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ATENCIÓ AL PÚBLIC

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

Serveis Tècnics:
dijous de 10 a 2 del migidia.

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

Centre Cívic LA PATRONAL:
HIVERN: de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 8 del vespre
ESTIU: de dilluns a divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia
Centre Cívic LA MUGA:
HIVERN: dimecres i divendres de 16,00 a 20,00h, dissabtes de 9 a 13h
ESTIU: dimecres, divendres i dissabtes de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 migdia
Deixalleria Comarcal:
de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia içde 3 a 8 de la tarda.
dissabtes de 9 a 2 del migdia.

TELÈFONS MUNICIPALS

Ajuntament 977 16  81 85
Ajuntament fax 977 16  81 15

Escola La Muntanyeta 977 16  81 47
Llar d’Infants 977 16  80 81
Piscina 620 83 66 46
Centre Cívic La Patronal 977 16 84 35
Centre Cívic La Muga 977 66 16 96
Consultori 977 16 88 41
Llar de Jubilats 977 16 80 57
Servei d’aigua (avaries) 650 71 57 44

Jutjats 977 16 82 52

Bellvei Ràdio 977 16 89 77
Serveis Socials 977 16 82 99

PER SI CONVÉ...

Podòleg - 1r i 3er dimarts de cada mes, (s’ha d’anar a l’Ajuntament per 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.
Telèfon emergències 112
Per a renovar DNI, mitjançant internet al web - www.citapreviadni.es o bé Tel. 977 22 23 54 - C. Vidal i Barraquer, 20 (Tarragona)
BASE - horari atenció al públic de 9 a 2 del migdia de dilluns a divendres, C. de Mar, 3 (E Vendrell) - Tel. 977 66 01 29
Horari Piscina (estiu), de dilluns a divendres de 2/4 d’11 matí �ns 2/4 de 8 tarda, dissabtes i diumenges fns a les 8 tarda.
RENFE informació - Tel. 902 24 02 02
Hospital del Vendrell - Telèfon citació 902 01 34 10
CORREUS - telèfon informació 902 197 197 CORREUS VENDRELL - Tel. 977 66 08 91
INEM del Vendrell - Tel. 977 66 79 22
FARMÀCIA BELLVEI - Tel. 977 16 84 77

NOTA

D’acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, 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 en edicions anteriors.

Si algú està interessat/da 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.

Edita: Ajuntament de Bellvei

Redacció i Coordinació:

Ajuntament de Bellvei

Disseny i muntatge:

Ajuntament de Bellvei

Impressió: Digio�print

Dipòsit legal:  T - 0984 - 11

Treballadora Social     (Av. de la Creu, 1) Educadora Social
dimarts de 10 �ns acabar visitesdimecres de 10 a 1 migdia

*  la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament
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Tél. 902.29.29.00
  www.igualadina.net   
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De dilluns a divendres feiners. La resta de dies no hi ha servei.
Horaris de pas aproximats, depenent de la circulació

VE-12_2

COMARRUGA - EL VENDRELL - BARCELONA

BARCELONA - EL VENDRELL - COMARRUGA

De l'1 al 31 d'agost

De l'1 de setembre al 31 de juliol

De l'1 de setembre al 31 de juliol

De l'1 al 31 d'agost
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EDITORIAL

Fèlix Sans Mañé
Alcalde de l’Ajuntament de Bellvei

Ja som a ple estiu, i un any més  tornem a sentir la calor. 
Aquest any si podrem gaudir de la piscina després de l’enrenou de l’any passat per al qual ja hem demanat 
responsabilitats a l’empresa que ha dut a terme les obres perquè afronti totes les despeses que han derivat pel 
seu error tan greu que van cometre en realitzar les obres previstes.
Paralel·lament continuem trevallant en les obres que s’estan enllestint (el cementiri, l’entrada per la zona del 
poliesportiu des de Sta. Oliva i El Vendrell) i les que en breu esperem començar com són l’arranjament de la 1ª 
part del camí de Baronia i el canvi de l’enllumenat que falta en alguns carrers de la urbanització.
Estem també desenvolupant els plans d’autoprotecció de la llar d’infants i del pavelló ( que no en tenien). A la 
vegada també s’estan inspeccionant i revisant tots els quadres elèctrics dels edificis municipals, ja que tampoc 
mai s’han inspeccionat per una entitat de control, i és obligatori fer-ho.
Evidentment que hem tingut entrebancs, però tot s’ha fet i es fa amb il·lusió, honestedat i trevall , tot va tirant 
endavant.
També estem buscant una solució per poder obrir el polígon industrial que es va inaugurar abans de les eleccions 
municipals del 2011 i en el que no hi arriba llum, no té connexions al clavegueram, ni té l’entrada acabada. Han 
robat l’enllumenat públic…, hi ha una empresa que es vol  instal·lar i que donaria feina a unes quantes famílies 
del municipi, i degut a aquestes mancances de moment no s’hi pot instal·lar.
Tot això farà que també demanem responsabilitats a qui pertoqui, perquè creiem que és una estafa al poble ja 
que ens pot costar prop de 3 milions d’euros.  
S’apropa ja la nostra Festa Major, desitjo que la gaudim amb il·lusió, alegria i civisme.

