la guarderia i el poliesportiu tinguin un 

pla de protecció que no existien.

Durant aquests dos anys puc garantir que l’equip de govern ha treballat molt i s’ha esforçat en cada 

una de les seves responsabilitats polítiques.

En l’Ajuntament de Bellvei s’ha acabat la partida molt elevada en protocol. Només entrar es va 

eliminar el teletac.

Les cistelles de Nadal només es fan als treballadors públics i als col·laboradors desinteressats com 

són els de la ràdio, la Comissió de Festes, etc…

La nostra filosofia és sobretot LA TRANSPARENCIA, no hi ha res que amagar.

Per això ara es publica al web municipal des de les condicions dels plecs de contractació de 

qualsevol subministre o servei fins les puntuacions tècniques i, per suposat, les adjudicacions.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Bellvei, ha complert una bona part dels programes electorals, 

però encara en queden per fer uns quants punts.

Estem fent tot l’esforç possible per poder dur a terme les màximes actuacions promeses. Unes 

vegades sortiran més bé i d’altres no tant, però ho fem amb tota la honestedat.

S’han fet moltes coses petites, però encetem la segona part de la lesgislatura on es podran veure 

les obres més importants que tenim projectades.

Fèlix Sans Mañé
Alcalde de Bellvei
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NOTÍCIES

NOVA ROTONDA A LA N-340 
PER ACCEDIR A BELLVEI

L’entrada sud de Bellvei per la N-340 passarà a ser 
una rotonda ubidada a la zona de la Creu. Així ho 
ha confirmat el Ministeri de Foment a través de la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, 
després que l’ajuntament de Bellvei demanés canvis 
en el primer projecte que es va presentar a l’abril del 
2012, i és que vist que el projecte de desviament de 
la N-340 per darrera la Cooperativa està aturat per 
qüestions pressupostàries, l’estat espanyol opta ara 
per millorar l’accés a Bellvei amb la col·locació de 
rotondes.
En primera instància, el Ministeri va projectar dues 
rotondes per resoldre els problemes d’accés tant al 
nucli com als polígons; una a l’encreuament entre la 
N-340 i la carretera de Bellvei a Calafell, i la segona 
davant l’empresa Teichenné.
L’equip de govern actual va mostrar la seva                       
disconformitat amb la proposta plantejada per l’estat 
i es va demanar que la rotonda d’accés a Bellvei es fes 
a la zona davant “La Creu”, ja que és l’entrada natural 
al nucli urbà. 
Després de diverses reunions, la Demarcació de 
Carreteres ha aportat un nou projecte de cons-
trucció de la rotonda a l’emplaçament demanat pel                        
govern municipal.
El projecte de rotonda a la zona de la Creu ja ha estat 
aprovat per la Demarcació de Carreteres de l’Estat a 
Catalunya i ja ha iniciat els tràmits per fer les expro-
piacions necessàries que tenen ja la conformitat dels 
propietaris afectats per la imminent ocupació dels 
terrenys. Segons han informat verbalment, no per 

L’e q u i p  d e  g o v e r n  v a 
m o s t r a r  l a  s e v a  d i s -
c o n f o r m i t a t  a m b  l a 
p r o p o s t a  p l a n t e j a d a 
p e r  l ’e s t a t   

escrit, el Ministeri tindria la intenció de començar 
les obres aquest mateix setembre.
El cost del projecte i les expropiacions les assumeix 
íntegrament el Ministeri de Foment, responsable de 
les carreteres nacionals.

MANTENIMENT DE LA FRANJA 
PERIMETRAL DE BARONIA DEL MAR

Com ja es va fer l’estiu passat, aquest mes de juliol 
s’ha dut a terme la neteja de la franja perimetral de 
la urbanització de Baronia de Mar, una tasca de pre-
venció d’incendis forestals amb l’objectiu de millorar 
la seguretat de les persones i habitatges, així com de 
reduir el risc de propagació d’un incendi forestal i 
facilitar l’accés dels equips d’extinció en cas de ne-
cessitat.
En total s’han netejat 70.400m2 corresponents al  
terme municipal de Bellvei, els trams que formen 
part de Calafell i del Vendrell, no s’han netejat ja que 
són competència dels dos ajuntaments en qüestió.
El cost dels treballs de la neteja perimetrals d’aquests 
més de 70.000m2 és de 15.333,12€. Per aquesta       
actuació s’ha demanat subvenció a la Diputació de 
Tarragona, de moment es desconeix si s’aprovarà o 
no, i en cas favorable, quin en serà l’import.
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NOVA PAGINA WEB PER ALS
NEGOCIS I EMPRESES DE BELLVEI

L’Ajuntament ha engegat un nou projecte amb       
l’objectiu d’impulsar l’economia local a través de les 
empreses locals. Es tracta d’una pàgina web on hi        
podem trobar un directori de cada indústria, comerç 
o petit empresari de Bellvei. Es poden buscar a través 
del nom o organitzades per sectors i al seu espai cada 
comerç/empresa hi pot incloure informació, dades 
de contacte així com novetats i ofertes que es poden 
actualitzar constantment.
La pàgina ha estat creada per una empresaria               be-
llveïna, Laura Alfranca i ha suposat un cost de crea-
ció de 675€ que ha assumit l’ajuntament, a la vegada 
també ha subvencionat a cada un dels comerçsos i 
o empreses que s’han adherit amb el manteniment 
anual.

La web s’ha posat en marxa el passat mes de juliol i 
ja compta amb una seixantena d’usuaris. Hi podeu 
accedir des del web de l’ajuntament, on hi trobareu 
un enllaç directe o bé a través de www.bellveinego-
cis.com.

