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Editorial

Consistori
FÈLIX SANS MAÑÉ
Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

Rafael Díaz Gómez 1r Tinent d’Alcalde
rdiaz@bellvei.altanet.org
Àrea de Cultura i Festes

L’any 2017 és a tocar i com és tradició en
aquestes dates, és el moment de fer balanç i
de destacar els projectes i oportunitats que el
nostre poble té per davant.

Eva Gómez López 2n Tinent d’Alcalde
egomez@bellvei.altanet.org
Àrea d’Hisenda, Juventut i Baronia del Mar

Aquest 2016 ha estat marcat pel Pavelló Municipal i la seva rehabilitació, que ha hipotecat
gran part dels nostres esforços, tan personals
com econòmics.

Karol Granado Pleguezuelos 3a Tinent d’Alcalde
kgranado@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ensenyament i Comunicació

També hem fet millores a l’Escola Bressol i
s’ha firmat un conveni d’igualtat amb Castellet
i la Gornal.
Amb l’empresa SOREA i La Caixa s’han formalitzat uns convenis i ajuts socials, destinats a
les persones més desafavorides.
Però ara, hem de mirar cap al futur i engegar els nous reptes i projectes per aquest any
que comença, que seran molt importants per
tothom.
Tenim el Casal, en el que iniciarem les obres
per tenir un equipament més al poble i en el
que s’hi faran moltes activitats.
La segona fase del camí de Baronia, la qual
donarà continuïtat a la primera fase; que ha esdevingut una gran millora per a tots els veïns.
Com a tercer punt de referència per aquest
any 2017, voldríem iniciar les activitats als polígons industrials que tenim actualment aturats i
també ens agradaria que el procés participatiu
que hem iniciat aquests darrers mesos fos una
eina més de comunicació i de participació dels
veïns de Bellvei envers les millores que es poden fer al poble, creant així un model de democràcia participativa i plural.
Moltes gràcies i BON NADAL.
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Fèlix Sans Mañé Alcalde
alcaldia@bellvei.altanet.org
Àrea de Governació, Sostenibilitat
i Esports

Gerard Colet Mañé Regidor
gcolet@bellvei.altanet.org
Àrea d’Urbanisme, Serveis i Via Pública
Merche Martín Navarro Regidora
mmartin@bellvei.altanet.org
Àrea de Benestar Social, Família i Sanitat

Núria Güell del Campo Regidora
nguell@bellvei.altanet.org
Àrea de Turisme, Ocupació i Medi Ambient

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

Mònica Sebé Rodríguez Regidora
msebe@bellvei.altanet.org

Valentín González García Regidor
vgonzalez@bellvei.altanet.org

Ingrid Salas Batet Regidora
isalas@bellvei.altanet.org
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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.
Serveis Tècnics
Dijous de 10.00 a 14:00 hores.
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.
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 a 13:00 i de 16.00 a
20.00 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
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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 20:00 hores.
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Notícies
L’equip de govern engega la campanya
per donar a conèixer el Reglament de
participació popular de Bellvei

El ple de Bellvei va aprovar el 14 de juliol el Reglament de participació popular del municipi per
majoria absoluta. L’equip de govern considera que
la participació popular és una aposta estratègica i
estructural i que aquest reglament serveix perquè
volen fer un pas cap a una democràcia més participativa.
Consideren que la implicació dels bellveiencs i bellveienques en la política municipal no es pot limitar
a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada
quatre anys, i que per això cal avançar cap a un nou
model en què sigui el conjunt del poble qui prengui les decisions clau en política municipal. També
expliquen que per desenvolupar aquest model és
necessari crear una certa institucionalització dels
processos, òrgans i mecanismes de participació
ciutadana. Aquest reglament a més, ha de garantir
els drets dels ciutadans a la participació i ha de potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu.
De la seva banda, el grup municipal de CiU es va
abstenir de la votació en considerar que la proposta és bona però que, en tot cas, no hauria de sosca-

var les competències dels representants municipals
La regidora Karol Granado i un grup de persones
que li donen suport han engegat una campanya
a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament, per explicar als ciutadans i engrescar-los a participar en
els processos participatius. També hi comparteixen
notícies relacionades amb la participació popular,
com la que explica que els ciutadans de l’Arboç podran decidir en què gasten 24.000 euros del pressupost municipal.
Granado i altres membres de l’equip de govern es van reunir l’11
de novembre amb representants de les entitats municipals per
explicar-los el reglament i el paper que
poden tenir en els processos participatius. També
van avançar que a començaments d’any es farà una
festa a Bellvei amb la col·laboració de les entitats per
donar a conèixer la proposta a tots els bellveiencs.
5
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Notícies
L’Ajuntament reubica dins del terme municipal la
pancarta de l’N-340 que Foment va retirar de la rotonda

