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Editorial

Consistori
FÈLIX SANS MAÑÉ
Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

L’any 2011, ara fa cinc anys, ens varem posar
al capdavant de l’Ajuntament, en un moment en
què ja estàvem al mig de la crisi i els nostres esforços des d’aquell moment s’han encaminat a
lluitar per aconseguir que tots els veïns i veïnes
del nostre poble tinguin cobertes les necessitats bàsiques.
Per poder aconseguir recursos per fer front
a la situació hem signat convenis amb la Caixa
i Sorea. A més donem tot el nostre suport tan
econòmic com humà a Càritas.
Durant aquests anys hem donat feina a mes
de cinquanta persones i ens hem adherit a tots
els plans de treball que ha fet la Generalitat de
Catalunya per donar feina a col·lectius amb dificultats econòmiques.
Pel que fa a les inversions, hem fet una part
del camí de Baronia, hem millorat i renovat el
camí de Sta. Oliva, hem ampliat el Cementiri,
millorat i renovat els equipaments de la llar d’infants municipal, hem reparat les piscines, hem
fet una segona fase de l’enllumenat de Baronia
del Mar i hem renovat la xarxa d’aigua de diversos carrers de Baronia. Tot això sense pujar
impostos.
En aquest camí hem trobat dificultats, i moltes. Les últimes han estat la manca de connexió
al clavegueram de la llar d’Infants i els defectes
de construcció i equipament del poliesportiu.
En aquest últim, existeix un informe de la Generalitat sobre la seguretat de les persones que
el Sr. Josep Fonts va amagar i del qual no va
fer cas, que ens ha portat a haver de tancar el
poliesportiu.
Nosaltres tenim una responsabilitat i l’assumim. La seguretat de les persones està per damunt de tot.
La Diputació de Tarragona, que es qui va
redactar el projecte de construcció del poliesportiu i qui en va dirigir les obres, assumirà el
cost de la reparació fins a un límit, cosa que
vol dir que a l’Ajuntament li costarà uns diners
i molt de temps que podríem haver destinat a
altres coses.
Continuem lluitant. La crisi no s’ha acabat,
per molt que ens vulguin fer creure el contrari.
La nostra prioritat és el nostre poble.
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Atenció al públic
Ajuntament
De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00
i dijous de 09:00 a 18:00 hores.
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Serveis Tècnics
Dijous de 10.00 a 14:00 hores.
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Treballadora Social (Av. De la Creu, 1)
Dimecres de 10.00 a 13.00 hores*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.
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Educadora Social (Av. De la Creu, 1)
Dimarts de 10:00 fins acabar visites*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.
Centre Cívic La Patronal
De dilluns a divendres de 16:00h a 20:00 hores.
Centre Cívic La Muga
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores.
Deixalleria comarcal
De dilluns a divendres de 9:00 i de 15.00 a 18.00
hores. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Telèfons municipals
Ajuntament 				977 168 185
Ajuntament Fax
		977 168 115
Escola La Muntanyeta		 977 168 147
Llar d’Infants Els Cargolins		
977 168 081
Centre Cívic La Patronal		
977 168 435
Centre Cívic La Muga
977 661 696
Consultori Mèdic			 977 168 841
Llar de Jubilats			 977 168 057
Piscina 				620 836 646
Servei d’aigua (avaries)		 650 715 744
Jutjats 				977 168 252
Serveis Socials			 977 168 299
Bellvei Ràdio 			977 168 977

Crèdits
Edita Ajuntament de Bellvei
Redacció i coordinació Ajuntament de Bellvei
Disseny i maquetació Azor Creatius Gràfics
Dipòsit legal T-0984-11
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 14 h., signant una autorització.

Altres serveis
Podòleg
1er i 3er dimarts de cada mes
(s’ha d’anar a l’Ajuntament per demanar hora)
Preu: 15 euros i pels jubilats 6 euros.
Horari Consultori Mèdic
De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.
Telèfon Emergències
112
Hospital de El Vendrell (citacions)
902 013 410
RENFE (Informació)
902 240 202
CORREOS (Delegació de el Vendrell)
977 660 891
4

INEM (El Vendrell)
977 667 922
Per renovar el DNI
Mitjançant internet al web www.citapreviadni.es
o bé al tel. 977 229 068.
Carrer Vidal i Barrequer, 20 (Tarragona)
BASE
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Carrer del Mar, 3 (El Vendrell) Tel. 977 660 129
Horari piscina (estiu)
De dilluns a diumenge de 11.00 a 20:00hores.
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Notícies
L’Ajuntament, obligat a tancar
el poliesportiu durant uns mesos

L’equip de govern de l’Ajuntament de Bellvei s’ha
vist obligat a tancar el poliesportiu durant un mínim
de 8 mesos per poder-hi fer les obres necessàries
per a l’adequació a les actuals normatives de seguretat, emergències i incendis. Entre d’altres mesures s’ha requerit comprovar la ignifugació de tota la
coberta i obtenir un certificat al respecte que no es
tenia; fer les accions pertinents perquè el parament
del terra, parets i sostre assoleixin els graus d’ignifugació reglamentaris que no tenien; i obrir una
nova sortida d’emergència.