REDUCTORS DE VELOCITAT
Durant el primer trimestre del 2013 s’han col·locat 
47 reductors de velocitat, 26 al nucli de Bellvei i 21 
a Baronia. Tots ells són reductors de pas elevat i han 
permès ampliar també el nombre de passos de via-
nants al poble. Alguns dels reductors substitueixen 
els antics de plàstic que es malmetien, desmuntaven 
o que els vehicles esquivaven fent ziga-zagues. D’al-
tres però s’han sumat als existents d’acord amb lín-
forme tècnic elaborat per la Diputació de Tarrago-
na. L’ajuntament valora ara la possibilitat d’afegir-ne 
alguns degut a les peticions d’alguns veïns, sobretot 
a la urbanització de Baronia, als carrers que limient 
amb el terme municipal del Vendrell i Calafell.

ZONA DE PIPI-CAN

Són molts els veïns que dia si dia també es topen 
amb excrements de gos als carrers de Bellvei fruit 
de l’incivisme d’alguns propietaris. Per tal d’evitar 
que es doni aquesta circumstància i arran de les              
demandes d’alguns propietaris d’animals domèstics, 
l’ajuntament crearà en els propers mesos una zona 
de pipi-can ubicada al carrer Parellada, a tocar del 
camp de futbol. Amb aquesta zona específica, on 
també caldrà recollir els excrements dels animals, 
l’equip de govern pretén facilitar als propietaris una 
zona específica per aquest ús i eliminar la presèn-
cia d’excrements als carrers. Alhora també cal que 
tots i cada un dels veïns prenguin consciència de la 
importància de mantenir, entre tots, els carrers del 
municipi en bones condicions.
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NOTÍCIESNOVES ÀREES DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES

Des de fa pocs dies, la recollida d’escombraries a Be-
llvei es fa per àrres. En aquests punts els veïns i veï-
nes hi trobaran tots els contenidors per tal de con-
centrar així els punts de recollida i, alhora, facilitar el 
reciclatge a les llars de Bellvei.
En aquest mateix sentit, destacar que a partir de la 
tardor s’instaurarà la recollida d’oli, cosa que evitarà 
els desplaçaments a la Deixalleria o Punts Verds que 
cal fer ara per llençar l’oli de la cuina.

EL CENTRE CÍVIC
LA MUGA OBRE PORTES.
UN ESPAI POLIVALENT 

PELS VEÏNS DE BARONIA

Després de sis mesos batallant per aconseguir que 
FECSA instal·lés el comptador de llum al Centre Ci-
vic La Muga, finalment l’equipament disposa ja del 
comptador sense el qual no es podia obrir l’edifici.
Un cop equipat amb el material necessari (taules, ca-
dires, ordinadors, llibres, prestatgeries, etc...), Baro-
nia ja disposa d’un espai públic on es duran a terme 
activitats de tota mena socio-culturals i serà alhora 
el punt de reunió de l’Associació de veïns de Baronia.
El delegat del govern de la Generalitat, senyor Joa-
quim Nin, juntament amb l’alcalde de Bellvei, Fèlix 
Sans, va descobrir la placa inaugural el passat dia 2 
d’agost de les noves instal·lacions del Centre Cívic 
La Muga de Baronia de Mar.

A R R A N J A M E N TS  A
L' E S C O L A

L A  M U N TA N Y E TA
Davant les retallades econòmiques del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’ajunta-
ment de Bellvei s’ha vist obligat a assumir algunes 
obres de millora de les instal·lacions de l’escola La 
Muntanyeta.
La primera va ser l’arranjament del pati que s’inun-
dava sovint quan plovia. Tot i que el Departament 
hi havia fet treballs, aquests no van solucionar el 
problema. Finalment, la brigada es va encarregar de 
les obres les quals han tingut un cost de 5.000€ en 
materials, import que es reclamarà al Departament 
perquè se’n faci càrrec ja que n’és l’òrgan competent.
L’altra arranjament que està previst fer a l’escola és 
la col·locació de persianes a les classes de 4rt, 5è, 6è 
i Optatvies, ja que en el projecte de construcció del 
centre no hi constaven.
L’objectiu és que els alumnes no pateixin tanta calor 
com fins ara pel fet de no tenir persianes. El cost de 
la instal·lació és de 17.563€.
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LLUM ALS CARRERS 

MONTSERRAT I 

JACINT VERDAGUER

Amb l’objectiu d’eliminar dels carrers de  Bell-
vei elements que dificultin el pas del veïnatge 
s’han tret del carrer Montserrat i del carrer 
Jacint Verdguer pals de llum i telefonia que 
ocupaven part de la via púlbica.

LA 1A T INENT D 'ALCALDE
RENÚNCIA AL  SEU SOU

La 1a Tinent d’alcalde, Àngels Aunion, des de ja fa 
uns mesos ha renunciat al seu sou amb dedicació per 
passar a cobrar per assistència igual que la resta dels 
seus companys i companya d’equip de govern.
En el moment d’entrar a l’Ajuntament, va assumir a 
part de les seves responsabilitats polítiques diferents 
feines de les què per motius personals en aquests 
moments no pot dur a terme i és per això que hi ha 
renunciat.