El Ministeri de Foment va encarregar el dia 8 de
novembre que els seus operaris retiressin la pancarta que feia molts mesos hi havia a la rotonda de
la Nacional 340 al seu pas per Bellvei, on s’hi poden
llegir els missatges “Prou peatges”, “Prou morts”
i “N-340 Solucions ja!”. Segons l’Ajuntament, els
arguments de Foment són que no hi pot haver propaganda d’aquest tipus a la via pública. Des de
Foment també van anunciar que retirarien altres
pancartes de l’N-340, com les de l’Arboç. Aquesta
acció arribava un dia després que Foment anul·lés
la reunió que havia de mantenir amb els alcaldes
dels municipis per on passa la Nacional 340, amb la
delegació a Tarragona del govern central i amb Po-

lítica Territorial i Obres públiques. Els alcaldes del
Pacte de Berà es van mostrar indignats amb l’acció.
Una setmana després, l’Ajuntament va tornar a
col·locar la pancarta, aquest cop dins del terme
municipal de Bellvei, però en llocs ben visibles per
als conductors que circulen per l’N-340. Primer es
va situar al final de l’Avinguda Nostra Senyora Assumpció, i després més a prop de la rotonda, al
costat del trencall de la rotonda que cal agafar per
entrar al municipi. L’Ajuntament també es planteja
penjar una segona pancarta, també a prop de la
rotonda, per a què sigui visible per als conductors
que circulen en l’altre sentit de la marxa.

Bellvei revoca el títol d’alcade honorífic i
perpetu a Francisco Franco
El ple de Bellvei va revocar per unanimitat al ple de
l’1 de juny el títol d’alcalde “honorífic i perpetu”
que el ple va concedir a Francisco Franco el 31 de
març de 1964, també aleshores per unanimitat.
Coincidint amb la celebració del 25è aniversari del
final de la Guerra Civil, que al llibre d’actes municipal van definir com a “guerra de liberación”, el
motiu de l’honor va ser agrair a Franco un període
que qualifica textualment de “profunda prosperitat”. L’alcalde Fèlix Sans, aclareix que “va ser una
recomanació del governador civil i aquestes recomanacions eren pràcticament ordres”.
Bellvei va ser el primer municipi del Baix Penedès
dels que, segons l’Arxiu Comarcal, aquest estiu
encara tenien a Franco com a alcalde “honorífic i
perpetu”: el Vendrell, Cunit, Calafell, Banyeres del
6

Penedès, el Montmell, la Bisbal del Penedès i Sant
Jaume dels Domenys. El 1979 Bellvei ja va canviar els noms dels carrers Calvo Sotelo, Liberación,
Jose António i plaza del Caudillo per Pau Casals,
Jacint Verdaguer, carrer del Sol i plaça Nova. A partir d’avui tot indica que ja no quedarà cap reconeixement a la dictadura, al municipi.
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L’Ajuntament incorpora cinc treballadors del Programa
de Garantia juvenil i una tècnica d’ocupació

Bellvei ha pogut oferir un màxim de cinc places de
treball dins del Programa de Garantia juvenil del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, destinat a joves d’entre 16 i 29 anys que
disposessin d’un títol universitari o de formació de
grau mig o superior, i que estiguessin a l’atur i inscrits a la Garantia Juvenil. Dimarts dia 15 de novembre van entrar a treballar dues persones del poble
i tres de fora, ja que no s’han trobat prou bellveiencs que complissin els requisits, cosa que ha passat també a altres ajuntaments de la comarca. Els
cinc joves, que tindran feina durant sis mesos amb
possibilitat de prorroga, treballaran una persona a
la llar d’infants, un tècnic de medi ambient, una ad-

ministrativa i dues persones a la brigada municipal.
D’altra banda, l’Ajuntament ha contractat una tècnica d’ocupació autònoma, compartida amb l’ajuntament de la Bisbal del Penedès, que ajudarà a
dinamitzar tots els temes d’ocupació del municipi
i del polígon industrial. Aquest novembre ja ha començat a treballar, gestionant les dades de les persones a l’atur del municipi per poder-los assessorar
i per informar-les de possibles feines, en contacte amb altres administracions i amb empreses de
treball temporal de tota la comarca. Aviat també
hi haurà disponible un web amb tota la informació
relacionada amb l’ocupació a Bellvei.

