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INFORMACIÓ
ATENCIÓ AL PÚBLIC
Ajuntament:

de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.
Serveis Tècnics:
dijous de 10 a 14 hores.

TELÈFONS MUNICIPALS

Jutjat de Pau (C. del Sol, 2):
dijous de 10 a 14 hores.
Treballadora Social (Av. de la creu, 1):
Dimecres de 10 a 13 hores*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament
Educadora Social (Av. de la creu, 1):
Dimarts de 10 fins a acabar visites*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament
Centre Cívic LA PATRONAL:
HIVERN: de dilluns a divendres de 16 a 20 hores
ESTIU: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores
Centre Cívic LA MUGA:
de dilluns a divendres de 17 a 20 hores
Deixalleria Comarcal:
de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 18 hores
dissabtes de 9 a 14 hores.

Ajuntament
Ajuntament fax
Escola La Muntanyeta
Llar d’Infants Els Cargolins
Piscina
Centre Cívic La Patronal
Centre Cívic La Muga
Consultori
Llar de Jubilats
Servei d’aigua (avaries)
Jutjats
Serveis Socials
Bellvei Ràdio

Poliesportiu (a partir 17,00h)

977 16 81 85
977 16 81 15
977 16 81 47
977 16 80 81
620 83 66 46
977 16 84 35
977 66 16 96
977 16 88 41
977 16 80 57
650 71 57 44
977 16 82 52
977 16 82 99
977 16 89 77

670 20 30 18

PER SI CONVÉ...
Podòleg - 1r i 3er dimarts de cada mes, (s’ha d’anar a l’Ajuntament per apuntar-se) Preu: 15,00 euros. Pels Jubilats 6,00 euros
Horari CAP (metgesa) - de dilluns a divendres de 8,30 a 14 hores.
Farmàcia Bellvei: 977 16 84 77
Telèfon emergències: 112
Hospital del Vendrell: Telèfon citació 902 01 34 10
RENFE (Informació): 902 24 02 02
CORREOS (Informació): 902 197 197. Delegació El Vendrell: 977 66 08 91
INEM (Oficina El Vendrell): 977 66 79 22
Per a renovar DNI, mitjançant internet al web www.citapreviadni.es o bé Tel. 977 22 23 54. Carrer Vidal i Barraquer, nº 20 (Tarragona).
BASE: De dilluns a divendres de 9:00 a 14 hores. Carrer del Mar, nº 3 (El Vendrell) Tel. 977 66 01 29
Horari piscina (estiu): de dilluns a diumenge de 11 a 20 hores.
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EDITORIAL

Ja arriba el Nadal i encara que estem en temps difícils, m’agradaria que fóssim capaços de trobar en
aquestes festes el valor dels petits detalls que sovint ens passen desapercebuts, o als quals no donem la
importància que caldria, i ens fan gaudir mentre ens treuen els mals de cap o tot allò que ens preocupa.
Són dies de torrons, pessebres, de tertúlies a taula amb amics i familiars… un temps per allunyar-nos de
la rutina diària.
Com ja heu pogut veure al programa de Nadal, des de la Comissió de Festes, amb la col.laboració de
moltes entitats del municipi i de l’Ajuntament, us han preparat una programació amb diferents activitats
perquè gaudiu del Nadal, un ventall d’actes per sortir i viure aquests dies tan especials en els quals us
animo a participar.
Amb els millors desitjos per al nou any, en nom de tots els membres de la Corporació, que passeu molt
bones festes.

Fèlix Sans Mañé
Alcalde de l’Ajuntament de Bellvei

CONSISTORI
Equip de Govern
Félix Sans Mañé - Alcalde
àrea de Governació, sostenibilitat i esports - alcaldia@bellvei.altanet.org

Rafael Díaz Gómez - 1r tinent d’alcalde
àrea de cultura i festes - rdiaz@bellvei.altanet.org

Eva Gómez López - 2a tinent d’alcalde
àrea d’hisenda, juventut i Baronia del Mar - egomez@bellvei.altanet.org

Karol Granado Pleguezuelos - 3a tinent d’alcalde
àrea d’ensenyament i comunicació - kgranado@bellvei.altanet.org

Merche Martín Navarro - Regidora
àrea de Benestar Social, família i sanitat - mmartin@bellvei.altanet.org

Gerard Colet Mañé - Regidor
àrea d’urbanisme, serveis i via pública - gcolet@bellvei.altanet.org

Núria Güell del Campo - Regidora
àrea de turisme, ocupació i medi ambient - nguell@bellvei.altanet.org

Oposició
J. Agustín Huerta Rodrigo - Regidor
jahuerta@bellvei.altanet.org

Íngrid Salas Batet - Regidora
isalas@bellvei.altanet.org

Monica Sebé Rodríguez - Regidora
msebe@bellvei.altanet.org

Valentín González García - Regidor
vgonzalez@bellvei.altanet.org

NOTÍCIES
Bellvei i el pacte de
Berà donen suport a les
terres de l’Ebre

El Pacte de Berà es
mobilitza per reivindicar
solucions a la N-340

Els alcaldes dels ajuntaments de Bellvei, Altafulla,
Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, el Vendrell, Castellet
i la Gornal, l’Arboç, Calafell i Cunit, i la presidenta del Consell
Comarcal del Baix Penedès, van expressar la solidaritat amb
el municipis de l’Ebre, afectats per la mateixa problemàtica al
voltant de la N-340 i amb reivindicacions semblants.