SEG URETAT VIAL PER

A L A CA NALL A

Una de les activitats amb més bona acollida ha estat 
la formació en Seguretat Vial que el passat dissabte 
15 de jnuy va tenir lloc al pàrquing davant la pista 
de tennis i que va comptar amb la col·laboració dels 
Mossos d’Esquadra, l’empresa Mecateco i l’autoes-
cola Vilafranca. Els nens i nenes van poder conduir 
motos elèctriques per un ciucuit senyalitzat, van 
pintar les senyals de trànsit i van poder explorar un 
cotxe patrulla dels Mossos d’Esquadra.
Una activitat dissenyada perquè les més menuts 
aprenguin les normes de circulació de manera        
lúdica i prenguin consciència de la importància de 
respectar-les.

TASQUES DE MANTENIMENT

ALS PARCS INFANTILS
Durant el mes de juliol s’ha dut a terme la revisió a 
fons i manteniment dels deu parcs infantils del mu-
nicipi, vuit al nucli de Bellvei i dos a Baronia.
S’han col·locat també els cartells informatius tal i 
com exigeix la normativa vigent. Destacar el parc 
ubicat a la Rambla Josep Torrents on s’ha col·locat 
un nou terra. El cost ha estat de 9.952€.
Per tal d’evitar despeses tan elevades, l’ajuntament 
estudia que a partir d’ara es duguin a terme tasques 
de manteniment periòdiques per part d’empreses es-
pecialitzades per evitar-ne així un desgast excessiu 
que obligui a fer reparacions amb costos més elevats.
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Bellvei Ràdio lliura 474,22 euros i 
aliments a Càritas
Èxit i gran assistència en la festa solidària organitzada 
per l’emissora, el passat 29 de juny

Bellvei Ràdio ha lliurat a Càritas de Bellvei 474,22 euros i productes de primera necessitat que es van recollir 
durant la II Festa Solidària que organitza aquesta emissora a Bellvei. La festa, que va tenir lloc el passat 29 de 
juny, va servir també per donar a conèixer l’emissora, els col•laboradors i els programes que s’hi duen a terme.

Amb un to popular i festiu, des de les sis de la tarda i fins les tres de la matinada es va poder gaudir de música, 
concerts, teatre, sopar solidari i una rifa. Així doncs, es va presentar la primera ràdio novel·la de l’emissora, “El 
caso del sobre abultado”, escrita per Ramon Valls i interpretada per col·laboradors de l’emissora. Aquesta ràdio 
novel·la s’emetrà també durant aquest mes d’agost.

Un dels moments més animats de la nit va ser el concert benèfic amb el grup Les Ombres, que van interpretar 
versions dels anys 60 i 70. També hi va haver una actuació del Ball de Bastons de Bellvei, així com del Drac de 
Bellvei. La rifa solidària va comptar amb més de quinze regals provinents de diferents comerços i empreses de 
la població que també van voler col·laborar amb la festa.

També es van donar els premis del II Concurs Literari i de Dibuix Bellvei Ràdio, on van participar més de 120 
nens i nenes de l’escola La Muntanyeta. 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.
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NOVA JUNTA A L’ATLÈTIC BELLVEI
Joan Sans Miravent és el nou president de l’Atlètic 
Bellvei després que l’antiga junta del club, excep-
te un vocal, hagi plegat en bloc. Josep Fonts n’és el              
vicepresident, toni Cansino Ropnda el secretari i 
José Luís Cansino el tresorer de l’entitat. En total són 
deu   persones les que formen part de la nova junta 
formada també per sis vocals. 
Destacar també que Danny Boy és el nou coordina-
dor de la base i l’equip femení de l’Atlètic Bellvei.

EL FEMENÍ AMB 
MOLTA FORÇA
Tot i que aquesta no ha estat una bona temporada 
pel primer equip masculí de l’Atlètic Bellvei, l’equip 
s’ha fet fort en altres vessants, i és que des de fa un 
any el Bellvei compta amb un equip de futbol feme-
ní format, durant la temporada 2012/2013, per una 
vintena de noies que han competit a les dues fases 
de la Lliga de futbol 
7 femení de les co-
marques de Tarra-
gona.
A més, han parti-
cipat també en di-
versos tornejos que 

VOLS JUGAR AMB L’ATLÈTIC BELLVEI?

De cara a la temporada 2013/14 l’Atlètic Bellvei veu 
perillar els seus equips base, i és per això que fa una 
crida a tots aquells nens i nenes que vulguin fer es-
port, jugar a futbol i gaudir-ne. Els nens i nenes de 
l’equip fins ara prebenjamí, que han lluitat en cada 
partit, es separen per edats i alguns passen a ser ben-
jamins. Si finalment es poden completar les planti-
lles, els més menuts començaran la temporada el 12 
de setembre.
Pel que fa a l’equip aleví, que ho ha donat tot durant 
aquesta temporada, és possible que no pugui conti-
nuar ja que arriben a la categoria en què se separen 
nois i noies i, ara per ara, no hi ha prou jugadors i 
jugadores per poder continuar. Passen de futbol 7 a 
futbol 11.
Tota la canalla que vulgui defensar els color de l’At-
lètic Bellvei pot informar-se adreçant-se al mateix 
camp els dilluns, dimecres i divendres al vespre.