Durant tot aquest temps l’equip de govern i diferents entitats han treballat per donar vida al poliesportiu de Bellvei, s’hi han dut a terme activitats
esportives i culturals, s’ha promogut la creació
d’una escola de bàsquet actualment amb 4 equips,
2 equips de voleibol, 1 de futbol sala i gimnàstica
rítmica. També s’hi han fet classes de pilates, gimnàstica per la gent gran, hi ha usuaris de la sala de
màquines, lloguer de pistes, diferents activitats de
l’escola La Muntanyeta, així com obres teatrals i
festes populars.

El juliol de 2006 el govern de CiU va recepcionar el
poliesportiu quan, el juny de 2006, la Generalitat
de Catalunya va tramitar un informe concloent que
les condicions de segurerat contra incendis no eren
suficients per exercir l’activitat. L’actual govern municipal ha descobert aquests errors després que
diferents promotors culturals i d’oci s’hagin interessat en llogar les instal·lacions i que els informes
tècnics necessaris per autoritzar les activitats fossin
negatius perquè l’equipament no reunia els mínims
de seguretat previstos per la llei.

Per poder garantir la màxima seguretat dels usuaris, i per poder-ne treure el màxim rèdit econòmic
llogant-lo a promotors culturals i d’oci extern que
vulguin fer-hi festes o activitats esportives puntuals,
l’actual govern s’ha vist obligat a tancar-lo durant uns
mesos per executar les obres d’adequació i millora.
Després de reunir-se amb totes les entitats esportives i culturals que feien ús del poliesportiu per
explicar la mesura, l’alcalde va convocar una reunió
informativa dimecres 24 de març al Centre Cívic la
5
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Notícies
Patronal en què va informar de la problemàtica de
la instal·lació. Es preveu que el poliesportiu es pugui tornar a obrir en condicions després de l’estiu,
un cop fetes les accions necessàries per adequar-lo
a la normativa, amb el suport de la Diputació de
Tarragona. Mentrestant, els equips, usuaris de les
instal·lacions i esdeveniments previstos s’han derivat a altres equipaments locals i d’altres municipis
de la comarca. A la reunió informativa de finals de
març, l’alcalde i membres de l’equip de govern van
informar també d’una altra problemàtica descoberta arran de les les obres que s’han realitzat a
la Llar d’infants. Durant els treballs per arreglar la

tanca i la vorera es va descobrir que no existia cap
connexió dels desaigües de la llar d’infants amb el
clavegueram. Quan es va construir l’equipament no
hi havia clavegueram a la zona però quan s’hi es
va instal·lar, l’equip de Govern del moment no va
fer-ne la connexió. Durant aquest anys les aigües
fecals de la llar han anat a parar a un forat de grans
dimensions, cosa que podria haver comportat perills i problemes com filtracions o pudors. L’equip
de govern actual va concloure que aquesta obra
afectarà el pressupost anual del municipi, provocant que s’hagin de reduir algunes de les inversions
previstes.

Els veïns de Bellvei i Castellet i la Gornal podran
accedir a les activitats culturals, esportives i socials
dels dos municipis en les mateixes condicions
Bellvei i Castellet i la Gornal han signat un conveni
de col·laboració per tal que els seus veïns puguin
accedir en les mateixes condicions a les activitats
culturals, esportives i socials dels dos municipis. El
conveni permetrà que els veïns dels dos municipis
que justifiquin degudament la seva pertinença (presentant el certificat d’empadronament), tinguin els
mateixos drets d’admissió i tarifes que l’ajuntament
que organitza una activitat aplica als seus veïns.
Afectarà a fires i festes, programació teatral, cursos
d’idiomes, informàtica, tallers de la memòria, conferències i activitats esportives: manteniment, ioga,
parc de la salut i piscina.
Per a l’alcalde de Bellvei, Fèlix Sans, l’acord suposa
“una millora per als habitants de tots dos municipis,
i per als ajuntaments, que podran estalviar alguns
diners. A vegades es fan activitats a un lloc i a l’altre
i compartir-les abaratirà costos”. Segons Sans, tant
els veïns de les Casetes de la Gornal com els de
la urbanització Rocallisa, que estan molt a prop de
Bellvei, “són gent que fan servir tots els serveis de
Bellvei i calia trobar una solució perquè poguessin
fer-ho com els habitants del poble”.
De la seva banda, l’alcalde de Castellet i la Gornal,
Manuel Delgado, considera que la qüestió fonamental és que “qualsevol dels veïns pugui fer servir
6