Diumenge 29 de novembre a les 12 de migdia més de mig
miler de persones van tallar la N-340 al seu pas per l’Arboç
per exigir solucions a la problemàitica de la via.

Després de quatre accidents en una sola setmana a la zona,
el 12 de setembre alguns membres del pacte de Berà, i amb
presència de representants del consistori de Bellvei, van
sumar-se a la mobilització de la taula d’alcaldes de l’Ebre, que
van fer un tall de la N-340.

L’objectiu va ser mostrar a l’administració central la voluntat
dels dos col.lectius de coordinar-se en les actuacions que
es puguin produir en el futur en defensa dels drets dels
ciutadans a una circulació segura per la N-340.

Els alcaldes dels municipis afectats per l’alt volum de trànsit
i la sinistralitat de la N-340 han fet balanç avui de la situació
des que al juliol van anar a parlar amb el Ministeri de Foment.
Davant la manca de respostes, han arribat a la conclusió que
calen noves actuacions. Martí Carnicer, alcalde del Vendrell.
El Pacte de Berà segueix demanant la gratuïtat de l’AP-7 per
a tots els vehicles en aquest tram, com ja es fa a la N-II a

Girona. També volen parlar del futur traçat de la nova A-7,
que volen que se situï a l’entorn de l’actual AP-7, evitant al
màxim que es trinxi més el territori.
L’alcalde de Bellvei, Fèlix Sans, va valorar molt positivament
la decisió: “per fi s’han pres les mesures que més d’un
demanàvem, de tallar la carretera per fer més pressió al
ministeri de Foment”.
Respecte a trobades anteriors, aquesta vegada va quedar
clar que la reivindicació de la gratuïtat de l’AP-7 és fins a
Vilafranca del Penedès, i no fins al Vendrell. Fèlix Sans aniria
més enllà: “la carretera va fins a Vallirana i ha de ser gratuït
fins a passat Martorell”.

NOTÍCIES
Bellvei, municipi que
més ha reduït el seu
deute del Baix Penedès
En els últims quatre anys Bellvei del Penedès ha estat el
municipi del Baix Penedès que més ha reduït el seu deute viu i
és el que actualment menys euros deu per habitant.
L’endeutament de Bellvei ha passat de 803.000 euros
el 2011 a 532.000 el 2014. Això suposa una baixada del
33,7 per cent en quatre anys, segons dades del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.

tarifes, que afectarà a la part fixa de la factura: 1,90 € al mes
al nucli urbà, 2,80 € a Baronia i 4 € al polígon industrial. Previ
informe de serveis socials es pot accedir a una tarifa social
de 6€ al mes. I les cases on visquin més de tres persones
tindran 1.000 litres més de subministrament per tram i
persona. Això, s’ha de sol.licitar a Sorea directament amb el
full d’empadronament de l’habitatge.

Anglès a la llar d’infants
Des de l’octubre la llar d’infants municipals compta amb una
professora que ensenya anglès als infants a través de tallers.
Amb el suport de materials com llibres, cds de música,
contes i retallables, que els introdueix a la llengua a través
d’expressions molt senzilles i visuals.

Amb la reducció d’aquests 271.000 euros, Bellvei se situa
en la meitat de municipis del Baix Penedès que ha baixat
l’endeutament, amb l’Arboç, Banyeres, la Bisbal, Calafell,
Llorenç del Penedès i Masllorenç.

Pujada de la tarifa de
l’aigua
El dia 29 d’octubre es van aprovar les ordenances pel 2016.
No es pujaran els impostos ni de l’IBI dels immobles urbans
ni rústics, ni els guals, ni l’impost sobre els vehicles o la llar
d’infants, que tots són els més baixos de la comarca.
Les tarifes de l’aigua, però, si s’han hagut de pujar per
complir el contracte signat el 2001 amb Sorea, de 25 anys
de durada. L’escrit especifica que aquesta empresa ha de
tenir sempre beneficis i, si tingués pèrdues, l’Ajuntament
ha de pagar la diferència per mantenir l’equilibri financer de
Sorea. Les pèrdues dels últims quatre anys s’han solucionant
augmentat el dèficit de l’Ajuntament i retallant despeses del
lloguer dels locals.
Les pèrdues de Sorea les han causat en gran mesura la
baixada en la recaptació d’un 21% aproximadament, pel
tancament de grans empreses que consumien molts litres
d’aigua. Un altre motiu és el frau i el mal estat de les instal.lacions,
que perden al voltant del 50% de l’aigua que entre als
dipòsits. El 2009 i el 2011 es va decidir pagar factures de
l’Ajuntament amb l’avançament dels diners previstos fins el
2026 per a la renovació de la xarxa, uns 200.000 euros.
Per aquests motius l’empresa ha sol.licitat una pujada de

Tots Sants
Per Tots Sants es va celebrar la missa pels difunts a la
parròquia, amb gran assistència de gent. Durant tot el dia van
ser molts els veïns que van passar pel cementiri.
L’ajuntament agraeix a la família de Josep Santo la seva
col.laboració en la conservació de l’espai.