Bon estiu a tothom!
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CONSISTORI

agrupació d’electors +bellvei

Alcalde de Bel lvei
Fèl ix  Sans  Mañé

Governació

alcaldia@bellvei.altanet.org

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

1a Tinent  d ’a lcalde
Alber to Valencia  Mota

Urbanisme
Medi Ambient
urbanisme@bellvei.altanet.org

2n Tinent  d ’a lcalde

R afael  Díaz  Gómez
Cultura
Festes
cultura@bellvei.altanet.org

3r  Tinent  d ’a lcalde

Gerard Colet  Mañé

Regidor

Esports
Joventut

esports@bellvei.altanet.org

Serveis

Partit Socialista de Catalunya - Progrès Municipal

Núria  Güel l  del  Campo

Regidora

Ensenyament

ensenyament@bellvei.altanet.org

Partit Popular de Catalunya

José Ángel  Pascual  Casas

Regidor

Via Pública

Turisme

Convergència i Unió

Regidor

Josep Fonts  Bat l le

Regidor

José Agust ín  Huer ta  Rodr igo

Regidor

Mònica  Sebé Rodr íguez

Regidora

jfonts@bellvei.altanet.org jahuerta@bellvei.altanet.org

msebe@bellvei.altanet.org

Sostenibilitat

Valent in  González  G arc ia

vgonzalez@bellvei.altanet.org

+
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japascual@bellvei.altanet.org
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NOTÍCIES

La piscina ja està oberta i la temporada s’allargarà 
fins el 14 de setembre

El 21 de juny s’inaugurava la nova temporada de la 
piscina de Bellvei. Després dels incidents de l’any 
passat, que van obligar a tancar-la a mig estiu, 
enguany s’han posat tots els esforços a assegurar 
un bon arranjament del bas que asseguri que no es 
tornaran a repetir els problemes de fa un any. S’ha 
col·locat una capa de linòleum que cobreix tot el bas, 
ja que els tècnics ho han considerat el material més 
adient per garantir el bon estat de la piscina d’ara en 
endavant.

Durant les tasques de reparació, s’ha buscat també 
la causa dels problemes que van fer saltar rajoles del 
bas l’estiu de 2013. Tot apunta a que diversos errors 
en la construcció del nou bas van provocar que es 
filtrés aigua sota el fons de la piscina, cosa que va 
provocar el trencament d’algunes de les rajoles. Per 
poder arreglar la piscina per aquest estiu i, alhora, 
buscar les responsabilitats del que va passar fa un 
any, l’ajuntament ha aixecat actes notarials dels 
errors detectats abans d’arranjar-los. 

Ara, amb la piscina arreglada i oberta als ciutadans, 
aquests documents notarials permetran indagar els 
motius de les filtracions d’aigua i poder reclamar 
danys i perjudicis als responsables de les obres.

L’ajuntament reclamarà 
responsabilitats als
constructors pels

problemes a la piscina

Com ja sabeu, el local de la Societat Recreativa El 
Casal passarà a ser d’utilitat municipal els propers 
50 anys. A hores d’ara ja s’ha signat el conveni segons 
el qual el consistori es compromet a remodelar la 
sala per tal de que s’hi puguin tornar a fer activitats 
culturals, lúdiques i socials.

Signat el conveni entre 
el Casal i l’ajuntament

Com va passar a gran part del país, ERC va ser la 
formació més votada a les eleccions al Parlament 
Europeu del 25 de maig a Bellvei (amb 119 vots, 
un 19%), tot i que qui realment va guanyar va ser 
l’abstenció. A Bellvei va votar un 41’20%, un 10% 
més que a les passades eleccions europees. 