serveis tant d’un ajuntament com de l’altre com si
fos un servei universal”. Els nuclis de Bellvei i Castellet i la Gornal estan a tocar en punts com les Casetes de la Gornal, que està separat de Bellvei pel
carrer Dues províncies. Sobre aquest fet, Delgado
assenyala que “quan es dóna una circumstància
com aquesta, s’ha d’intentar que això no sigui una
barrera per a cap persona”. De fet Bellvei pertany
al Baix Penedès i a la província de Tarragona, mentre que Castellet i la Gornal és un municipi de l’Alt
Penedès, província de Barcelona. “Des del punt de
vista administratiu sí que pot haver alguna diferència, però són diferències que han de resoldre els
ajuntaments, sense que les pateixin els veïns”.
El conveni tindrà una durada de tres anys que
compten a partir d’aquest dilluns 23 de maig, dia
en què els dos alcaldes han signat l’acord a l’ajuntament de Castellet i la Gornal.
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Millores a la llar d’infants
els Cargolins
La llar es pinta regularment i ara se n’està arreglant l’exterior:
“abans al davant teníem
una zona de terra amb
clots, i ara s’ha allisat
per fer-hi la vorera”.
Durant aquestes obres
és quan es va descobrir que la llar no estava connectada al clavegueram: “les obres no
ens han afectat perquè
eren a l’exterior, però sí
que han durat molt més
“Abans al davant teníem
previst. El que sí que
Huguet també destaca
una zona de terra amb clots del
havíem sentit olors com
la incorporació del seri ara s’ha allisat per
de clavegueram, sobrevei de menjador: “abans
tot al arribar el dilluns,
plegàvem a les 13 h i fins
fer-hi la vorera”
després de tot el cap
a les 15 h no tornàvem a
de setmana tancat”, exobrir, i ara els nens que
plica la directora dels
ho volen es poden queCargolins. També està
dar”. Una de les consependent posar la tanca
qüències també va ser
nova al voltant de la llar,
que dues educadores
i després se’n pintaran
que estaven a mitja jortotes les parets de fora.
nada van poder passar a
I una altra millora que
fer jornada completa per
també havien demanat
cobrir el servei. “Amb el
els pares és el porter
menjador, també es va
automàtic, que permet
haver d’equipar el centre amb un rentaplats, comprar una vaixella... tot el preguntar qui és i obrir des cada una de les classes.
que comporta”, afegeix la directora del centre.
Pel que fa a novetats, Huguet destaca l’èxit de l’acUn altre canvi important ha estat el servei per a na- tivitat d’anglès: “una professora ve un dia a la setdons: “els últims anys hem començat a agafar nens mana a fer anglès amb els nens. És una activitat
a partir dels 4 mesos. És una cosa que ens dema- optativa que es paga a part. De moment no són
naven molt”. Ara tenen 5 nadons, als Cargolins. gaires nens però els que hi estan apuntats estan
També s’ha ampliat l’horari al matí: “abans comen- molt contents”.
çàvem a les 8.30 h i ara comencem a les 8 h pel
mateix preu”, diu Huguet. La quota, de fet, només La directora també explica que properament els
s’ha ajustat, els últims 4-5 anys, malgrat que han Cargolins farà una activitat conjunta amb la llar
arribat menys subvencions de la Generalitat: “crec d’avis: “ja ho hem fet altres vegades i funciona molt
que és una de les llars més barates de la zona”.
bé, tant pels avis com per als nens”.
La Rosa Huguet fa uns
cinc anys que és la directora de la llar d’infants
municipal Els cargolins,
on ara hi ha un total de
34 infants: 22 de 2 a 3
anys, i 12 d’1 a 2 anys. La
millora més han notat a
la llar els últims anys ha
estat la instal·lació de la
calefacció: “abans no en
teníem i anàvem amb
unes estufes elèctriques.
Ara s’escalfa tot millor”.
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Notícies
Bellvei aprova una moció sobre
la problemàtica de la N-340
Els tres grups municipals del consistori de Bellvei
van presentar conjuntament i van aprovar per unanimitat una moció instant a l’acabament de l’autovia A-7, incorporant-la a partir del punt on finalitza
el traçat actual, a l’autopista AP-7, alliberant-ne els
peatges. Mentre no es produeixi aquesta incorporació, també insten a que s’alliberi el peatge de
l’AP-7 per tal d’afavorir el seu ús per tots els vehicles i descongestionar així el traçat actual de la
N-340.
Els motius principals de la demanda són que la intensitat de circulació pel traçat de la N-340 en el
seu tram entre Vilafranca del Penedès i Tarragona
és una de les més altes de tota la xarxa de carreteres. Aquest fet genera que tots aquells ciutadans que han de fer ús d’aquesta carretera, sigui
per motius laborals o personals, es vegin molt perjudicats. Aquesta situació s’agreuja en el període
estival quan el volum de vehicles s’incrementa de
forma molt sensible, provocant continues retencions i afectant de forma important un dels sectors
econòmics claus del territori com és el turisme i les
indústries.
També ressalten el fet que en el seu moment s’alliberés el peatge entre Torredembarra i Vila-seca