Borsa de treball de Bellvei
La regidoria d’ocupació fa una crida a tots aquells interessats
en formar part de la borsa de treball a que s’hi inscriguin. I a
aquells que ja hi siguin, a que actualitzin regularment el seu
currículum per millorar les expectatives laborals.
També recorda a les empresa que necessitin cobrir llocs
de treball que poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament
per trobar els candidats que busquin a una borsa de treball
que compta amb una base de dades amb diferents perfils de
formació i de professions.

Arrenca “Fem turisme
pel Baix Penedès” amb
l’excursió al Vendrell
La regidoria de turisme
de Bellvei ha començat la
campanya “Fem turisme pel
Baix Penedès” organitzant
una primera sortida a la
capital de la comarca, el
Vendrell. L’objectiu va ser
visitar espais de la ciutat
com el Museu Deu i conèixer
la seva història i els seus
personatges més il.lustres,
com Pau Casals, Àngel
Guimerà, Apel.les Fonosa.

Caminades als voltants
de Bellvei
Des de l’agost fins el novembre s’han organitzat tres
caminades amb Bellvei com a punt de sortida, amb la collaboració de l’ajuntament. La primera va ser el 30 d’agost
i va fer un recorregut de 20 km, de Bellvei fins a la presa
del pantà del Foix. El 20 de setembre va tenir lloc la segona
caminada, aquest cop pels voltants de Rocallisa i Clariana,
amb 15 kilòmetres de recorregut. I la més recent, que
podeu veure a la fotografia, es va fer als voltants de Calafell i
Mas Romeu el 8 de novembre. En total van ser uns 13 km i
unes 3-4 hores de durada.

NOTÍCIES
Record a les víctimes
El dia 16 de novembre al migdia membres del consistori,
treballadors de l’Ajuntament i alguns veïns van fer un minut
de silenci a la plaça de l’església en record de les víctimes
dels atemptats de París de pocs dies abans. Les banderes
de la façana de l’Ajuntament van lluir crespons negres.

Diada de Catalunya
El 10 de setembre Bellvei va celebrar la Diada Nacional de
Catalunya a la plaça de l’església. Després del parlament
institucional a càrrec de l’alcalde Fèlix Sans es va poder
gaudir del concert del trio The Sey Sisters, amb música que
va anar des del gospel fins el soul i la música africana.

Camp de futbol obert

1r tram finalitzat
S’han acabat definitivament les obres del primer tram del
camí de Baronia, malgrat que s’han d’acabar d’arreglar els
vorals en alguns punts.

El 5 d’octubre es va obrir el camp de futbol perquè tots
els veïns, grans i petits, en puguin gaudir durant el dia, de
les 9 del matí fins que hi hagi llum solar. L’única limitació
de l’ús és que no es pot interferir amb els entrenaments
de les diferents categories de l’Atlètic Bellvei de futbol.
Malgrat que la majoria d’usuaris en fan un ús responsable,
pocs dies després de l’obertura va caldre arreglar alguns
desperfectes.

Entrevistes
EVA GÓMEZ LÓPEZ
On va néixer?
Jo vaig néixer a Terrassa
Quan fa que viu a Bellvei?
Fa 13 anys.
Quan era petita, què volia ser
de gran?
Sempre he volgut ser física
nuclear. Després quan vaig ser
més gran i vaig veure tot el que
s’havia d’estudiar m’ho vaig
repensar.
Quina és la seva professió?
Sóc experta en fiscalitat i analista financera.
Per què va decidir entrar en política?
M’agrada, no en sí la política, a mi el que m’agrada és fer
coses per a la gent que viu al meu poble, on jo visc. Coneixia
el Fèlix i quan es va muntar tot això em va semblar una
gran idea. El que m’agrada més és no ser polítics, m’agrada
treballar pel poble, sense colors i sense res més.
Quina és la seva responsabilitat al consistori?
Sóc la regidora d’hisenda, joventut i de la nova regidoria de
Baronia del Mar, que és la urbanització on jo visc.
Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
El bosc de Baronia, perquè m’agrada la natura, el silenci,
passejar-hi, el que se sent.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
M’agrada molt la tranquil.litat, m’agraden molt els veïns, m’hi
sento molt bé. Surts de casa i a la zona per on jo visc hi ha
molt silenci i la gent és molt maca.
Ens pot recomanar un llibre, una pel.lícula i un disc?
De llibres us puc recomanar “La sombra del viento” de Carlos
Ruiz-Zafon i “Los besos no se gastan” de Raquel Martos. La
meva pel.lícula és molt típica, ‘Oficial y caballero’. I pel que fa
a la música, a mi m’agraden totes les cançons que parlin de
la Lluna, però el meu preferit és Luís Miguel. D’ell podria triar
la cançó “La incondicional”.