La segona formació més votada va ser CiU (114 vots, 
18’21%), seguida de prop pel PSC-PSOE (109 vots, 
17’41%). El PP va obtenir 76 vots (12’14%), mentre que 
C’s era cinquena força amb 51 vots (8’14). ICV-EUiA 
sumava 36 vots, Podemos 20 i UPyD 18 vots. Fins a 19 
formacions més van rebre algun vot al municipi. 

ERC guanya,
per la mínima, les elec-
cions europees a Bellvei
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NOTÍCIES

Bellvei rebutja la Llei de Racionalització de
l’Administració Local

El ple extraordinari celebrat a l’ajuntament de Bellvei el 27 de febrer va aprovar, amb els 10 vots favorables 
de l’Agrupació d’Electors +Bellvei, CiU i PSC i el vot en contra del regidor del PP, una moció en defensa de 
l’autonomia local. El text aprovat considera que la “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local”, aprovada pel govern espanyol, suposa una retallada competencial sense precedents que suposarà un 
important retrocés, ja que afecta de ple als serveis que donen els ajuntaments.

El ple demana que s’interposi el conflicte en defensa de l’autonomia local contra aquesta Llei, una eina que es 
pot plantejar quan les lleis estatals lesionen l’autonomia local constitucionalment garantida.

L’ajuntament de Bellvei denuncia amb aquesta moció que amb la Llei el municipalisme torna a un model de fa 
quaranta anys, amb un marc competencial raquític. La moció aprovada considera que aquesta Llei aprofita la 
situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat 
econòmico-financera i que vol privatitzar serveis públics d’àrees com l’abastament d’aigües, el tractament de 
residus i l’enllumenat públic que es demostren econòmicament rendibles. A més, denuncia que es vulnera 
l’Estatut de Catalunya convertint els ajuntaments en un apèndix de l’estat. 

Al ple del mes d’abril es va portar a votació una 
moció d’urgència aprovada per l’Agrupació 
d’Electors +Bellvei, CiU i el PSC on es rebutja la 
privatització del Registre Civil i es demana la retirada 
de l’avantprojecte de llei al Ministeri de Justícia, per 
tal de defensar-ne el servei públic i gratuït. Amb 
aquesta moció, l’ajuntament de Bellvei denuncia que 
amb aquest canvi els ciutadans hauran de pagar per 
serveis que fins ara eren gratuïts, caldrà desplaçar-se 
per fer-los i suposarà la desaparició dels jutjats de 
pau. El regidor del PP no va voler entrar a debatre 
el punt ja que va considerar que la moció no era 
d’urgència

L’ajuntament rebutja la privatització del Registre Civil 
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L’anterior govern va recep-cionar el 
sector 8-13 sense subministrament 
elèctric dies abans de les darreres 
eleccions municipals

L’ajuntament va alertar fa uns mesos 
per poder posar en funcionament els 
sectors 8 i 13 del polígon Els Masets 
caldrà fer una inversió de prop d’un 
milió d’euros per part del consistori. El sector industrial va ser recepcionat per l’ajuntament, el 16 de maig 
del 2011, pocs dies abans de les darreres eleccions municipals. El llavors alcalde de CiU, Josep Fonts (ara a 
l’oposició), assegurava al ple del mes d’abril que la recepció es va fer amb informes de l’arquitecte tècnic i 
l’enginyer municipal favorables, tot i reconèixer que alguns serveis no hi eren.

Un informe del nou enginyer municipal però enumera una sèrie de deficiències al sector industrial i determina 
que no se’n faci la recepció definitiva, cosa que fa dubtar a l’actual govern de Bellvei que la recepció feta l’any 
2011 es dugués a terme correctament i fa pensar que es va fer de forma precipitada. El document detalla 
deficiències en el sanejament, a la xarxa d’abastament d’aigua potable, la xarxa elèctrica, la xarxa de telefonia 
i la xarxa d’enllumenat públic. Així, per exemple, no hi ha connexió de la xarxa interior a la xarxa elèctrica 
exterior i, per tant, no hi ha subministrament elèctric en tot el sector, i hi manca també el bombament de les 
aigües residuals. Un informe de la Diputació estableix que cal elevar un metre els dos ponts de la riera a tocar 
del polígon. Les anomalies que s’han observat en l’execució del pla parcial tenen un valor de 3 milions d’euros. 
El cas ja es troba en mans d’advocats, que segons el seu informe, el polígon no s’hauria d’haver recepcionat.