per descongestionar una part d’aquest territori i,
més endavant, es va construir l’A-7 com a autovia
que resol el trànsit pràcticament en aquest mateix
traçat. Aquestes darreres actuacions encara han
posat més en evidència la necessitat de cercar una
alternativa pel tram entre Vilafranca del Penedès i
Altafulla.
La moció també s’ha presentat als plens de Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal,
l’Arboç, Cunit, Vendrell, Roda de Berà, Creixell,
Torredembarra i Altafulla proposen als respectius
plens l’adopció dels següents acords.
L’alcalde, representants dels grups municipals i altres bellveiencs van participar a la manifestació del
19 de març al Vendrell en què es van seguir demanant solucions per a la N-340. Malgrat la pluja es
calcula que mig miler de persones es van sumar a la
marxa, que també va comptar amb el suport de la
Federació d’Autotransport de Tarragona, la FEAT.
El Pacte de Berà ha anunciat una nova campanya
per demanar la gratuïtat de l’AP-7. Han acordat fer
una nova manifestació a principis d’estiu, que podria ser entorn l’arc de Berà i editar material divulgatiu per fer difusió de les accions conjuntes.

Representants dels grups
municipals i altres bellveiencs van
participar a la manifestació

8
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Visita institucional del
delegat del Govern a
Tarragona a l’ajuntament
El delegat del
Govern a Tarragona, Òscar Peris, va fer dijous
28 d’abril una visita institucional
a l’Ajuntament
de Bellvei, on
es va reunir amb
l’alcalde i alguns
dels regidors del
consistori.

Sol·licitada una subvenció
per millorar la qualitat de
l’aigua a Baronia
L’Ajuntament, vista la convocatòria de les subvencions destinades a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, pel que fa a l’any
2016 i estudiades les seves bases reguladores, es
proposa demanar aquesta subvenció per adquirir i
instal·lar un analitzador de clor amb sona ampimètrica, transmissor i mesurador de cabal rotàmetre i
d’un dipòsit d’emmagatzematge d’hipoclòrit sòdic
de 800 litres amb cubetó de retenció al dipòsit que
abasteix la urbanització Baronia del Mar. L’import
dels treballs és de 8.847,77 euros i la part subvencionable, 7.078,22 €.

Bellvei i Sorea signen un conveni de col·laboració
sobre pobresa energètica

L’Ajuntament i Sorea han arribat a un acord pel
qual l’empresa dotarà, a fons perdut, un fons de
Solidaritat a Bellvei, destinat als usuaris del servei
municipal d’abastament d’aigua potable que es
trobin en situació econòmica precària, sempre que
compleixin els requisits marcats pel consistori. Durant la vigència d’aquest conveni, el fons de Sorea
tindrà un import de 1.500€. Per accedir a aquest
ajut caldrà fer-ne la sol·licitud als Serveis socials de
l’Ajuntament de Bellvei.

Bellvei tindrà dos estands a la Fira Turismar del Vendrell
L’Ajuntament del Vendrell cedirà dos estands a
Bellvei perquè estigui present a la fira Turismar,
que se celebrarà del 24 al 26 de juny. A l’espai
hi haurà una petita mostra de tot allò que es fa
al poble i hi seran presents entitats, cases rurals i
negocis locals.
La regidora de turisme Núria Güell fa una crida a
què la gent hi vagi i avança que aviat s’enviarà un
tríptic amb tota la informació.

Turismar 2015. Foto: Ajuntament del Vendrell
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Entrevistes al consistori de Bellvei
Núria Güell del Campo

Regidora de Turisme, Ocupació i Medi Ambient
“La vida en un poble és molt
agradable, perquè coneixes a
tothom i és molt tranquil. No
canviaria un poble per una ciutat”
I amb responsabilitats de govern?
El mandat actual i l’anterior.

On va néixer?
A la Clínica del Vendrell.
Quan fa que viu a Bellvei?
Tota la vida, 56 anys.
Quan era petita, què volia ser de gran?
Aleshores em sembla que no tenia gaire clar què
volia ser, però ja tenia al cap el tema dels drets socials i la llibertat. Ja hi anava encaminada.
Quins estudis ha fet?
Estudis bàsics i cursos d’atenció a l’usuari.
Quina és la seva professió?
Sóc auxiliar administrativa de seguretat d’administracions públiques.
Per què va decidir entrar en política?
Ja em ve de família, el meu pare ha estat tota la
vida i jo sempre he estat vinculada al PSC.
Quants anys porta fent política a Bellvei? I com
a regidora?
Al partit potser porto 20 anys i com a regidora 16.
En aquests moments sóc la regidora que porta més
temps al consistori.
10