INGRID SALAS BATET
On va néixer?
Vaig néixer a Vilafranca del
Penedès
Quan fa que viu a Bellvei?
Tota la vida. La meva mare i la
meva àvia són de Bellvei. El meu
pare és extremeny, va venir a
viure aquí, va conèixer la meva
mare i es van quedar a viure
aquí. I jo he viscut tota la vida
aquí.
Quan era petita, què volia ser de gran?
Sempre m’ha agradat la docència. I des de petita també
m’ha agradat sempre ajudar els altres, sobretot els infants.
Quina és la seva professió?
Sóc docent, ara mateix sense feina.
Quins estudis ha fet?
He fet el tècnic superior en educació infantil i ara estic
acabant el Grau en mestre.
Per què va decidir entrar en política?
Feia temps que em cridava. I vaig veure que el poble
necessitava un canvi, aires nous, gent nova, joventut. Com
sempre m’ha agradat molt fer coses pel poble i sempre me
l’he estimat molt i hi estic molt arrelada
Quina és la seva responsabilitat dins del seu partit o al
grup municipal?
Som un equip de quatre regidors i la feina que fem la fem
entre tots, tots ens preocupem de tot i fem propostes de tot.
Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
M’agrada molt el camí de Bellvei al cementiri, per anar a
passejar. I també m’agrada molt l’ermita que hi ha allà al
cementiri. M’agrada caminar per aquella zona.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
La tranquil.litat i el fet que estem a prop de tot: de la platja,
del Vendrell, dels cinemes. Però el que més m’agrada és
estar amb la família.
Ens pot recomanar un llibre, una pel.lícula i un disc?
La meva pel.lícula preferida és ‘La vida es bella’. De disc,
m’agrada el nou de Sergio Dalma. I ara estic llegint el llibre
“Educar sin gritar”, per educar els nens mantenint un diàleg
amb ells, sense necessitat d’escridassar-los. El recomano a
tots els pares i educadors.

Nadal
Festes de Nadal
El programa de Nadal programat per la Comissió de Festes,
aquestes festes hi ha moltes activitats al municipi. Diumenge
20 de desembre, per exemple, hi haurà la cursa solidària
a les 9 del matí. Aquell mateix matí hi haurà l’esmorzar
popular, parades d’artesania i al migdia, el Caga Tió dels
Diables, seguit del sorteig d’un lot de Nadal.
La nit del 26 de desembre, Les 3 claus musicals actuaran
a l’església de Santa Maria. L’endemà al matí i a la tarda hi
haurà les atraccions del Parc de Nadal al pavelló municipal.
A les 5 el patge reial arribarà al centre cívic la Muga i a 2/4
de 7 passarà pel pavelló. El dia dels innocents podrem sentir
el patge reial a Bellvei Ràdio a 2/4 de 7 del vespre. I el dia 5
la cavalcada arrencarà a les 5 del poliesportiu, passant per
diversos carrers fins retornar al mateix punt de la sortida.

Poema de Nadal
d’Anna MC
Conec un poble
Jo conec un poble petit, afable i senzill.
Quan cau la nit, s’enfila dalt del campanar
i a vol d’ocell encuriosit,
s’enlaira per damunt de les teulades
i tot embadalit, observa els carrers que dormen
bressolats per la tènue llum dels fanals.
Quan el sol saluda, observa el tímid despertar
i el batec d’un nou dia acabat d’arribar
i el tarannà de la seva gent
i les veus que fan brollar paraules
i els veïns de les cases que van i venen,
amunt i avall.
Conec un poble de tardes florides d’ametllers,
branques compassades d’elegants oliveres,
que dibuixen terres treballades i i el contorn dels
ceps,
enmig de fileres de paisatges d’harmonia.
Conec un poble de camins de pensaments,
que evoquen generacions i renoms,
que et porten a la calma i al silenci,
al verd del raïm exultant
i a garrofers que entonen al so dels timbals.
Al voltant de la creu, la dona d’aigua balla
al so de les gralles
i pels racons ressonen crits de joia,
esmunyint-se converses i rialles de quitxalla,
mentre afinen dolces veus de caramelles.
Places d’estius rogencs que ensumen a foc i
espurnes,
a danses i balls de bastons,
a gresca i tradicions,
a història i cultura,
a essència de poble.
Primaveres que fan florir llargues catifes de colors,
projectant imatges de nens amb gorres de cop.
Tardors pensades amb aromes de fruits,
records de comiats i de noves benvingudes.

Festius municipals del 2016
Les festes de Bellvei per a aquest 2016 ja tenen dia. La Festa
Major Petita, la Fira de Sant Isidre se celebrarà diumenge
13 de maig. I la festa grossa de Bellvei, la Festa Major, tindrà
com a data assenyalada el 16 d’agost.

Bella vista de des distingides torres i de lluny,
un castell que perdura al temps.
Conec un poble aprenent de nen,
que juga i escolta, que creix
i es deix estimar.
Conec un poble que és refugi d’emocions,
de música i sentiments,
un poble navegant d’encisadores vinyes
i estrets viaranys.
Jo conec un poble petit, afable i senzill.

Entitats
Agrupació de Puntaires
L’activitat principal de la nostra entitat es la de donar a
conèixer mitjançant cursos d’iniciació i perfeccionament a
les puntes de coixí, una tradició molt antiga i arrelada a la
nostra terra i en especial a la nostra comarca. Ja des de
fa més de 25 anys, que les Puntaires de Bellvei, mantenen
aquesta tradició ensenyant a nenes i dones de mitjana edat
a fer puntes.
A l’escola es fan cursos tots els dimarts i dimecres des del
mes d’octubre fins a finals de juny, coincidint amb el període
escolar. L’horari és de 15.30 a 19.30 h.