L’actual equip de govern critica que una possible mala gestió de l’anterior govern bloquegi ara l’arribada 
d’empreses interessades a instal·lar-se al polígon, i que la posada en funcionament dels sectors 8-13 dels Masets 
pot suposar hipotecar les inversions al poble degut a l’alt cost que suposarà per les arques municipals. A més 
de les deficiències d’origen, cal sumar les llums dels carrers, la telefonia, o les estacions transformadores que 
han estat robades.

El govern de Bellvei critica també que, sent ja alcalde en funcions, Josep Fonts signés, el 30 de maig del 2011 
l’abonament fraccionat de 507.000 euros, per la taxa de drets de connexió, a la Junta de Compensació sense cap 
interès. La Junta de Compensació es comprometia a pagar 101.400 euros cada any, dels quals només s’han fet 
efectives dues quotes. Tot i que la resolució quedava supeditada a la presentació d’un aval bancari, aquest no 
es va arribar a signar.

L’ajuntament denuncia que part del polígon dels 
Masets es va recepcionar amb greus mancances

www.bellveidelpenedes.com          9
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NOTÍCIES

El  p le aprova cedir  e l 
padró munic ipa l  per la 

consulta de l  9-N
L’ajuntament ha manifestat el seu suport a la 
Generalitat de Catalunya en relació al dret a decidir, 
al ple de l’abril, amb els vots a favor de +Bellvei i 
Convergència i Unió. Precisament CiU va demanar 
incloure al punt que el consistori cediria el padró 
municipal, si així ho sol·licita la Generalitat, i dins 
el marc legal, per a la consulta prevista pel 9 de 
novembre. Aquest darrer punt va fer que el PSC, que 
havia anunciat que s’abstindria, hi votés finalment en 
contra, com també va fer el regidor del PP. 

Nous parterres a
l ’Av inguda de la Creu

Fa uns mesos es van haver d’arrencar els arbres de 
l’avinguda de la Creu ja que les arrels aixecaven 
les voreres. Per tal d’evitar que es repeteixi, s’han 
construït parterres més grans on s’hi han plantat 
diversos arbres, de manera que ara tenen més espai 
per créixer. 

Ara l’ajuntament té previst anivellar els parterres 
amb les vorera amb un sistema de pedres que, 
compactades, permeten evitar caigudes als vianants 
i en fan un espai més net. 

Les obres de l  camí de 
Baronia podr ien co-

mençar a f ina ls d ’any
A hores d’ara, ja s’han executat gran part de les 
expropiacions per poder dur a terme les obres del 
nou camí de Baronia i els propietaris ja han signat 
i cobrat. Falta únicament un propietari per signar i, 
en funció del que s’allargui aquest procés les obres 
podran començar a finals d’aquest any o a principis 
del 2015.

L’ajuntament de Bellvei està tramitant l’adjudicació 
de la vigilància privada que es durà a terme en zones 
rural i urbanes del municipi. Aquest estiu entrarà 
en funcionament aquest nou servei que té com a 
objectiu promoure el compliment de les ordenances. 

Bel lve i  t indrà v ig i lànc ia 
a part ir  d ’aquest est iu
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NOTÍCIES

Obert e l  nou accés a Bel lve i  pe l 
Camí de Santa Ol iva 

Com molts veïns ja han pogut veure, el nou accés pel Camí de Vendrell o de Santa Oliva, ja està obert a la 
circulació. L’arranjament ha permès ampliar el carril entre el pavelló i l’ encreuament de camins, punt on s’ha 
construït una rotonda que millora la seguretat de vehicles i vianants. Les obres han tingut un cost de 144.275€. 

Tot i que el camí ja està obert, les obres no han acabat. A l’antic accés, la llum del carrer provenia directament 
del comptador del pavelló. Per aquest motiu, ara s’anirà a buscar la llum per il·luminar el carrer al l’arqueta 
d’enllumenat públic i telecomunicacions més propera, cosa que permetrà desvincular l’enllumenat exterior del 
del pavelló.

El Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s’ha compromès ha abonar el cost de les obres 
que es van fer fa uns mesos a l’escola La Muntanyeta de Bellvei i va haver de dur a terme l’ajuntament tot i no 
ser competència municipal. Concretament la brigada municipal va arreglar el pati que s’inundava ja que els 
arrenjaments fets pel Departament no van solucionar el problema. També es van instal·lar persianes a l’ala 
nova de l’escola per alleugerir la calor que patien mestres i alumnes degut al sol. El Departament, concretament 
pagarà el material que es va utilitzar per arreglar el pati i la meitat del cost de les persianes, uns 14.500 euros.

L’ajuntament, que ja ha fet front a aquests pagaments, ha decidit cedir els diners que retorni la Generalitat 
a l’escola perquè aquesta els inverteixi en el que consideri necessari per tal de millorar les instal·lacions o el 
material del centre.

Els d iners que la General i tat aboni  a l ’a juntament de les 

reparac ions fetes a l ’escola repercut iran a l  centre
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ESPORTS
I  TURISME

L’a juntament patroc ina e l 

mal lot  de tres c ic l istes 

bel lve ïns a l  camí de Sant iago 

Marc Delgado, Òscar Espejo i José Antonio Bordas, 
tots ells veïns de Bellvei van recórrer més de 800km 
del camí de Santiago en bicicleta, de Roncesvalles 
a Santiago de Compostel·la, en deu dies. I ho van 
fer amb el nom de Bellvei a l’esquena, i és que la 
Regidoria de Turisme de l’ajuntament ha finançat sis 
mallots als ciclistes amb la gorra de cop al darrere. El 
dia de la Fira de Sant Isidre, la regidora Nuri Güell 
els feina entrega els mallots.

Més de 300 corredors a l 

Cros Escolar de Bel lve i
El 26 de gener Bellvei acollia el Cros Comarcal 
organitzat pel Consell Esportiu, l’ajuntament, 
l’AMPA i l’escola la Muntanyeta i que forma part 
dels Jocs Escolars. Hi van participar 303 nois i noies, 
entre els 3 i els 18 anys, una gran festa esportiva 
que Bellvei acollia per segon any i que de ben segur 
tindrà continuïtat. 

Amb l’objectiu de fomentar l’esport al municipi, 
aquesta primavera s’han organitzat dues masterclass 
gratuïtes de zumba i stretching a l’aire lliure, a la 
Rambla Josep Torrent.

MASTERCLASS ZUMBA
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CULTUR A
JOVENTUT

Un any més, Bellvei s’ha sumat al projecte de Jove 
Baix Penedès “Posa-li cara al Carnaval”. L’exposició de 
fotografies va passar pel Centre Cívic La Muga i per 
La Patronal. L’exposició Ètica Etílica va passar per La 
Patronal amb l’objectiu de conscienciar els més joves 
dels riscos del consum d’alcohol. I durant la Fira de Sant 
Isidre vam tenir una exposició dedicada a la sardana. 

L’escriptor bellveí Ramon Valls presentava, a finals 
de desembre, la seva última novel·la “En torno a mi” 
al Centre Cívic la Patronal, una presentació que no va 
deixar indiferent a ningú. 

PRESENTACIO NOVELA

“ENTORNO A MI”

El Centre Cívic la Patronal va acollir durant la 
Setmana Santa un curs de Premonitors d’activitats 
de lleure per a nois i noies d’entre 15 i 18 anys. Hi 
van participar 25 joves que van assolir els primers 
coneixements per ser, en un futur, monitors de lleure 
en casals, esplais i caus.

CURS DE PREMONITORS

El Centre Cívic La Patronal acollia al maig una 
xerrada de Consells de Prevenció i Actuació 
d’Incendi a Casa amb la col·laboració del Cos de 
Bombers de la Generalitat.

XERRADA COS BOMBERS

POSSA-L I  CARA AL CARNAVAL

La celebració del Dia de la Dona d’enguany a Bellvei 
va comptar amb les senadores Ma Jesús Sequera i 
Mònica Almiñana que en un acte a la Patronal van 
debatre amb el nombrós públic assistent com afecta 
la nova llei de govern local a les polítiques d’igualtat, 
i el retrocés que suposa en els drets de les dones la 
nova llei de l’avortament. Un acte que ca comptar 
amb molta participació..