Quina és la seva responsabilitat actual, al consistori?
M’encarrego de tres àrees, ocupació, medi ambient i turisme.
Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
M’agrada molt la zona on visc ara, la de l’avinguda Nostra Senyora davant del Casal; hi estic
molt bé. I els racons que m’agraden més de Bellvei són la plaça de l’Ajuntament, la plaça Catalunya i la plaça Vella.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
M’agrada tot. La vida en un poble és molt agradable, perquè coneixes a tothom i és molt tranquil. No canviaria un poble per una ciutat. Ara,
com a tots els pobles petits hi ha gent que s’interessa massa pels afers dels altres.
Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un
disc?
He llegit tres vegades el llibre “Chulas y famosas”
d’en Terenci Moix. Generalment llegeixo bastant
llibres escrit per dones, generalment progressistes. I m’interessa llegir temes de política. Una
pel·lícula que em va afectar molt és ‘Te doy mis
ojos’, d’Icíar Bollaín, sobre els maltractaments i la
violència de gènere, que és una realitat que està
passant a tot arreu. I pel que fa a la música, tota
la vida m’ha agradat el Serrat. També m’agrada
molt Pablo Alborán.
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Valentín González García
Regidor

“El que més m’interessa més
la política municipal. La resta
de política ara estic una mica
desenganyat de tot”
Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
Per caminar, m’agrada molt la zona del camí del
cementiri.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
La tranquil·litat.
On va néixer?
A Barcelona. També he viscut a Calafell.
Quan fa que viu a Bellvei?
Fa 16 anys.
Quins estudis ha fet?
Fins a FP2.

Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un
disc?
No llegeixo molts llibres. Ara mateix estic llegint
un llibre sobre aplicacions d’Excel. De pel·lícules puc recomanar qualsevol de la saga d’’Star
Wars’, que m’agrada bastant. I pel que fa a música, qualsevol disc d’U2. I si he de triar una cançó,
“With or without you”.

Quan era petit, què volia ser de gran?
Quan era petit volia ser bomber. Finalment no ho
vaig poder assolir.
Quina és la seva professió?
Comerciant, tinc una botiga de mobles.
Per què va decidir entrar en política?
Hi vaig entrar de casualitat. Portava temps a les llistes, per ajudar i col·laborar, i va arribar un moment
en què em van demanar que anés més amunt i finalment vaig entrar de regidor.
El que més m’interessa més la política municipal. La
resta de política ara estic una mica desenganyat de
tot.
Quants anys fa que és regidor?
Des del 2011.
11
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Festes

L’Atlètic Bellvei i la Llar de jubilats, premis

L’Ajuntament de Bellvei ha celebrat els aniversaris
de dues de les seves entitats concedint-les els premis Pipiripi i Patarol.
El regidor de cultura i festes Rafael Díaz va destacar
que “avui per avui costa que una entitat arribi a
celebrar tants anys”. El primer, el de caràcter cultural, ha estat per a l’Atlètic Bellvei, que aquest any
arriba als cent anys d’història. Els representants del
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club van afirmar que “és un honor poder estar al
capdavant d’una entitat que celebra 100 anys”: “intentarem que això continuï i que el futbol de Bellvei
no es perdi”.
Els responsables de l’Atlètic Bellvei també apuntar
que necessiten “que tothom es faci soci de l’Atlètic
de Bellvei” i que “tot i que no tinguem futbol amateur sí que comptem amb diversos equips de futbol
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s Pipiripi i Patarol de la Festa Major petita

base, femení i també un de veterans”. El premi Patarol es va concedir a la Llar de jubilats, que fa 25
anys. Des de la junta de l’entitat van recordar que
la llar fa 25 anys però que l’Associació de jubilats és
anterior, i que ja existia fa 40 anys.
A l’acte el va seguir l’actuació del Ball de Bastons
de Bellvei i la colla convidada, el Ball de Bastons de
Canyelles Kakuaatons.

Com ja és tradició, durant tot el dia els carrers del
poble es van omplir de parades de negocis i entitats locals i de fora i actuacions a la Fira i Mostra
d’Oficis Artesans de Bellvei. Entre els actes de la
Festa Major Petita també van destacar els concerts
de la Bellvei Band i les 3 Claus Musicals, el Dinar
popular i els inflables per als més petits, a la plaça
Catalunya.
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Entitats
Celebrat amb èxit el 1r Trofeu de Taekwondo Vila de Bellvei
El 1r Trofeu de taekwondo Vila de Bellvei, va
tenir lloc el matí del 10
d’abril i, arran del tancament del poliesportiu
municipal, es va celebrar
al pavelló Santa Maria
del Mar de Coma-ruga.
Més de 600 espectadors van gaudir dels combats i
les exhibicions dels 243 participants d’entre 5 i 10
anys, provinents d’11 clubs de Catalunya i la resta
de l’estat. Les condicions van ser semblants a un
campionat de Catalunya, amb tatamis, cascs i petos
electrònics. L’organització va anar a càrrec de l’AMPA de l’escola la Muntanyeta, el Club Teakwondo la

Lira Vendrellenca i Taekwondo My-Ju cunit, que van
comptar amb 45 voluntaris entre coachs, speakers,
encarregats del control d’accés i àrbitres, el suport
de l’Ajuntament de Bellvei, la regidoria d’esports
de l’Ajuntament del Vendrell, la Creu Roja, la Federació Catalana de Taekwondo i IKARA.