Parròquia de
Santa Maria de Bellvei
La parròquia de Santa Maria, a més d’oferir els serveis
parroquials que li són propis, com ara les celebracions de
la fe i la catequesi infantil i juvenil, es manté viva enmig del
nostre poble amb una presència potser a voltes senzilla
però significativa, creiem.
Al cor del nostre poble intenta posar en pràctica el servei de
la solidaritat que queda representat en Caritas Parroquial.
En aquests temps de crisi, voluntaris cristians intenten
alleugerir una mica els patiments amb el servei de distribució
d’aliments, sempre mancat i impossible sense els constants
ajuts de l’Ajuntament, d’alguna cristians i de molts dels veïns
del nostre poble.

Com a activitat secundària de l’entitat , es va iniciar amb èxit
el gener del 2012, els cursos de Patchwork. Una activitat
que es desenvolupa des de llavors els dilluns al matí de 9 a
11 i de 18 a 20h. Amb molt bona acollida entre joves i dones
d’entre 20 i 60 anys.

Amics per les
Gorres de Cop
L’Associació Artesania de les Gorres de Cop, com cada any
des del 2007, va acceptar la invitació per participar a la
prestigiosa Fira Monogràfica de les Fibres Vegetals, de Mas
de Barberans, que se celebra el primer cap de setmana
del mes d’agost. A la fira hi vam mostrar la tècnica de les
nostres gorres de cop i hi vam poder veure Gorres Ovalades,
que probablement tinguin origen francès.
A l’altra extrem del país, l’Associació de Cistellers de Catalunya
també ens convida cada any a la Fira Internacional del Cistell
de Salt, al Gironès, el primer cap de setmana d’octubre.
D’aquesta fira en destaquem l’alt nivell d’innovació, de
perfecció i de bellesa de les peces que mostren els artesans
cistellaires catalans, espanyols i d’arreu del món.
En espera de la propera cita, el mes de maig a les fires de
Bellvei i Ascó, us animem a visitar i a gaudir de les fires
d’artesania.

Des de fa anys, s’organitza a la plaça Catalunya el Pessebre
vivent. En ell, els infants, joves i adults, tenen l’oportunitat de
participar i viure una miqueta la festa de Nadal des d’allò que
fou en els seus orígens.

A Pasqua s’han recuperat les Caramelles. Els infants i joves
del poble passegen els nostres carrers, animant-los i fent
el seu recapte que els possibilitarà, a l’estiu, anar a Port
Aventura o fer altres activitats.
A l’octubre fem espai a la Mare de Déu del Remei, festa en
què també es treballa per recuperar la bonica tradició del
pa beneït. Amb l’animació dels Grallers de Bellvei, la gent
puja amb els vestits tradicionals fins a l’església, on, en el
marc de l’Eucaristia, es beneeixen les coques. Després
compartim la coca i l’aigua enriquida que sempre té a bé
oferir l’Ajuntament.

Entitats
Associació Joves i de Bellvei

Club Cometa Voleibol Bellvei

L’associació de Joves i de Bellvei va
néixer l’estiu de l’any 2012 arran
d’una d’una reunió a la qual es va
convocar a tots els joves de Bellvei i
de Baronia. Som un grup de joves de
Bellvei que vam decidir aventurarnos a fer una associació per poder
arribar a tothom i promoure
activitats per a joves entre 14 i 24
anys de tipus lúdic, acadèmic, esportives i festives.
El nostre objectiu és que la gran majoria dels joves de poble
en formin part, hi expressin les seves idees, inquietuds i que
entre tots puguem gaudir de la realització d’esdeveniments.
Properament es farà un canvi de junta i animem a tots
aquells joves que vulguin formar-ne part i a participar-ne!

El nou club Cometa
Voleibol Bellvei va néixer
fa uns quants estius,
a les platges de la
comarca, on un grup de
joves de diferents edats
es va començar a reunir
per practicar el voleibol.
Incapaços de conformarse amb jugar només a l’estiu, van començar a entrenar
durant tot un hivern en una nau industrial privada, al polígon
de La Cometa, al Vendrell.
I aquest any el projecte, amb el suport i l’ajuda de l’Ajuntament
de Bellvei, el grup de joves ha pogut tirar endavant el projecte
de crear un club federat de voleibol. El club ja compta amb
tres equips: el sènior masculí, el sènior femení i el d’iniciació.
Al web del club, Cometa.club, hi trobareu tota la informació
dels entrenaments.

Club Bàsquet Bellvei
El Club Bàsquet Bellvei es va crear
el setembre del 2013 per inculcar
als nens que provessin un esport.
La primera temporada la va iniciar
Gerard Colet com a president,
juntament amb Joan de Llorenç
com a coordinador, Dolors Ronda
i Alfonsa Peinado. Van començar
amb un equip barrejat de prebenjamins i benjamins, i, malgrat no
guanyar res, s’ho van passar d’allò més bé, que és sempre
l’objectiu.
A partir de la segona temporada Marta Pecellín va assumir
la presidència i aquesta temporada també s’ha unit a la
junta Antònia Ronda, pionera d’aquest esport a Bellvei.
Actualment comptem amb amb un equip pre-benjamí, un
equip benjamí, un equip aleví, un equip infantil i un equip
sènior. Des del club volem agrair la feina i la paciència dels
entrenadors de tots els equips, i també a l’Ajuntament pel
seu suport i confiança.