Els ciutadans de Bellvei diuen prou
a la violència de gènere
Coincidint amb el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, el 25 de
novembre, els Centres cívics de Bellvei van proposar als bellveiencs que escriguessin missatges
contra la violència de gènere, i que els compartissin a les xarxes socials. El balcó de l’Ajuntament va lluir durant els dies previs i posteriors
una pancarta amb el missatge “No més violència
de gènere”. El mateix dia 25, al vespre, agents
dels Mossos d’Esquadra van oferir la sessió informativa “Violència masclista. Com comença tot”.
7
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Notícies
Els pares i mares de la llar d’infants “Els cargolins”
fan millores al pati
El matí de dissabte 19 de novembre, els pares i mares dels infants de la llar d’infants municipal “Els
cargolins” van decidir oferir-se per millorar el pati
on juguen ens nens i nenes. Amb el material facili-

tat per l’Ajuntament, van pintar cadires i rodes, col·
locar elements de fusta i i van penjar prestatges,
entre altres accions. La jornada es va desenvolupar
enmig d’un ambient festiu.

Gastromoda 2016 apropa la moda dels
‘food trucks’ a Bellvei
Dissabte i diumenge 2 i 3 de juliol la zona esportiva de Bellvei, al costat de la piscina municipal,
es va omplir de camions de menjar, els coneguts
com a food trucks, a la trobada Gastromoda 2016.
A banda de gaudir de les diferents propostes
gastronòmiques, els assistents van poder gaudir
d’actuacions en viu, exhibicions com la dels Diables de Bellvei, i els més petits van comptar amb
una zona i de jocs pensada per a ells.

El pavelló municipal reobre les seves portes
Amb l’inici del curs Bellvei ha recuperat el pavelló municipal, que s’ha
estat adequant durant
la primavera i l’estiu per
complir les normatives
de seguretat, emergències i incendis.
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Josepa Piñol Palau rep la
Medalla centenària de
la Generalitat

Sortida a la Fira del Torró i
la Xocolata d’Agramunt

L’alcalde i bona part del consistori de l’Ajuntament
de Bellvei van lliurar el mes de juliol la Medalla centenària de la Generalitat a la veïna Josepa Piñol
Palau, acompanyats de l’alcalde i dos regidors de
Sant Jaume dels Domenys, municipi on va néixer la
coneguda com a Pepeta de cal Borrallet. La Medalla centenària és un reconeixement de la Generalitat lliurat pel Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies a totes les persones residents a Catalunya
que hagin complert 100 anys.
El dia del seu aniversari, el 16 de juny, l’equip de
govern i molts dels socis de la Llar de jubilats del
municipi el van celebrar amb la Pepeta, amb un
gran pastís i lliurant-li un ram de flors. La veïna de
Bellvei va rebre moltes visites i felicitacions durant
tot el dia, inclosa la del grup municipal de l’oposició.

La regidoria de Turisme de Bellvei va organitzar el 9
de novembre una sortida per assistir a la tradicional
Fira del Torró i la Xocolata d’Agramunt. A banda de
la visita a la Fira, els bellveiencs que s’hi van apuntar van dinar al restaurant El Casal d’Agramunt i, de
tornada, van parar al poble de Guissona.

9
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Entrevistes al consistori de Bellvei
Merche Martín Navarro

Regidora de Benestar Social, Família i Sanitat
“No faig política. M’agrada
col·laborar en millorar el nostre poble
en tots els àmbits”