DIA DE LA DONA
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BENESTAR
SOCIAL

Nou pro jecte d ’ integrac ió de 

persones amb d iscapacitats
Fa uns mesos que l’ajuntament de Bellvei ha començat 
un nou projecte, juntament amb la Fundació Santa 
Teresa i el Ventall, per millorar l’autonomia personal 
i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 
La Maria, el Quim i la Meritxell de l’Arboç; el Jose, el 
Jaume, el Rubén i la Lídia de Bellvei s’han integrat en 
diferents activitats al poble amb l’ajuda de les dues 
monitores: la Espe i la Rosa. 

Han fet ràdio, des de l’estudi de Bellvei Ràdio i a 
l’escola la Muntanyeta on han entrevistat els nens 
i nenes de 6è. Han anat a la Llar d’infants on han 
ajudat a decorar l’escola, arranjar el pati i han jugat 
amb els infants. Han fet diversos tallers, com el de 
cuina, encarregant-se també d’anar a comprar els 
productes.

Bel lve i  cede ix un p is a ls 

Serve is Soc ia ls comarcals

Diverses famílies de tota la comarca ja han fet ús del 
pis que l’ajuntament de Bellvei ha posat a disposició 
dels Serveis Socials de la comarca. Es tracta d’un 
habitatge de propietat municipal i que duia un temps 
en desús. Ara, la resta de municipis es fan càrrec de 
les despeses del pis i s’hi poden instal·lar, un màxim 
de dos mesos, famílies que passen per una situació 
crítica. És un servei fonamental perquè els Serveis 
Socials puguin donar resposta a aquests casos. 

Cal destacar la col·laboració de l’Ariadna, el Joan 
Carles, les tutores de 6è de La Muntanyeta, i la 
direcció i les professores de la Llar d’infants Els 
Cargolins.
Aquest projecte ha volgut demostrar que amb treball 
i esforç de tothom, aquestes persones s’han sentit 
realitzades i han ajudat a crear valors de respecte 
i solidaritat entre tots els qui hi han participat. Un 
creixement que ha estat mutu.
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La 1a Trobada de Bal ls  de Bastons i  la

presentac ió de “Les Cases de Bel lve i .1000 anys d ’h istòr ia” 

actes destacats de la F ira Sant Is idre 2014

El diumenge 18 de maig Bellvei celebrava la seva Festa Major petita, la Fira de Sant Isidre, enguany amb algunes 
novetats i amb més participació que mai de les entitats del poble. 

El gruix de la festa es concentrava diumenge amb la Mostra 
d’Oficis del Camp Català i un Mercat de Pagès que va innaugurar 
el Rei Alfons XIII. De moment però, la promesa incomplerta 
el 1929 de que les Casetes passessin a formar part de Bellvei, 
sembla que també va per llarg! 

Una vintena d’entitats del municipi van participar 
activament de la festa, mostrant la vitalitat cultural i social 

bellveïna. Al migdia, al Centre Cívic la Patronal va acollir 
la presentació del llibre “Les Cases de Bellvei, 1000 anys 

d’història” escrit per Josep Solé Armajach, veí de Bellvei, un 
llibre que retrata la història del poble a través de les seves cases.

En el primer aniversari de la recuperació del Ball de Bastons 
de Bellvei, els mateixos bastoners van organitzar la Primera 
Trobada de Balls de Bastons amb les colles de Llorenç, l’Arboç, 
Banyeres, i els amfitrions, els bastoners de Bellvei. 
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L’Elenc Artístic Arbocenc va portar a Bellvei el seu 
espectacle musical “La Revista Modernista” el passat 
10 de maig, un recull de les cançons més tradicionals 
i emblemàtiques del Paral·lel barceloní.

Pels volts de Nadal, la Bellvei Band va fer el ja 
tradicional concert al Centre Cívic la Patronal, amb 
una bona assistència de públic, una vuitantena de 
persones. La Bellvei Band va presentar nou repertori 
i els assistents van gaudir d’una copa de cava. 

Bellvei va celebrar la Diada de Sant Jordi amb una 
activitat de conta contes per als més menuts al 
Centre Cívic La Muga i a la Patronal. A més d’una 
xocolatada, els 
més lectors van 
poder intercanviar 
llibres i gaudir 
de les novetats 
literàries del servei 
de préstec.