Ball de bastons
El Ball de Bastons de
Bellvei es va recuperar
fa tres anys i des
d’aleshores el grup ha
anat augmentant, al llarg
d’aquest temps. Aquesta
última temporada s’hi
han incorporat cinc
persones noves, que han
ajudat que el grup sigui més nombrós i els assajos tinguin
més èxit.
L’entitat segueix animant el poble a sumar-s’hi, fent-la
créixer, i a participar de tots i cada un dels actes als quals
participen.
D’aquesta manera entre tots es farà més poble, i es gaudirà
i difondrà més la cultura catalana arreu.
Salut i bastons!

Amics de la Música

Club SPLIT
Gymnastic Bellvei
Aquest any ha nascut a Bellvei el Club de Gimnàstica artística
i aeròbica i compta amb un equip format per 30 gimnastes.
Està orientat a infants a partir de 3 anys que vulguin iniciarse i progressar en la pràctica de la gimnàstica, i obre també
les portes a qualsevol gimnasta que vulgui incorporar-se en
aquestes disciplines esportives.
Fan classes els dilluns i els dimecres de 16.45 a 17.45 h, a
les instal.lacions municipals del pavelló. El 21 de desembre
han organitzat una petita mostra del treball realitzat durant
aquest primer trimestre, obert a les famílies dels gimnastes
i a tothom qui hi estigui interessat.

Centres Cívics
Curs de costura
Les tardes dels dimecres al centre cívic la Patronal estan
reservades per al taller de costura, de les 17.30 a les 19 h.
El preu és de 8 euros al mes (pagament trimestral).

Les 3 Claus Musicals
El 2008 tres noies
de Bellvei, l’Anna, la
Irene i la Roser van
formar el grup Les 3
Claus Musicals. Des
de petites estudien
a l’Escola Municipal
de Música Pau Casals del Vendrell. L’Anna toca el violoncel,
la Irene el violí i la Roser el saxòfon. Els agrada versionar
tot tipus de cançons com pop-rock i catalanes, i sobretot
bandes sonores. Aquest 2015 han participat al “Concurs
Amics Versions II” dels Amics de les Arts i al Concurs “Palau
Ressona”. Ara també estan començant a compondre les
seves pròpies cançons. Als seus concerts els agradar gaudir
i veure gaudir el públic, intentant donar-los un toc d’emoció.

Cursos d’anglès i francès
A la Patronal, el curs d’anglès es fa cada divendres de les
18,30 a les 20 h, amb un mínim de 10 alumnes, 1 hora i
mitja per nivell. El de francès és una hora per nivell els dilluns,
de 16.30 a 19.30 h. El preu és de 17 i 16 euros (pagament
trimestral), respectivament. Pel que fa a la Muga, els preus
són els mateixos. El curs d’anglès és els dilluns de 18.30 a
20 h, i el de francès els dimarts de 18 a 19 h.

Classes de repàs
a la Muga

Ioga

El centre cívic la Muga té una persona encarregada de donar
classes de repàs als alumnes que s’hi apuntin. En funció de
la quantitat d’interessats, es fan grups.

Cada dijous de 15.15 a 16.15 h hi ha sessions de ioga al
centre cívic la Patronal. El preu és de 20 euros (pagament
trimestral) i cal que hi hagi un mínim de 5 inscrits

Centres Cívics
Exposició de les fotos
del concurs del Pòrtic

Tallers de memòria

Els centres cívics van acollir l’exposició de les fotografies
que han participat al I Concurs fotogràfic portada “El Pòrtic”,
que es va convocar en l’últim número d’aquesta revista
municipal. Tots els veïns i ciutadans que van voler van poder
participar-hi amb instantànies fetes a Bellvei. La imatge
guanyadora, que ocupa la portada d’aquest número d’“El
Pòrtic”, la van triar els visitants de l’exposició a través de les
seves votacions.
A la contraportada d’“El Pòrtic” hi trobareu les bases per
participar en la segona edició d’aquest concurs.

Els tallers de memòria es fan tant a la Llar de jubilats com
al centre cívic la Muga. A la Llar es fa els dilluns de 9.30 a
11.30 del matí a un preu de 10 euros al mes (pagament
trimestral). Pel que fa a la Muga el preu és el mateix per
als empadronats i val 15 euros per a qui no ho estigui. A
Baronia es fa els divendres de les 16.15 a les 18.15 h.

Taller de teixir a
mitja i ganxet

Gimnàstica per a
gent gran

El centre cívic La Patronal també acull el taller de teixir
a mitja i ganxet, els dilluns de 17 a 18.30 h a un preu de
20 euros al mes (pagament trimestral).

Els dilluns i els dimecres, de 17.10 a 18.05 h és l’hora de
la gimnàstica per a la gent gran al centre cívic la Muga de
Baronia de Mar. Als empadronats els costa 4 euros al mes,
amb pagaments trimestrals, i a la resta, 8 euros.