Els Amics de la Música de Bellvei, l’associació
que va formar la Bellvei Band
Els Amics de la Música de Bellvei és una associació que neix per fomentar i divulgar la música al
nostre poble, especialment la música moderna i el
jazz. Han col·laborat en diverses iniciatives locals,
com són celebracions del futbol base, festes de
la ràdio, festes majors, concerts nadalencs, etc. i
també han fet concerts divulgatius a l’escola de
primària. Sens dubte, però, el fet més rellevant
de l’Associació és haver format la Bellvei Band.
La Bellvei Band es comença a gestar l’any 2008,
fruit de la voluntat de l’Associació de crear una
banda local a l’estil de les big bands de jazz. Després de 8 anys de treball per consolidar la sonoritat de la formació i de diversos canvis per guanyar en qualitat i varietat tímbrica, l’any 2016 la
Bellvei Band està del tot consolidada com l’única
banda estable de Jazz Festiu de tot el Penedès.
El repertori inclou una àmplia varietat de temes,
des dels clàssics de les big bands de jazz com
C Jam Blues o In a Sentimental Mood, de Duke
Ellington, fins a versions de temes coneguts de la
música del s.XX com Besame Mucho, Let It Be, O
Sole Mio o Perfidia, sense oblidar peces de crea14

ció pròpia i atrevint-se fins i tot amb altres de caire molt més profà i alhora divertit com Viaje Con
Nosotros de l’Orquestra Mondragón, Oye Como
Va, del Tito Puente o Tequila. Aquesta varietat en
el repertori fa que els puguem trobar en concerts
de Festa Major oferint una selecció de versions
conegudes i festives o en auditoris i festivals de
jazz oferint llavors un repertori més adequat a
l’entorn acústic. Els seus components són majoritàriament músics amateurs però amb una àmplia
formació a les escoles de la comarca, amb molts
anys d’aprenentatge i amb participació en altres
formacions, fet que garanteix la solvència de la
banda. El director de la Bellvei Band des de la
seva fundació és el compositor i arranjador Jordi
López Serra, el qual adapta o crea tots els temes
específicament per a la Bellvei Band, fent que els
intèrprets desenvolupin tot el seu potencial individual per aconseguir un òptim resultat global.
El 15 de maig participaran, com cada any, a la Fira
de Sant Isidre de Bellvei, però també el 14 a la nit
al ViGralla de Llorenç o a la Mostra de Grups del
Baix Penedès, que aquest any se celebra el 21 del
mateix mes a La Bisbal.
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Abel González: “El taekwondo no consisteix només
en pegar, també has de pensar molt”
L’Abel González va començar a fer taekwondo als 4 anys perquè li
agradaven les arts marcials, sis anys després
encara el segueix practicant i acaba de passar
l’examen del cinturó
blau-marró. Ara entrena dos dies a la setmana, una hora cada dia, a la Lira vendrellenca. El
que més li agrada d’aquest esport és el combat:

“m’agrada sentir l’emoció del combat, estar atent i
concentrat, i triar l’opció i la tècnica més adequada
de les que em proposa el coach”. “El taekwondo
no consisteix només en picar, també has de pensar molt què faràs, l’estratègia”, detalla el lluitador.
L’any passat va guanyar el campionat de Catalunya
i aquest any ha aconseguit la medalla de plata al 1r
torneig Vila de Bellvei. L’any passat va quedar quart
al campionat d’Espanya, a Benicàssim. I arran d’una
detecció de talents el van seleccionar per fer un
entrenament amb altres lluitadors, al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat.

Centre Cívic
Per Sant Jordi,
intercanvi de llibres

Exposició expoprevenció

Del 18 al 22 d’abril, en motiu de la celebració de
Sant Jordi, el Centre Cívic la Patronal va comptar
amb una taula en què qui volgués hi podia deixar
un llibres que portés i endur-se’n un altre.
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Centre Cívic
Millores al centre cívic la Muga

Amb la subvenció per a equipaments municipals
que ens va concedir la Diputació de Tarragona,
l’ajuntament de Bellvei ha dotat el centre cívic la
Muga amb un petit espai infantil, taules i llibreries.

Amb la mateixa subvenció, i demanant un canvi de
destí, vam comprar un ordinador i una pantalla per
al mateix centre ja que el que hi havia estava obsolet.

Caminada al pantà del Foix
El 10 d’abril va tenir lloc una nova caminada, organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Bellvei. El destí va ser el Parc Natural del Foix,
un recorregut de 20 km sortint des de Bellvei a les
8.30 hores, i d’unes 5 hores de durada, passant per
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la presa del pantà del Foix. El 8 de maig es va fer
una nova caminada, en aquest cas pels voltants del
castell de la Muga, d’unes tres hores de durada
aproximada.
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Comunicació
Bellvei estrena el nou web municipal,
amb el domini Bellvei.cat