NEIX L’ESCOLA DE BÀSQUET BELLVEI
La temporada 2012/13 ha estat la primera de la nova 
Escola de Bàsquet Bellvei que ha comptat amb una 
quinzena de nens i nenes de 2n, 3r i 4t de primària, 
és a dir, prebenjamins i benjamins.
L’equip, que ha disputat la lliga comarcal, l’han en-
trenat Guifré Sastre i Robert Marcillas, dos joves que 
es van iniciar en el bàsquet a l’equip que fa uns anys 
depenia de l’escola La Muntanyeta.
Els entrenadors valoren molt positivament l’expe-
riència d’aquest primer any en què s’ha aconseguit 
una dinàmica d’equip, els infants han après a col·la-
borar els uns amb els altres i, sobretot, han guadit 
jugant a bàsquet. Cal dir que l’equip ha comptat amb 
la col·laboració de la regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Bellvei, el Consell Comarcal i el patrocini 
de CEVIPE.
Així doncs, després de diversos anys sense bàsquet 
a Bellvei, la passió per aquest esport ha revifat, i de 
cara a la propera temporada es preveu tenir ja dos 
equips, benjamins i alevins, ja que motls joves s’han 
animat a formar-ne part. A més, l’Escola de Bàsquet 
Bellvei preveu constituir-se com una nova entitat  
esportiva del poble.

han aconseguit finançar-se organitzant rifes. 
Elles mateixes defineixen aquesta primera tempora-
da als terrenys de joc com una constant de superar 
reptes i anar-se fent fortes dia a dia, partit a partit.
Durant la temporada, per l’equip tècnic han passat 
Borja García, José Barriento “Pompo”, i Agustín   
Rubio.
L’equip ha començat ja a principis de juliol la seva 
pretemporada amb noves incorporacions i una 
plantilla de prop de 25 jugadores que garanteixen la 
continuïtat de l’equip amb la mateixa empenta que 
aquesta temporada.
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Prop de 200 nois i noies de totes les edats i categories van participar el mes de juny a la cloenda de la Lliga 

Comarcal de Bàsquet organitzada pel 
Consell Esportiu del Baix Penedès.
Una dotzena d’equips d’arreu de la 
comarca es van donar cita per tancar 
la temporada esportiva al pavelló 
municipal de Bellvei.

G I M N À S T I CA  P E R  A  G E N T  G R A N
La gimnàtica per a la gent gran que es duu a terme a 
les instal·lacions del Pavelló Municipal és una de les 
activitats que compta amb més bona acollida i més 
participants.
Les classes tenen lloc els dimarts i els dijous al matí. 
El preu és de 4€ al mes pel empadronats a Bellvei i de 
8€ pels no empadronats.

APARELLS DE GIMNÀSTICA A L’AIRE 
LLIURE PER A LA GENT GRAN
L’ajuntament de Bellvei ha instal·lat al darrera de la 
llar d’infants, uns aparells de gimnàstica específics 
per a la gent gran.
Les màquines són indicades per fer exercicis 
suaus de rehabilitació muscular de les extremitats                    
superiors i inferiors, i de millora de la capacitat         
cardiorespiratòria.
Aquesta actuació ha estat possible gràcies a una       
subvenció concedida per part de la Diputació de              
Tarragona.
Enguany s’ha demanat de nou aquesta subvenció per 
instal·lar les mateixes màquines a Baronia. D’aquesta 
manera se’ls hi facilitarà a la gent gran de la urbanti-
zació la possibilitat de fer exercici.
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NADAL
La nit del 5 al 6 de gener Bellvei va rebre Ses Magestats els Reis d’Orient, 
que van arribar amb una cavalcada pels carrers del poble fins al pavelló 
municipal on els infants van poder saludar els Reis d’Orient i guadir d’un 
concert del grup de Caramelles. Allà mateix es van repartir els premis del 
concurs de Pessebres (en categoria adult i infantil) i el concurs de Tions.
Dies abans, el Patge Reial de Ses Majestats va passar per Bellvei Ràdio des 
d’on va enviar missatges personalitzats a la quitxalla de Bellvei.
Les festes nadalenques van comptar també amb un acte consolidat ja 
com és el 3x3 de bàsquet que es duu a terme al pavelló municipal i que               
reuneix gent de   pobles i comarques veïnes, així com d’aficionats d’arreu 
de  Catalunya que a través de les xarxes socials s’assabenten del torneig.

CARNAVAL
L’arribada del Rei Carnestoltes a Bellvei va omplir els carrers de canalla el 
dijous 7 de febrer, amb una petit rua de l’escola La Muntanyeta a la plaça 
Catalunya on el Carnestoltes va llegir el seu pregó. Un grup d’animació va 
fer cantar, ballar i jugar a petits i no tan petits, tot acompanyat d’una bona 
xocolatada.
I el dissabte 16 de febrer Bellvei celebrava la Rua de Carnaval, amb les dues 
comparses del poble i una gran festa al pavelló municipal.
Precisament durant la setmana de Carnaval el Centre Cívic La Patronal 
va acollir l’exposició fotogràfica “Posa-li cara al Carnaval”, organitzada per 
Jove Baix Penedès, amb imatges del Carnaval 2012 de tota la comarca en 
la qual hi van participar joves de Bellvei.

CARAMELLES

Com ja és tradició, el diumenge de Pasqua la música va envair els 
carrers del poble amb les Caramelles. 
Un grup de 20 persones, la majoria infants i joves.

SANT JORDI
Per Sant Jordi els contes van ser els protagonistes a Bellvei amb una         
sessió de conta contes infantil amb l’Andrea García Roman. Un bon                     
grapat de nens i nenes van participar en l’activitat, així com en la 
proposta d’intercanvi de llibres que es va allargar després de la bona 
acollida per part dels veïns i veïnes.
A més, la biblioteca del Centre Cívic compta, des de Sant Jordi, amb 
nous llibres, novetats d’enguany, que us podeu endur en prèstec.
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BELLVEI  RECUPERA
EL BALL DE BASTONS

La Fira de Sant Isidre d’enguany va 
comptar amb una estrena important, 
la del nou Ball de Bastons de Bellvei que s’ha recuperat després 
d’anys d’inactivitat.
Uns bastoners que han actuat ja en diverses ocasions tant a    
Bellvei com en altres pobles de la comarca.