On va néixer?
A l’hospital de la Vall d’Hebron, a Barcelona. Però ràpidament vam marxar a Sevilla, on vaig viure 4 anys. I
després, a l’Arboç.
Quan fa que viu a Bellvei?
Fa 19 anys, encara que la meva família ja feia bastants
anys que vivia aquí.
Quan era petita, què volia ser de gran?
Doncs no ho tenia clar. Però, com jugava a handbol,
volia ser esportista.
Quins estudis ha fet?
Estudis generals bàsics, direcció de lleure i cursos de
cuina, rebosteria i tot allò relacionat amb aquest tema.
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Quants anys porta fent política a Bellvei? I com
a regidora?
Com he dit, no faig política. M’agrada col·laborar
en millorar el nostre poble en tots els àmbits. Col·laboro amb +Bellvei des que va començar el projecte, aproximadament 6 anys. Sempre he ajudat les
entitats del poble, i he participat de la comissió de
festes, de l’AMPA...
I amb responsabilitats de govern?
Dos anys.
Quina és la seva responsabilitat actual, al consistori?
Sóc regidora de Serveis Socials, Família i Sanitat.
Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
No tinc un racó preferit, m’encanta fer passejos pels
camps, passejar pels carrers i les places i conversar
amb la gent i gaudir de tot el que tenim als nostres
voltants.

Quina és la seva professió?
Cuinera

Què és el que més li agrada de viure aquí?
Sempre m’ha agradar la vida al poble, la tranquil·litat i la seva gent.

Per què va decidir entrar en política?
Jo penso que no faig política i que no sóc política. Vaig
entrar a l’agrupació +Bellvei per ajudar a tirar endavant
un projecte per donar un gir de 180 graus a un poble
que portava ja 24 anys governat pel mateix partit i el
mateix alcalde. Quan un polític porta massa anys exercint el poder arriba un moment que en comptes de
servir al poble se serveix del poble.

Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un disc?
Un llibre, “El orígen perdido” de Matilde Asensio.
Recomano l’última pel·lícula que he vist, ‘Un monstre em ve a veure’. I un disc... m’encanta la música.
La millor és la dels anys 80 i 90, i n’hi ha molta, no
sabria què destacar. Però us recomano un grup que
tenim aquí, a Baronia, Àngel Dust, que fan versions
acústiques.
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Mónica Sebé Rodríguez
Regidora

“Sempre m’ha agradat col·laborar
amb les entitats del poble, sempre
ho he fet”

On va néixer?
A Tarragona.
Quan fa que viu a Bellvei?
Tota la vida, 41 anys.
Quins estudis ha fet?
Grau en ADE i postgrau en Protocol.
Quan era petita, què volia ser de gran?
Volia ser hostessa, però al final em vaig decantar
cap als números i l’administració.
Quina és la seva professió?
Treballo al departament d’administració d’una empresa.

Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
La plaça de l’Església, és un lloc emblemàtic que
fins i tot gent de fora reconeix. És molt maco.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
L’ambient del poble, la gent i la tranquil·litat.
Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un
disc?
No sóc gaire de pel·lícules o de veure la televisió. L’últim llibre que he llegit és “Economia en
colors”, de Xavier Sala i Martín. M’agrada música molt variada, sobretot la tranquil·la, com Eros
Ramazzotti o Il Divo.

Per què va decidir entrar en política?
Sempre m’ha agradat col·laborar amb les entitats
del poble, sempre ho he fet. I quan m’ho van oferir,
ho vaig acceptar perquè és també col·laborar amb
el poble des d’un altre àmbit.
Quants anys fa que és regidora?
Fa sis anys. Ara estic a l’executiva comarcal de CiU.
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Festes
El centenari de l’Atlètic Bellvei, protagonista
del pregó i el programa de la Festa Major

L’Ajuntament va cedir el pregó de la Festa Major
aquest estiu a l’Atlètic Bellvei, que enguany celebra
el centenari del seu naixement. Van estar a l’acte
gairebé tots els expresidents de l’entitat i alguns
dels exjugadors i exjugadores i missatges d’alguns
dels entrenadors. El 1916 a Bellvei hi havia el mossèn Júlio, que tenia molta afició al futbol, va reunir
els joves del poble i els va iniciar en aquest esport.
L’aleshores anomenat Club Futbol Bellvei van jugar a una era fins que els van cedir el terreny de la
carretera de Calafell, i es traslladaven d’un poble

a l’altre en carros i tartanes. Després va arribar la
Guerra Civil i durant uns anys, fins que el 1940 es
va tornar a formar l’equip, ja amb el nom d’Atlètic
Bellvei. Més tard, la situació al camp de la carretera
de Calafell era perillosa i es va optar per comprar
el terreny on està ubicat el camp actualment, amb
el suport de la majoria del poble.
Aquella mateixa nit el Ball de Diables de Bellvei
també va donar el tret de sortida a les activitats
festives de la festa grossa del municipi.