FESTES

Durant la Fira de Sant Isidre es va dur a terme també a la plaça de 
Catalunya una activitat per conscienciar i promoure el reciclatge 
entre els veïns del Bellvei. El Baix Penedès continua a la cua en 
el reciclatge al nostre país (22%). Bellvei genera 1.633 tones de 
brossa cada any, o el que és el mateix, cada un de nostres, 2’15kg 
al dia, i en reciclem un 36%. No reciclar també té conseqüències 
econòmiques i és que per cada quilo de brossa que portem als 
abocadors el municipi ha de pagar. En canvi, portar residus separats suposa un ingrés, ja que 
el municipi cobra per la venda dels envasos, paper i vidre que portem a les plantes de reciclatge o compostatge. 
Reciclar doncs significa estalviar diners en gestió d’escombraries, un estalvi que ens beneficiaria a tots.

L’Esbart Santa Maria de Bellvei ha rebut enguany el Premi Pipiripip 
com a entitat històrica del municipi que ha portat el nom de 
Bellvei arreu del país i a l’estranger. El reconeixement del Premi 
Patarol 2014 ha estat per a Maria Borrell, mestra, presidenta de 
l’Associació contra el Càncer, membre de Càritas, i persona molt 
activa a la parròquia de Bellvei.

CONCERT BELLVEI BAND L’ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC

DIADA DE SANT JORDI
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PLENS

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

1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari celebrat el dia 11 de juliol de 2013
2.  Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3.  Ratificació si escau, del Marc Pressupostari any 2014-2016
4.  Aprovació si escau, de les Ordenances Fiscals, any 2014
5.  Aprovació si escau, Adhesió al Pla Igualtat d’Oportunitats
6.  Aprovació si escau, Disposició de fons afectats al patrimoni municipal del sòl per fer obres 
 d’inversió
7.  Aprovació si escau, Projecte d’Ampliació i Millora de l’accés a Baronia del Mar
8.  Aprovació si escau, Revisió Tarifes d’Aigua
9.  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 Extraordinari/ 25 d’octubre de 2013 (demanat per CiU)

1.  Ordenació de l’accés a Bellvei:
a)  Estudiar i valorar la necessitat de fer questa nova rotonda a l’entrada del nucli urbà per la creu
b)  Valorar l’estudi que el grup de CiU a fet de la mateixa
c)  Demanar a Foment que porti a terme la rotonda tal com estableixen les NNSS del planejament 
 urbanístic de Bellvei
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CORRUPCIÓ POLÍTICA
La percepció de la corrupció s’ha disparat, tant a Catalunya com a l’estat espanyol, i no només a 
les grans ciutats, sinó que de mica en mica també s’arriba als municipis petits, com ha passat a 
Torredembarra.
Des de L’Agrupació d’electors +bellvei, demanem si és possible, que es mirin amb lupa tots els 
AJUNTAMENTS, petits i grans (sense excepció), molts us sorprendríeu del que s’hi trobaria.
Segons les últimes dades que es tenen des de la memòria anual de la fiscalia del desembre del 
2012, a l’estat espanyol hi ha 800 encausats per corrupció política. Dels 70.000 càrrecs polítics que 
hi ha a l’estat, això és un 0,7%, que no és pas una xifra gaire alta. També cal dir que el 90% dels 
casos de corrupció són en administracions locals. 
Molts són casos derivats de l’urbanisme, que ha estat un sector molt actiu durant molts anys al món 
local. A Catalunya també.
Creiem que és necessari un canvi total, amb càstigs exemplars per al corruptes.
S’hauria de reformar la llei de finançament dels partits polítics, que garantís transparència.
El més gros, és que els que es fan anomenar polítics, fan la rialla i cara de bona persona, prometen 
coses que no podran dur a terme i pel darrera s’omplen les butxaques per solucionar-se la seva 
vida i la dels seus familiars, i a sobre se’ls vota i se’ls aplaudeix.
Però clar, si el poble és el que vol, doncs així ho tenim.
BON ESTIU I BONA FESTA MAJOR PER A TOTS I TOTES!!!