CARITAS I  LES GORRES DE COP
RECONEGUDES PER LA SEVA TASCA

I a la mateixa Festa Major petita es van entregar, 
per segon any consecutiu, els premis Patarol i 
Pipiripip, que volen reconèixer la tasca que fan 
persones i entitats. Enguany les premiades han 
estat dues entitats. 
El premi Patarol va ser per a Càrites de Bellvei, 
per la seva feina constant ajudant als altres, i 
el premi Pipiripip va ser entregat a l’Associació 
per la Recuperació de les gorres de Cop, per 
la seva tasca en ensenyar aquest ofici únic de 
Bellvei i que forma part del patrimoni cultural 
del municipi.

CORPUS
Any rera any, els Amics de les Alfombres de Bellvei 
preparen per Corpus, les tradicionals catifes al ca-
rrer de Sant Joan. La tècnica, blanquet pintat amb 
el qual veïns i veïnes guarneixen i omplen de color 
el carrer.

JOVES I DE 
BELLVEI
Bellvei compta des de fa uns mesos amb una nova 
entitat, els Joves i de Bellvei, un grup de joves d’entre 
14 i 24 anys que s’han unit per tal de promoure ac-
tivitats lúdiques, esportives, acadèmiques, festives, i 
tot el que vagi sorgint.
Tots les joves que ho vulguin es poden fer socis de 
l’associació que ja compta amb un local propi cedit 
per l’ajuntament.
Els joves i de Bellvei ja han impulsat algunes activi-
tats com el que es va dur a terme per Nadal a l’skate 
park, un TalentShow amb concurs de graffiti, pos-
tres i skate. Ara a l’estiu els joves han recuperat la 
Festa Blanca a la piscina municipal que va servir per 
refrescar i omplir de bona música i bon ambient la 
nit del 19 de juliol.
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20 ANYS DE FOC
A BELLVEI
El Ball de Diables de Bellvei celebra enguany els seu 
20è aniversari. L’exposició “20 anys de foc a Bellvei” 
ha estat un dels actes més matiners de la celebra-
ció i es va poder visitar al Centre Cívic La Patronal 
durant el mes de maig, amb un recull de fotografies 
de la seva història i elements de la colla com vestits, 
masses i records de trobades. El 10 de maig la inau-
guració va anar seguida d’una exhibició del Drac i 
un sopar popular. D’altra banda els Diabels han or-
ganitzat un sopar-bingo de celebració el dissabte 3 
d’agost a la plaça Catalunya i la colla ha estat l’enca-
rregada de donar el tret de sortida a la Festa Major 
2013, no només amb el correfoc, els versos i l’encesa 
sinó que també han estat els pregoners.

CULTUR A
JOVENTUT

LLUITA CONTR A 
L’ALZHEIMER
Les fotografies del grup Enfoca als usuaris del cen-
tre de dia Anna Serra del Vendrell van passar per 
Bellvei durant el mes de març, unes imatges que 
mostren el dia a dia de la lluita contra l’alzheimer. El 
president de AFAVC, Pep Vila, va dur a terme una 
xerrada sobre la malaltia i tot seguit Els Aixarts van 
oferir un petit concert al mateix Centre Cívic.

EUR ODISEA
L’exposició Eurodisea, sobre el programa d’intercanvi europeu, és una inicia-
tiva de l’Ajuntament de Cunit amb el suport de Jove Baix Penedès i realitzada 
per dues noies que han format part d’aquest programa al municipi. Eurodisea 
és un programa de l’Assemblea de Regions d’Europa, creat el 1985, que permet 
establir intercanvis entre joves treballadors de les regions d’Europa i facilita 
l’accés a una formació lingüística i a un període de pràctiques en una empresa 
estranguera. Els períodes de pràctiques són de 3 a 7 mesos amb un mes de for-
mació linguïstica. El programa facilita la formació lingüística, l’allotjament, la 
manutenció, una assegurança i el certificat final. El principal objectiu d’aqust 
programa és permetre als joves de totes les latituds i de totes les formacions 
adquirir una experiència professional en altres regions europees, per després 
facilitar la seva adaptació al mercat laboral internacional. Poden participar-hi 
joves d’entre 18 i 30 anys, que resideixin en una de les regions membres del 
programa i que tinguin una qualificació professional. Aquesta exposició es va 
instal·lar al Centre Cívic La Patronal del 22 de març al 12 d’abril.

www.aer.eu/
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SALUT JOVE
XARXES SOCIALS
El desconeixement de les Xarxes Socials per part 
dels pares i mares de joves i adolescents, pot ser 
un handicap a l’hora de fer-ne un bon ús. A la                   
xerrada, organitzada per el Servei de Joventut del 
Consell Comarcal del Baix Penedès, JBP i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Bellvei i agents de 
l’Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) dels 
Mossos d’Esquadra, es van destacar les mesures per 
controlar l’ús que el jovent fa de les Xarxes Socials i 
els riscos associats.