Festes d’obertura i tancament
de la piscina municipal

La piscina municipal va estar oberta del 23 de juny
fins el dia de la diada, l’11 de setembre. En les dues
ocasions l’entrada al recinte va ser gratuïta i tots els
usuaris van poder gaudir d’inflables. Un any més,
aquest any el diumenge 10 de juliol, la instal·lació
s’ha sumat a l’activitat “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple. En aquesta ocasió també es va comptar amb
els inflables i el preu de l’entrada va ser d’1 euro.
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La Diada Nacional de Catalunya a Bellvei,
amb Marina Prades Group

El 10 de setembre, la nit abans de la Diada Nacional de Catalunya, l’alcalde de Bellvei, acompanyat de regidors del consistori, va fer el parlament
institucional a la Rambla Josep Torrents en què va
destacar, entre altres missatges, que “cadascú de

nosaltres ha de posar un granet de sorra per a què
el país tiri endavant”. Tot seguit va ser el torn de
l’actuació musical del Marina Prades Group, que va
oferir versions molt personals de grans clàssics de
la música.

Festes locals del 2017 a Bellvei

Les festes locals al municipi seran el 15 de maig i el 14 d’agost del 2017.

Nadal a Bellvei

Com cada any, l’Ajuntament i les entitats de Bellvei han organitzat un seguit d’activitats per celebrar les festes nadalenques.

El tret de sortida el donarà la Bellvei Band, que
actuarà a La Patronal la nit de dissabte 17 de desembre. Divendres 22, més música, en aquest cas
amb la Cantada de Nadales a la Llar d’Infants i a
l’Ajuntament que faran els alumnes de La Muntanyeta, i que acabarà amb el Concert de Nadal al
Pavelló municipal.
El 24 a la tarda serà el moment del Caga Tió dels
Diables, i el dia de Sant Esteve, concert de Les 3
Claus musicals a l’església.

El 28 de desembre la Parròquia i les caramelles
organitzen una sortida al Parc Nadalenc de Reus.
El patge reial arribarà el 30 de desembre, primer
al centre cívic La Muga i després a la plaça de
l’Església.
I la Nit de Reis, Ses Majestats protagonitzaran la
Cavalcada dels Reis d’Orient pels carrers del poble.
El migdia de diumenge 8 de gener, es podrà veure el pessebre vivent a la plaça Catalunya.
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Entitats
Festa de celebració dels 25 anys del local
de la Llar de jubilats de Bellvei
La Llar de jubilats va celebrar els 25 anys de l’obertura del seu local amb una festa al pavelló municipal el 26 de novembre.
Els molts assistents van fer un menú amb fideuà i
rodó de vedella i després van poder ballar amb el
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grup Pepas Duet. Després dels parlaments, la regidoria de Benestar Social, Família i Salut va lliurar
a l’entitat una placa “en reconeixement a la bona
trajectòria de totes les juntes i l’èxit dels 25 anys
del local de la llar de jubilats.
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El grup de senderistes que fa més d’un any
que fan caminades es constituiran en entitat
El 16 de setembre Òscar Espejo va convocar a
tots els interessats a una xerrada informativa sobre les trobades senderistes que fa més d’un any
que ha anat organitzant.
L’objectiu va ser proposar als presents formalitzar
l’activitat constituint-se en una entitat. La respos-

ta dels assistents va ser positiva i des d’aleshores
treballen per tirar endavant el projecte. Mentrestant, segueixen convocant sortides senderistes.
Les últimes caminades que han organitzat ha estat el a l’ermita Sant Antoni de Pàdua (Albinyana), i a Torrelletes, casa alta i el Pic de l’Àguila.

Jaume Palau i Isidre Recasens celebren
el 50 anys als escenaris
Primer com a Duo Jai-Dro i després com a membres del Grup Bahia, els bellveiencs Jaume Palau i
Isidre Recasens celebren aquest any que fa 50 anys