Benvolguts veïns i veïnes, CIU Bellvei vol aprofitar aquestes línies per recordar a 
tot-hom el desastre de rotonda que ens han muntat a l’entrada del municipi, mai a la vida havien 
viscut tants accidents con estem patint ara i a sobre hem d’escoltar que es culpa de foment. Ja n’hi 
ha prou!!. La realitat es que va ser l’equip de govern qui va modificar la situació de la rotonda i la va 
col·locar amb calçador al lloc on es ara.
També en aquestes dates estarem gaudint de la piscina si, però a quin preu, quantes vegades 
haurem de pagar la xapussa realitzada, com es poden  pagar mes de 22000€ al setembre amb 
la piscina tancada?, amb gent ferida, amb informes contradictoris i sense saber que li passava. 
Ara diuen que pagar  era obligació legal… si fos teva ho pagaries? Ara hem posat a sobre la taula 
24000€ mes per reparar el desastre. Tot plegat una vergonya.
Trobeu normal el nou camí que s’ha fet davant del poliesportiu, sabeu la fortuna que el nostre 
Ajuntament s’ha gastat? no era més lògic fer el camí per la zona  plana en lloc de reomplir la finca 
de baix per fer els murs de contenció?
Per acabar volem agrair a tots els veïns i veïnes que ens han donat suport a les passades eleccions 
europees. Continuarem treballant per ser mereixedors de la vostra confiança. 
Us desitgem un bon estiu, i que tots plegats gaudim d’una bona festa major.
PD. Gaudiu de la piscina no sabem quan pot durar... 

Àngels Aunion i Riembau
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El PSC, un procés de canvis

El PSC no està en el seu millor moment, la gent que sóm del PSC estem passant per un moment 
de canvis, idees, diàleg, de mirar de connectar més amb la gent del carrer. Jo, com a militant que 
sóc, enten que no hem fet les coses bé, no hem sapigut explicar a la gent què pensem del que està 
passant a Catalunya. 
Jo sóc dels qui defensa el dret a decidir, però no el que diu la pregunta. Jo no defenso la independència, 
i com jo molta gent. CiU i Esquerra en aquests moments no estan governant el país, treuen el cap 
només per la independència, però no per explicar què passarà l’endemà del 9 de novembre si 
finalment es vota i surt que sí. 
La gent del PSC, diem: què passa amb les retallades tant fortes que pateix ensenyament?, les 
beques de llibres, de menjador, mancança de mestres, aules plenes al màxim, sanitat, polítiques 
socials, manca de metges, llistes d’espera, menjadors d’estiu pels nens i nenes, retallades en 
l’atenció a les dones, més atur, etc. En tot això les competències les té la Generalitat (CiU), la dreta 
catalana, i no fan res. 
El PSC tornarà a connectar amb vosaltres fent política d’esquerres, mirant per la gent més 
necessitada.
Bon estiu!

Llegué a Bellvei desde un pequeño pueblo de Soria en diciembre del año 1973. Fué 
un invierno duro y frío pero lo cierto es que rápidamente pude notar el calor de la 
gente del pueblo. Poco a poco me fui adaptando a las nuevas costumbres y quehaceres de la vida 
del pueblo. En el año 1978 unos cuantos jóvenes del pueblo aficionados al fútbol decidimos formar 
equipo y, dos años después, me propusieron formar parte de la junta directiva del club Atlético de 
Bellvei, propuesta que me hizo gran ilusión y que acepté de buen grado. 
Pero nacieron mis hijos y mis prioridades cambiaron. Y así fue como por el año 1981 un grupo de 
padres nos reunimos com el fin de formar la asociación de padres de alumnos de la escuela pública 
de Bellvei. En 1983 me eligieron presidente de la asociación de padres, cargo que ocupé hasta el 
año 1996, años en los que se trabajó duro para asegurar que los niños de la escuela tuviesen una 
buena educación y apoyando la inmersión lingüística del catalán en las escuelas públicas. 
Y mis hijos fueron creciendo y realizando nuevas demandas. Querían formar parte del Esbart Santa 
María de Bellvei y aprender las danzas típicas y representativas de la cultura catalana. Ellos me 
llevaron a formar parte de la junta directiva del Esbart durante años y acompañarles en los diferentes 
viajes que realizaron por España y Europa representando nuestras danzas tradicionales y siendo 
un estandarte de la cultura catalana en otros territorios. 
Hoy, como representante del Partido Popular en Bellvei, me cuesta entender las polémicas estériles 
de la calle. Me cuesta entender por qué me cuelgan las etiquetas de “anti catalán” y “españolista” 
cuando he participado activamente en la vida asociativa y cultural del pueblo. Sólo me queda decirles 
a todos ellos que continuaré promoviendo y participando en nuestro pueblo, Bellvei, y apuntar que 
las “etiquetas” dicen más del “etiquetador” que del “etiquetado”.
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