TALLER DE MUSICA AMB 
LA BELLVEI  BAND
Els alumnes de l’Escola de Música Contrapunt del 
Baix Penedès i els membres de la Bellvei BAnd van 
compartir un dissabte d’abril una master class per 
intercanviar coneixements i la passió per la música, 
una activitat, que va culminar amb un concert.DIA INTERNACIONAL DE 

LA DONA TREBALLADORA
El dia de la dona treballadora és una jornada per    
reflexionar sobre el paper de la dona i homenatjar 
totes aquelles que han dedicat la vida a defensar els 
drets col·lectius, la igualtat i a la lluita contra el mas-
clisme, present encara avui dia en la nostra societat. 
El 7 de març el Centre Cívic La Patronal acollia una 
xerrada que va comptar amb les regidores 
Àngels Aunion, Núria Güell i Mònica Sebé de Bell-
vei, i Imma Morales, regidora de Barcelona, respon-
sable de polítiques socials. L’acte va comptar amb 
una bona afluència de particiapnts, la majoria       do-
nes, a les que es va obsequiar amb una flor de  color 
lila.

LA RUDA ANTIPATRIARCAL ES 
PRESENTA A BELLVEI
També al mes de març, i dins els 
actes comarcals del 8 de març, 
Bellvei va acollir la presentació 
del col·lectiu antipatriarcal “La 
Ruda”.
Durant l’acte es va projectar la 
pel·lícula “Pan y Rosas”, un film de Ken Loach que 
narra la lluita de dues dones per millorar les seves 
condicions laborals, pel seu dret a sindicalitzar-se i 
on es posen en primer terme les desigualtats socials.
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CURSOS AL CENTRE
CÍVIC LA PATRONAL
D’octubre a juny s’han dut a terme al Centre Cívic la 
Patronal diversos cursos com són Àngles per adults, 
anglès nivell ESO i Batxillerat, Francès nivell inicial 
i de costura.
A partir del setembre podreu consultar la nova ofer-
ta formativa al Centre Cívic i al web municipal.

CURS CONNECTA’T
Durant els mesos de febrer i març al punt TIC del Centre Cívic, 
es va impartir el curs “Connectat’t”, dirigit a joves en situació 
d’atur del municipi.
La iniciativa, que sorgeix des de les conselleries de Joventut i 
Ocupació, del Consell Comarcal i el projecte Jove Baix Pene-
dès, pretén potenciar la formació per facilitar l’accés al món 
laboral entre els joves i a la vegada també facilitar l’accés als 
joves a les noves tecnologies en relació a la recerca de feina i 
donar eiens bàsiques d’alfabetització digital, i hi van participar 
deu joves de Bellvei. 

VIATGEM JUNTS
El que de ben segur és un dels plaers per a molts, ha estat el fil conductor de la darrera exposició que s’ha pogut 
veure al Centre Cívic La Patronal, “Viatgem Junts”, una activitat pensada per mostrar i intercanviar experièn-
cies de viatges. Hi han participat set persones amb una vintena d’imatges que s’han      pogut veure fins el 19 
de juliol. El 21 de juny, coincidint amb la inauguració, es va fer un col·loqui entre els participants on es van 
compartir anècdotes i vivències dels viatges.
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QUÈ ÉS EL SIAD?
El Consell Comarcal, amb el suport dels ajuntaments i de l’Institut     
Català de les Dones, ha creat el SIAD - Baix Penedès.

Es tracta d’un nou servei públic i gratuït, d’atenció i informació a totes les 
dones de la comarca del Baix Penedès que resideixen en municipis que no arriben als vint mil habitants.
El Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) ofereix a la població femenina un conjunt de recur-
sos, perquè puguin gaudir dels seus drets civils i personals en llibertat i sense discriminacions.
Aquest servei ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb 
la vida de les dones: laboral, social, personal, familiar, etc., posant èmfasi en la detecció de qualsevol 
mena de violència mercès als mecanismes d’informació i derivació a serveis especialitzats.

El SIAD - Baix Penedès ofereix:
Informació i orientació
Assessorament jurídic
Atenció psicològica

On trobar el servei comarcal:
SIAD Consell Comarcal: Pl. Pep Jai, núm. 3 del Vendrell
Informació i citacions:
De dilluns a divendres de 10 a 13h.
Tels.: 977 664 793 / 977 157 177
Fax: 977 157 181 
Correu electrònic: ubasp@baixpenedes.cat

El servei d’atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i 
funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. S’hi pot accedir per telèfon i correu electrò-
nic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones:

- Peticions d’informació de dones que viuen situacions de violència.
- Peticions d’informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d’assistència a la violència 
   contra les dones.
- Sol·licituds d’assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència 
   contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.
- Activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista (24h / 365 dies a 
   l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona 
   agredida o del seu entorn familiar.

Disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d’emergència, si 
és necessari.
Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, 
el castellà, l’anglès, el francès l’alemany, l’italià, el rus, l’àrab, el romanès, el croat i el xinès (mandarí).
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CONSUM

D'acord amb la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a 
reclamar o denunciar uns fets relacionats amb consum:

      1r. Cal que comuniqueu a l’establiment o l’empresa els fets:

• Demaneu els fulls oficials de reclamació/denúncia al mateix establiment, a fi de 
deixar-ne constància escrita. 

• En les empreses del sector de telecomunicacions (telefonia mòbil,  fix,  Internet) 
podeu  fer  la  reclamació  per  telèfon,  però  heu  de  sol·licitar el  número  de 
referència.

• En el cas que l'establiment no disposi de fulls oficials, no us en vulgui lliurar o no 
us sigui possible adreçar-vos-hi, us els podeu descarregar des del web del Consell 
Comarcal  del  Baix  Penedès  (www.ccbp.cat),  o  bé  omplir-lo  al  mateix  web  de 
l'Agència Catalana del Consum (www.consum.cat).