de l’inici de les seves carreres musicals. Van començar a tocar fent serenates nocturnes a Bellvei.
Més tard, diversos components de dues orquestres
del Vendrell van formar un nou conjunt, el Bahia, i
van fer proves Palau com a cantant i encarregat del
repertori i Recasens fent segones veus i tocant la
guitarra.
Els primers anys van estar vuit anys a una boite i,
amb l’arribada de les discoteques, van començar a
fer gires.
El que diferenciava al Grup Bahia de la resta de formacions amb què competien, segons els dos bellveiencs, era la tria de les cançons.
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Pol Chicano: “Has d’entrenar molt per
preparar-te per anar als campionats”
Seguint les passes del seu germà Aaron, que ara és
cinturó negre, el Pol Chicano va començar a practicar taekwondo als quatre anys. Ara en té 8 anys i
porta el cinturó verd-blau.
És un esport que li agrada molt, sobretot el combat, perquè l’ajuda a relaxar-se, a banda de les modalitats de pumse o exhibició.
Ara entrena dues hores a la setmana a la Lira Vendrellenca: “has d’entrenar molt per preparar-te per
anar als campionats”, explica Chicano. Ja n’ha participat a cinc i ha aconseguit ser campió i subcampió de Catalunya de la categoria infantil.
Aquest desembre haurà competit en la seva primera competició estatal, a Alacant.

El Taller de l’experiència de Bellvei visita la
Universitat Rovira i Virgili
Un grup d’alumnes del Taller de l’experiència de
Bellvei van assistir el 15 de novembre a una classe de Psicologia de la memòria a la Facultat d’Infermeria de la seu de Coma-ruga de la Universitat Rovira i Virgili, impartida per la professora
Yolanda Almagro.
El Taller és una activitat que es fa a diferents ajuntaments de la província de Tarragona i que té per
objectiu millorar el benestar i la salut psicològica
i cerebral de la gent gran.
Els alumnes del taller van compartir dues hores
amb els alumnes de la Facultat d’Infermeria, que
van destacar la voluntat i les inquietuds intel·lectuals dels visitants.
16
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Comunicació
Ramon Valls impulsa el certamen de novel·la
Bellvei Negre

L’Ajuntament de Bellvei, l’editorial Gregal i el celler
Jané Ventura han convocat el I premi Bellvei Negre
de novel·la i relat negres. L’impulsor de la iniciativa,
l’escriptor i realitzador del programa de literatura
“L’alambí d’escriptors” de Bellvei Ràdio Ramon
Valls, exposa que l’objectiu del premi és “oposar
una resistència a l’abandó de la imaginació i de
l’hàbit de la lectura, i donar suport a la cultura”. La
iniciativa va néixer precisament al programa de Ramon Valls, en una entrevista amb l’escriptor de novel·la negra José Vaccaro, que serà el coordinador
del jurat del premi de novel·la. Pel que fa al premi
de relat, podran presentar-s’hi els alumnes de 3r i
4t d’ESO i Baxillerat, de qualsevol nacionalitat i que
cursin estudis al Baix Penedès. En els dos casos la
temàtica s’ha d’emmarcar en el gènere negre, i el
termini de presentació acabarà el 14 de febrer de
2017, sent admeses les 75 primeres que arribin. Els
premis es lliuraran el 8 d’abril en una jornada literària que comptarà amb taules rodones al voltant del
gènere negre i diversos maridatges.

La 5a Festa Solidària de Bellvei Ràdio recull 321
euros per a Càritas Bellvei

Bellvei Ràdio va celebrar dissabte 16 de juliol la 5a
Festa Solidària, que aquest any va comptar amb
pràcticament el doble de participants que l’any
passat, uns 150. Els col·laboradors de l’emissora
van poder parlar una mica dels seus programes i
tots els assistents van poder gaudir del sopar, a

base de coques enramades, vi , el tradicional sorteig de premis cedits per negocis locals i del concert de Les Ombres. La Festa va comptar amb el
suport de membres del consistori i de treballadors
municipals. Bellvei Ràdio va lliurar a Càritas Bellvei
els diners recollits a la Festa Solidària, 321 euros.
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Plens municipals
Ple extraordinari
1 de juny de 2016

Ple ordinari
13 d’octubre de 2016

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del
passat 14 d’abril de 2016.

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari
celebrat el dia 14 de juliol de 2016.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

3. Revocació de l’acord de data 31/03/1964 pel
que es declara al “Jefe del Estado y Caudillo de
España Exem. Sr. Francisco Franco Bahamonde, alcalde honorario y perpetuo” de Bellvei.

3. Aprovació si escau, Creació Servei Públic d’Ocupació (Exp. 2016/1203)

4. Sorteig dels membres de les meses electorals
per les Eleccions Generals, 26 de juny (2016/411)

Ple ordinari
14 de juliol de 2016
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 1 de juny de 2016.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, del Conveni de col·laboració
per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntaments de la comarca. (Exp. 2016/610).