Des de finals de febrer Bellvei disposa d’un nou
web municipal, Bellvei.cat, en què hi ha tota la informació del municipi, notícies i els accessos als tràmits en línia i el portal de la transparència. El web
s’ha renovat amb el suport de la Diputació de Tarragona, que l’ha fet de manera gratuïta, i per tant
ha calgut esperar 8 mesos a tenir-lo a punt. La regidora de comunicació, Karol Granado, destaca que
“és un web molt intuïtiu i de seguida es troba tot.
Abans era una mica més embolicat accedir a allà on
volies arribar”. Respecte al fet del canvi de domini, Granado tenia clar que calia canviar-lo, perquè
abans era Bellveidelpenedes.com, quan el nom del
poble és Bellvei. “El fet de canviar de domini també ha endarrerit l’estrena del nou web”, afegeix.
“El facebook de l’Ajuntament funciona molt bé,
se’ns han unit molts seguidors i la gent n’està contenta perquè intentem informar del dia a dia, de les
coses que van passant. Fins ara el web de l’Ajuntament estava molt parat i ara el que volem és penjar
la informació als dos llocs”, detalla la regidora de
comunicació.

Bellvei Ràdio estrena “Tot Bellvei”,
amb el suport de La Xarxa

La Xarxa ha ajudat una desena de ràdios municipals de pobles amb menys de 10 mil habitants a
arrencar un programa propi, que en molts casos els
serveix per consolidar l’oferta informativa.
Entre aquestes emissores hi ha Bellvei Ràdio, que
ha engegat el magazín informatiu “Tot Bellvei”,
que s’emet els divendres de 12 a 13 h del migdia,

i inclou notícies, entrevistes, seccions temàtiques i
un apartat d’agenda. L’objectiu del programa, segons la directora de Bellvei Ràdio Gemma Urgell és
“cohesionar la població del nucli històric amb la urbanització de la Baronia del Mar, que temps enrere
era una destinació de segones residències però on
ara viu gent durant tot l’any”. Les primeres convidades al “Tot Bellvei” van ser Les 3 claus musicals.
17
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Plens municipals
Ple extraordinari
24 de novembre de 2015
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària del passat 27 d’octubre de 2015 i la sessió
extraordinària urgent de 5 de novembre de 2015.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Ratificació si escau, del protocol regulador de les
mesures contra la pobresa energètica i vulnerabilitat energètica. (2015/309).
4. Aprovació provisional si escau, de la Modificació
puntual de les Normes Subsidiàries de Bellvei referent als usos generals i dels sectors 8, 13, 10, 11 i
12. (Exp. 2013/716).

Ple ordinari
14 de gener de 2016
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 24 de novembre de 2015.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, del Pressupost per l’any
2016. (Exp. 2015/1081).
4. Aprovació si escau, de l’expedient de Tresoreria
(Exp. 2015/1010).
5. Aprovació si escau, del Plec de Condicions de
l’arrendament del Bar El Casal (Exp. 2014/284).

Ple ordinari
14 d’abril de 2016
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari
celebrat el dia 14 de gener de 2016.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bellvei i Sorea, SAU, sobre pobresa energètica. (Exp. 2016/116).

4. Aprovació si escau, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bellvei i l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, en matèria d’activitats culturals/
esportives/socials. (Exp. 2016/234).
5. Aprovació si escau, Baixa de drets reconeguts.
(Exp. 2016/246).
6. Aprovació si escau, Baixa d’obligacions reconegudes. (Exp. 2016/246).
7. Aprovació si escau, candidatura Creu de Sant
Jordi – Elenc Artístic Arbocenc. (Exp. 2016/77).
8. Aprovació si escau, candidatura Creu de Sant
Jordi – Acadèmia Tastavins del Penedès. (Exp.
2016/228).
9. Aprovació si escau, del verificat de la Modificació Puntual de les NNSS de Bellvei referent als
usos generals i dels sectors 8, 13, 10 11 i 12 (Exp.
2013/716).
10. Aprovació si escau, annex d’aportació per a
l’exercici 2016, al Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els ajuntaments de l’Arboç,
Banyeres del Penedès, Masllorenç, EL Montmell,
Santa Oliva i Sant Jaume dels Domenys per al projecte de Jove Baix Penedès.(Exp. 2016/11).
11. Aprovació si escau, annex 1 al conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la
comarca en matèria de serveis socials, any 2016.
(Exp. 2016/69).
12. Moció per l’abandó del glisofat i tots els herbicides de la jardineria municipal. (Exp. 2016/286).
13. Moció sobre la problemàtica de la N-340 i l’alliberament del peatge de l’AP-7. (Exp. 2016/287).
14. Moció per a la millora de la connexió amb transport públic del Penedès amb l’aeroport de Barcelona – El Prat. (Exp. 2016/288).
15. Moció que presenta el PSC de l’Ajuntament de
Bellvei en suport a la lluita dels treballadors acomiadats a S.A. Reverté (Exp. 2016/324).

Al web de l’Ajuntament: www.bellvei.cat podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens
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Grups municipals

Karol Granado Pleguezuelos
Portaveu

J. Agústín Huerta Rodrigo
Portaveu

Núria Güell del Campo
Portaveu

UN AÑO DESPUÉS DE GANAR LAS
ELECCIONES...