       2n. Si no rebeu una resposta o no és satisfactòria en el termini màxim d'un 
mes, podeu presentar el full oficial de reclamació/denúncia, degudament emplenat, 
en aquesta Oficina Comarcal d'Atenció al Consumidor: 

• Per correu postal:  Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (plaça del 
Centre, 5 del Vendrell)

• Correu electrònic: consum@bpenedès.altanet.org
• Presencialment:   de  dilluns  a  divendres  de  09:00  h  a  14:00  h  (al 

Departament de Registre del Consell Comarcal del Baix Penedès)

Recordeu: 

• En  l’escrit  de  reclamació  o  denúncia  cal  que  el  titular  del  contracte, 
subministrament, etc., hi inclogui les seves dades (adreça, telèfon de contacte,  
etc.),  hi exposi de forma clara els fets i la petició (per separat) i hi  adjunti 
fotocòpia de  tota  la  documentació  de  què  disposi  (factura,  tiquet,  publicitat, 
pressupost...).  

MOLT IMPORTANT:  HAURÀ D'ESTAR CORRECTAMENT OMPLERT I SIGNAT

• Per  fer  aquesta  tramitació  també  podeu  demanar  l’assessorament  d’una 
associació de consumidors. 

     

PEL TEU
INTERÈS



Ple Ordinari/ 10 de gener de 2013

Ple Extraordinari / 23 de maig de 2013

AGOST 2013

www.bellveidelpenedes.com       21

PLENS

En el web de l’Ajuntament, www.bellveidelpenedes.com, podeu consultar íntegres les     
actes dels diferents plens.

1. Aprovació, si escau, de les actes dels Plens Extraordinaris celebrats el dia 4/12/2012 i l’acta del 
              Ple Extraordinari i Urgent celebrat el 13/12/2012
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, del Conveni de Serveis de Salut Pública Exp. 2013/2
4.	 Aprovació	si	escau,	de	la	ratificació	de	l’acord	de	no	disponibilitat	de	la	extra	de	Nadal	de	l’any	
              2012 Exp. 2012/831
5. Mocions pel Model d’Excola Catalana
6. Precs i preguntes

1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari celebrat el dia 11 d’abril de 2013
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldi
3.  Pla d’Autoprotecció del Poliesportiu Municipal (Exp. 2012/458)
4. Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants Municipal (Exp. 2012/459)
5.	 Verificat	Text	Refós	del	Pla	Especial	del	Camp	de	Vol	(Exp.	2011/481)

Ple Ordinari / 11 de juliol de 2013

1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 23 de maig de 2013
2.  Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3.  Aprovació, si escau, del Compte General any 2012 (Exp. 2013/335)
4. Aprovació, si escau, del Suplement de Crèdit 1/2013 (Exp. 2013/458)
5.	 Aprovació,	si	escau,	del	canvi	de	noms	dels	carrers	Prol.	Av.	Nostra	Sra.	Assumpció	i	Avinguda	
              Vista Alegre (Exp. 2013/109)
6.	 Aprovació,	si	escau,	de	la	Modificació	de	l’Ordenança	de	creació	de	fitxers	de	dades	de	caràcter	
              personal (Exp. 2011/368)
7. Aprovació, si escau, del manifest sobre la gratuïtat dels peatges al Baix Penedès (Exp. 489/2013)
8. Aprovació, si escau, de la Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir
9. Precs i preguntes

Ple Ordinari / 11 d’abril de 2013

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari celebrat el dia 10 de gener de 2013
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, l’Adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya (Exp. 2013/230)
4.	 Ratificació	si	escau,	de	la	sol·licitud	a	la	convocatòria	del	PUOSC	2013/2016	(Exp.	2012/807)
5.	 Ratificació	si	escau,	de	la	revisió	de	Tarifes	d’Aigua.	Any	2013	(Exp.	2013/83)
6.	 Ratificació	si	escau,	del	Conveni	ECOBP,	S.L.	(Exp.	2012/802)
7. Moció en suport als pagesos propietaris afectats pel Projecte Condicionament Ctra. C-51 El 
              Vendrell - Valls (Exp. 2013/286)
8. Moció de Suport a la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova la declaració 
              de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya (Exp. 2013/287)
9. Precs i preguntes



   Grup Municipal de                             àngels aunion i riembau 
   l’agrupació d’electors +bv                      Portaveu        