Notícies
Bellvei Radio
Presentació de la nova temporada de
Bellvei Ràdio
Com cada any,
amb
l’arribada
de la temporada
de tardor Bellvei
Ràdio arrenca una
nova programació,
aquest
any
amb
alguns
canvis i algunes
incorporacions. La presentació es va fer el 17 de setembre
al Centre Cívic La Patronal, amb la presència de bona part
dels col.laboradors de l’emissora.

Laly Arizmendi, música, entrevistes i temes d’interès social
al “Dakituyá” de Carlos Venegas, les propostes úniques del
“Mil maneras de ser friki” de Sandra López, la millor música
de cobla a “L’hora de la sardana” amb Jaume Santó, i el
magazín sobre cinema i sèries “Pantalla completa” amb
David Canto.

Natur@te
Als micròfons del Natur@te hi trobem la Susana Domínguez i
el Benjamín Sanz Navarro, naturalista, escriptor de diversos
llibres de naturalesa, rastrejador professional i formador
medioambiental amb més de 25 anys d’experiència. Al
Natur@te parlen de Fauna, de Flora, de paisatge, de notícies
relacionades amb el medi ambient, de vida saludable,
d’educació, d’oci respectuós amb el medi ambient a través
de monogràfics i tertúlies amb convidats.

De dilluns a divendres Bellvei Ràdio ofereix el magazín
informatiu “La plaça”, amb notícies, entrevistes i reportatges
sobre el municipi, la comarca i el Penedès. L’oferta informativa
la complementen la transmissió dels plens municipals, i els
butlletins horaris i els informatius generalistes i esportius que
ofereix la Xarxa de Comunicació Local. Al gener arrencarà el
programa setmanal “Tot Bellvei”, produït amb el suport de la
Xarxa de Comunicació Local i l’Ajuntament de Bellvei.
Pel que fa a la programació pròpia, Bellvei Ràdio compta
amb una gran varietat de programes: el magazín polític “No
es país para tontos” de Víctor Pascual i Laly Arizmendi, el

magazín d’humor “Quédate conmigo” amb Montse Carrillo,
l’espai culinari “El davantal” de la Gemma Rey, l’espai sobre
infants “Criaturades” de la Gemma Urgell, les entrevistes
literàries de Ramon Valls a “L’alambí d’escriptors”, el magazín
divulgatiu sobre l’entorn del municipi i d’arreu “Natur@te”
amb Susana Domínguez i Benjamín Sanz, les estrenes i les
millors bandes sonores de cinema a “Tacones lejanos” amb

Mil maneras de ser friki
La Sandra López dedica mitja hora cada setmana per
explicar-nos mil maneres de ser friquis, descobrint-nos
pel.lícules, sèries de televisió, grups i cançons que no
solen aparèixer habitualment als mitjans de comunicació, i
amb col.laboradors puntuals. Tot plegat amb un estil molt
personal i amb un toc de sarcasme.

Plens Municipals
Ple ordinari / 30 de juliol del 2015
1
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació, si escau, de l’acta de Ple d’Organització celebrat el dia 2 de
juliol de 2015.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aprovació si escau, Recurs de reposició a l’acord de modificació puntual NNSS
Art. 145 bis (2012/582).
Aprovació si escau, Conveni SITAC, any 2015 (2012/155)
Aprovació si escau, de l’Anàlisi del Compte General 2014 i ratificació de l’aprovació anterior, si escau.(2015/275)
Precs i preguntes.

Ple extraordinari / 01 de setembre de 2015
1.
2.
3.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del passat 30 de juliol de 2015.
Aprovació, si escau, Nomenament de Jutge/essa de Pau i Suplent/a.
Sorteig de les meses electorals, Eleccions al Parlament de Catalunya, 27 de setembre de 2015.

Ple ordinari / 08 d’octubre de 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 1 de setembre de
2015.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aprovació si escau, de la modificació de les retribucions i indemnitzacions dels membres electes. (Exp. 2015/497).
Aprovació si escau, modificació del Plec de Condicions de l’arrendament del Bar El Casal (Exp. 2014/286).
Aprovació si escau, Suplement de Crèdit / Habilitació de Crèdit. Exercici 2015. (Exp. 2015/840).
Aprovació si escau, Pacte d’Alcaldes per l’energia sostenible local. (Exp. 2014/154).
Aprovació si escau, de la Moció presentada pel grup municipal del PSC, Som un municipi d’acollida i solidari en una 		
societat d’acollida i solidària. (Exp. 2015/821).
Precs i preguntes.

Ple extraordinari / 27 d’octubre de 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del passat 8 d’octubre de 2015.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aprovació si escau, Modificació de les tarifes d’aigua de l’empresa Sorea per causa del desequilibri econòmic de la 		
concessió 2014-2015. (2014/950)
Aprovació si escau, de la Modificació de les Ordenances Fiscals, any 2016. (2014/789)
Aprovació si escau, de les Al.legacions a l’Estudi Informatiu de la connexió línia convencional i línia alta velocitat en
l’entorn de l’Arboç.

Ple extraordinari urgent/ 05 de novembre de 2015
1.
2.
5.