Una vegada més tenim l’oportunitat de
donar la nostra visió de la gestió del
nostre municipi. Creiem que és hora
de mirar endavant. Han passat molts
anys per culpar cada vegada l’equip
de govern de CDC, és hora d’afrontar
els problemes sense culpar a tercers.
Últimament escoltem que no es podrà
fer inversió al nostre municipi perquè
gastarem diners en fer una connexió
de clavegueram o perquè hi ha problemes al pavelló, que va ser fet per
la Diputació i que, a més, aquesta s’ha
compromès a fer-se càrrec del 100% de
les despeses que hi pugui haver. Continuem amb una gestió bàsica sense cap
direcció que no arriba a donar solucions als problemes diaris, i molt menys a
d’altres de més magnitud. Amb una regidora de treball que no ha presentat ni
una aportació a cap junta de govern ni
ple. Tenim la sensació que Bellvei s’ha
quedat completament paralitzat i aïllat,
les úniques noticies són tancaments de
negocis, carrers bruts i buits, i amb la
certesa que Bellvei no pot donar treball
a les nostres famílies. Creiem que s’ha
de treballar molt en incentivar la creació d’empreses al nostre polígon per
crear llocs de treball i sobretot deixar
de veure l’empresari com a un enemic
i començar a tractar-lo com a part de
la solució. Només volem recordar que
Convergència defensa un altre tipus de
gestió. De veritat creiem que es pot
gestionar molt millor. Això no implica
que en temes importants ens fiquem
d’acord i ens fem costat.

UNA PINZELLADA DE TOT ALLÒ
QUE ESTEM FENT...

Hace muy poco que hemos estrenado la
nueva web del Ayuntamiento de Bellvei,
con un nuevo dominio: Bellvei.cat. Las
nuevas tecnologías son una herramienta
fundamental para que el Ayuntamiento
pueda informar, ayudar e interactuar
con los vecinos.
Os invitamos a recorrer juntos este nuevo esfuerzo comunicativo que desde el
Ayuntamiento ponemos a vuestra disposición y que esperamos nos ayuden
a mejorar la calidad de los servicios que
presta.
Estamos introduciendo constantemente
cambios para mejorar, una tarea con la
que queremos contar con vuestras ideas, sugerencias y opiniones.
Por otra parte, no nos gustaría pasar
por alto el problema que nos hemos
encontrado en la Guardería, porque
para nosotros sí que se ha tratado de
un problema grave y que desconocíamos totalmente: el Ayuntamiento ejecutó las obras que tenía previstas para
adecuar y asfaltar la franja de tierra que
había junto a la Guardería y que se había convertido en un pipican. Una vez
abierto el terreno, se detectó un pozo
negro sin impermeabilizar al que iban a
parar las aguas fecales de la Guardería.
La conexión al alcantarillado debería
haberse llevado a cabo cuando la calle se urbanizó pero por “un despiste”,
según el portavoz de la oposición, se
quedó sin hacer. Me gustaría recordarle
que no hay que quitar hierro al asunto,
que no puede plantarse cara a este problema aduciendo que no tiene la mayor
importancia, ya que no puede pasarse
por alto el riesgo de infecciones para
los pequeños, los problemas de fuertes
olores que padecían y las ratas que anidaban en los alrededores debido a las
filtraciones.
Ya que, como nos recordó el Sr. Huerta, no podemos encontrárnoslo todo
hecho, esperemos que no sigamos encontrándonos durante nuestro mandato
más chapuzas y trabas que nos dificulten la labor de poder mejorar nuestro
pueblo.
El despiste de la Guardería, ha costado
a las arcas municipales, 6.000 € , cuando
estaba prevista una inversión de 200 €.
Eso se traduce en que dejarán de poder
hacerse otras cosas, sin duda, un despiste muy caro para todos.

De les regidories que porto, la que porta més feina és la d’ocupació. Generar
llocs de treball a un poble costa molt,
sobretot quan no pots contractar directament, ja que el govern en funcions
del PP no permet fer-ho.
Però estem treballant, i fent visites a les
empreses del polígon industrial perquè
ens passin les ofertes de feina directes
a la bossa de treball de l’Ajuntament.
I de la regidoria de Turisme, estem
portant a terme vàries coses. Una de
les mes importants és anar a Turismar
Coma-ruga els dies 24, 25,i 26 de juny,
on hi seran representades totes les entitats, cases rurals, etc... Hi exposarem
tot el que es fa a Bellvei. Hi quedeu tots
convidats...
I a Medi ambient, es treballa perquè
tinguem un poble net, que es llenci la
brossa al contenidor que li toca, es tingui respecte als arbres, flors, etc...
També vull recordar que estem treballant tot el equip de govern, per tornar
a obrir el pavelló municipal, fent les coses bé... que és el que hauria d’haver
fet l’anterior govern de CiU amb el Sr.
Fonts al capdavant, quan es van iniciar
les obres del pavelló l’any 2006.
Des del PSC que tingueu un bon estiu.
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