AGOST 2013

Grup Municipal de CiU       J. Agustín Huerta Rodrigo
          Portaveu

GRUPS
MUNICIPALS

22      www.bellveidelpenedes.com

Benvolgut veí, Benvolguda veïna,
Ens vam trobar un macro projecte per fer un ajuntament nou d’1.800.000€, amb 
uns crèdits als bancs d’uns 800.000€ de les obres dels carrers del poble i un crèdit encobert de 
300.000€ per la construcció de la canonada d’aigua que anem pagant tots dins del rebut de l’aigua 
icontinuant parlant de l’aigua, també s’havien gastat 120.000€ que es podien anar invertint fins 
l’any 2023, el que vol dir que el rebut de l’aigua podia ser molt més barat. Tot això es va sol·licitar 
mentrestant es pagava el pavelló per valor de més de 2.000.000€ sense préstecs.
Ens hem trobat també amb una altra sorpresa, s’han de pagar 83.000€ a la Seguretat Social per 
l’empresa COSBAPSA que treballava per l’Ajuntament (recollida brossa) tot i no ser la guanyadora 
del concurs.Tenim un polígon que es va inaugurar i recepcionar en part dos dies abans de les 
eleccions, i tres dies passades les eleccions, sent alcalde en funcions, perdona al promotor 40.000€ 
d’interessos i li permet que 500.000€ els pagui en 5 anys sense cap tipus d’aval. Aquest mateix 
polígon encara té l’entrada tancada i el que és més greu, no té energia elèctrica. No és estrany, Sr. 
Fonts? Hi ha una empresa del Vendrell que té terrenys comprats i no es pot instal·lar per falta de 
subministrament elèctric. Hi ha una altra empresa que està interessada en la compra molt important 
de terrenys per instal·lar-se, (donaria feina a 100 persones directament i d’altres de indirectes) i 
no és possible fer-ho. S’està intentant de buscar alguna solució energètica si és possible. Però com 
comprendreu és molt difícil que puguin venir empreses a un polígon sense llum, perquè aquesta 
situació? És greu patir aquesta situació, però n’hi ha que els hi és igual mentrestant viuen de 
sous del Consell i de la Diputació i a més en els 3 últims plens celebrats a l’ajuntament només es 
presenta en 2 i tampoc assisteix a cap de les comissions informatives celebrades.

Benvolguts Veïns.

Des de el grup de CIU i arrel dels talls d’aigua que vam patir a partir del dia 20 de juny a tot el 
Municipi, vàrem  presentar un escrit al  Ajuntament en el que demanàvem que sens dies per 
escrit que va passar, ja em rebut la contesta i tota la culpa segons l’alcalde es de l’empresa 
subministradora d’aigua.

Nosaltres creiem que Sorea fa la seva feina però sempre amb el vist i plau del Ajuntament per 
tant,  la responsabilitat és del alcalde que es qui dona el permís, i ens preguntem és normal 
netejar el dipòsit a ple estiu,quan a mes sabem que aquesta es l’època de l’any que es gasta mes 
aigua ?

Desprès tots a córrer a omplir la piscina sense deixar assecar les rajoles i ara pagarem tots les 
conseqüències d’una mala gestió i planificació d’un equip de govern, que no sap on va. Al final 
piscina tancada i ningú sap per quan de temps.
Teníem una piscina extraordinària feta ja fa uns quants anys, i que em anat remodelat al llarg dels 
últims anys, i entenem que també es tenia que fer un arranjament, però no el canvi que s’ha fet 
d’apresa i corrents, això  no es normal.

Segur que la culpa serà de tot hom menys de l’equip de govern.
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Vecinos de Bellvei,

Con la llegada del buen tiempo los vecinos, y en especial los niños, hacen un mayor uso de los 
espacios públicos del pueblo y especialmente de los parques y jardines.
El Ayuntamiento de Bellvei ha invertido recursos para mantener dichos espacios en condiciones 
óptimas para que nuestros hijos puedan disfrutarlos, pero de poco sirven los esfuerzos, sin un 
mínimo de civismo y responsabilidad social.
En este sentido, muchos de nosotros, nos hemos encontrado en los parques defecaciones de 
perros y gatos y hemos tenido que procurar que nuestros hijos no los pisen impidiendo el disfrute 
total y libre del espacio. Por ello, es imperativo cívico y una norma básica de convivencia, que 
todos aquellos vecinos que tengan mascotas sean responsables y recojan sus defecaciones para 
mantener limpio el espacio público con la misma insistencia que mantienen el espacio privado de 
sus hogares. 
El Ayuntamiento de Bellvei no tiene al respecto ninguna ordenanza municipal que sancione este 
comportamiento pero debido a las quejas y denuncias que han llegado al consistorio se está 
planteando su creación.
Asimismo, recordar que alimentar a animales sin propietario, principalmente gatos, en la vía pública 
está prohibido ya que se reproducen de manera descontrolada y pueden generar un problema de 
salud pública. Invitamos a todos aquellos vecinos que altruistamente alimentan en la calle a éstos 
animales que los acojan y les procuren los cuidados necesarios que se merecen.                    

La LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) 
Aquesta llei és un instrument més , com la reforma laboral, la modificació de la llei 
de l’avortament, la manipulació de la ILP contra els desnonaments, les retallades en 
drets socials, de salut i educatius, o la supressió de competències als ajuntaments, per convertir el 
nostre estat de dret en un estat de dretes.
La LOMCE recentralitza les polítiques educatives, atorga la màxima importància al mercat lliure 
(possibilitant la gestió de centres per empreses) i redueix amb menyspreu el valor del servei  públic.
üÉs fals que millora la qualitat. Cóm? Amb menys professors i més alumnes?...

üFomenta la separació per sexes possibilitant als centres concertats d’elit que ho facin malgrat la 
sentencia del Tribunal Suprem en contra d’aquesta pràctica. La igualtat de gènere comença per la 
educació en aquest valor.

üLa llengua catalana passa a ser una assignatura residual i un atac al model educatiu català i al 
sistema d’immersió lingüística, impulsat per Marta Mata, reconegut i avalat per multitud d’institucions 
internacionals. 
Però no han estat exclusives del govern central. A Catalunya amb el govern de CiU han estat 
els primers en aplicar polítiques de dretes com els seus parents de Madrid: Han tancat escoles 
públiques mentre a la mateixa zona ampliaven places concertades. Que no us enganyin! CiU i PP 
és la mateixa dreta, rància i classista!
El PSC es compromet amb la comunitat educativa, és l’hora de lluitar plegats per l’educació dels 
nostres petits i joves, per garantir una societat del futur formada i capacitada, impregnada pels 
valors de la igualtat d’oportunitats i de l’equitat.