Aprovar si escau, la urgència de l’estudi i valoració de la possibilitat de permetre l’activitat sol.licitada per instal.lar
un mercat medieval els dies 4,5 i 6 de desembre de 2015 al nostre municipi.
Estudiar i valorar la possibilitat de permetre l’activitat sol.licitada per instal.lar un mercat medieval els dies 4, 5 i 6 de
desembre de 2015 al nostre municipi.
Aprovació si escau, de les Al.legacions a l’Estudi Informatiu de la connexió línia convencional i línia alta velocitat en
l’entorn de l’Arboç.

Al web de l’Ajuntament, BellveidelPenedes.com, podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens.

Karol Granado Pleguezuelos
portaveu
En este nuevo número de El Pòrtic hemos querido dejar un espacio a las entidades y asociaciones de Bellvei para que participen,
se den a conocer y puedan dar a conocer sus actividades, tal y como propusimos en nuestro programa electoral.
Además, estrenamos nueva sección de entrevistas a los regidores del Ayuntamiento, para que todas las personas puedan
conocerlos un poquito más, dejando más de lado la vertiente política. En los números siguientes irán pasando los demás
regidores.
En esta edición, volvemos a convocar el Concurso fotográfico de El Pòrtic para elegir la próxima portada. Podéis presentar
vuestras fotos y participar en la elección de la que más os guste.
Seguimos trabajando en la nueva web del Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación de Tarragona. Va un poco más
lento de lo que nos gustaría porque somos muchos pueblos los que hemos solicitado este servicio que ofrece la Diputación de
forma gratuita. A pesar de esto, confiamos en poder tenerla lista muy pronto.
La página de Facebook del Ayuntamiento continúa funcionando como una herramienta más de comunicación directa con los
vecinos, para poder estar al día de todas las novedades, cursos, etc… del municipio, os invitamos a seguirnos y a colaborar con
nosotros si aún no lo hacéis.
Y por último, metidos ya prácticamente en las fiestas navideñas, os invitamos a participar en las actividades programadas por
la Comisión de Fiestas y a disfrutar como niños de la Navidad.
Felices fiestas a todos!
Bon Nadal a tothom!

J. Agustín Huerta Rodrigo
portaveu
Com qui no vol ja arriba el nadal, aquest serà una mica diferent amb eleccions pel mig incloses, però volem dedicar aquestes
línies a expressar el nostre desacord en temes que creiem de vital importància per al nostre municipi.
Comencen la legislatura amb la decisió presa per l’equip de govern de pujar la factura de l’aigua a partir de l’1 de gener, a més
de forma indiscriminada sense valorar o promoure un consum responsable. Pugen la quota de servei a tots independentment
del consum que tinguem.
Un altre tema recorrent és l’estat deplorable dels nostres carrers, contenidors i clavegueram de Bellveí,Baronia i el Polígon
Industrial. Aquest any han aprovat una ampliació de crèdit per la neteja de carrers de 40.000,00€ extres a més del pressupost
que hi havia aprovat. On són els resultats? I esteu alerta amb la proliferació de rates als nostres carrers.
Què dir de la genial idea d’obrir 24 hores el camp de futbol, heu visitat la instal.lació? bruta, descuidada, amb tota mena de ferros
tirats, sense cap mena de manteniment...Tot plegat una llàstima d’instal.lació.
Per últim comentar que vam presentar una moció conjunta totes les forces politiques en contra d’una modificació viària al
nostre territori on es malmetia el nostre municipi d’una manera molt important, Tallant el camí que va cap a Santa Oliva, amb un
mur de més de 2 Km., i amb un augment important de soroll. Ens vàrem posar d’acord, amb això volem expressar que no tenim
un esperit destructiu vers l’equip de govern i que en temes importants per al municipi ens podem posar d’acord per treballar
en la mateixa direcció.
En aquestes dades tant especials sempre dediquem unes paraules a totes aquelles persones que estimem i que per diferents
motius no poden estar amb nosaltres. Un record molt especial.
Bon Nadal i millor 2016.

Núria Güell del Campo
portaveu
Moltes coses que han passat aquest any 2015
Un any polític, amb eleccions municipals, generals i unes autonòmiques després de les quals el Sr. Mas i la CUP porten Catalunya
per un camí pel qual ni ells no saben com sortir-se’n.
Un any de retallades en sanitat, educació, polítiques socials... D’això la Generalitat de Catalunya no en parla, toca parlar d’una
altra cosa.
Un any en què el PSC torna a formar part de l’equip de govern amb l’agrupació d’electors +Bellvei.
Un equip que està treballant per crear ocupació, iniciar les obres per obrir la sala gran del Casal, tirar endavant polítiques
d’igualtat i, des de medi ambient, insistir en què es faci més reciclatge, i fomentar el civisme al poble de Bellvei.
Un any en què la violència de gènere ha deixat més de 48 dones mortes per les seves parelles.
Un any d’atemptats terroristes, el de França un dels últims.
Un any difícil per a tots i totes.
El PSC espera que l’any 2016 sigui molt millor per a tota la gent del món.

Nou Consistori

Membres del nou consistori:Rafael Diaz, Fèlix Sans, Gerard Colet, Núria Güell, Mercedes Martín, Eva M. Gómez, Karol Granado,
J. Agustín Huerta Rodrigo, Mónica Sebe, Ingrid Salas i Valentín González