4. Aprovació si escau, Modificació Ordenances Fiscals Municipals. (Exp. 2016/1111)
5. Aprovació si escau, Re-numeració de la via pública a l’edifici carrer Isabel Vilella, s/n. (Exp. 2016/554)
6. Aprovació si escau, Conveni d’ocupació entre
Ajuntament i Consell Comarcal del Baix Penedès
(Exp. 2016/597)
7. Aprovació si escau, Compte General any 2015
(Exp. 2016/664)
8. Aprovació si escau, Suplement de Crèdit 1/2016
(Exp. 2016/1351)
9. Aprovació si escau, Conveni Serveis Socials 20162019 (annex any 2016) (Exp. 2016/1098)

4. Aprovació si escau, Reglament de participació
ciutadana (Exp. 2016/731).
5. Moció declaració Baix Penedès com a territori i
societat en greu situació d’emergència social i econòmica. (Exp. 2016/849).

Al web de l’Ajuntament: www.bellvei.cat podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens
18

www.bellvei.cat DESEMBRE2016

Grups municipals

Karol Granado Pleguezuelos
Portaveu

J. Agústín Huerta Rodrigo
Portaveu

Núria Güell del Campo
Portaveu

CAMINANTE, NO HAY CAMINO:
SE HACE CAMINO AL ANDAR

Benvolguts veïns, el nostre poble, està patint una
greu degradació. Tenim el poble sense comerç i no
es fa cap campanya ni estudi per solucionar aquest
problema; el poble continua estant brut, la piscina
en un estat que fa pena, sense gespa, sense activitat, sense bar i bruta; les activitats de lleure que
hi proliferen es deixen perdre. Patim un increment
sense control d’empadronaments amb efectes secundaris, sense plans de formació i ocupació. Les
peticions dels veïns per desperfectes i possibles millores no s’atenen, les llicències d’obres cada vegada triguen més, no hi ha un pla de turisme i foment
del nostre patrimoni; una festa major de les pitjors
dels últims anys, amb més pressupost, menys participació, amb actes vandàlics...

EL PSC TREBALLANT PER BELLVEI

El pasado mes de julio se aprobó en el pleno del
Ayuntamiento, con 7 votos a favor (+BV y PSC) y 4
abstenciones (CDC), el Reglamento de Participación
Popular de Bellvei.
Con este Reglamento se pretende avanzar hacia un
nuevo modelo en el que sea el conjunto del pueblo
el que tome las decisiones clave en política municipal. Además, ha de garantizar los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas a la participación, ha de
propiciar su implicación logrando mayor transparencia en la gestión pública y ha de potenciar un tejido
asociativo rico, plural y participativo.
Desde el Equipo de Gobierno pensamos que hay
que avanzar hacia una democracia participativa que
ponga al alcance de todos unas herramientas para
realizar unas políticas más cercanas a la voluntad
ciudadana y para hacer de la política municipal una
actividad más accesible para todo el mundo, no limitándose a la elección de unos representantes cada
4 años.
Dicho esto, no quiero dejar de comentar la abstención del grupo de la oposición (CDC) en la votación
del Reglamento, siendo una manera de tratar de
silenciar la idea de poner al alcance de todos unas
herramientas de participación. Argumentan que los
vecinos votan y eligen a sus representantes con sus
programas electorales por lo que piensan que no es
necesario dar esta oportunidad y plus de responsabilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Bellvei
ya que “se dejan las puertas demasiado abiertas a
todo aunque está muy bien que la gente participe
por eso no votamos en contra, nos abstenemos” han
comentado.
Nosotros trabajamos por y para Bellvei, es decir por
y para los intereses de TODOS, no únicamente para
los que han votado nuestro programa electoral, este
Reglamento es una apuesta estratégica y valiente
que permitirá a los vecinos participar responsablemente en la política municipal sobre determinadas
cuestiones, lo que no se interpone al trabajo que realizamos desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento sino que lo complementa, mejora y le da más
solidez a las decisiones que se tomen en conjunto.
En resumen, pretendemos promover la PARTICIPACION POPULAR con HERRAMIENTAS DEMOCRATICAS PARTICIPATIVAS al alcance de TODOS y, no
menos importante, GOBIERNE QUIEN GOBIERNE
en los próximos años en nuestro municipio.
Por todo ello, invitamos a la oposición a pasar a la
acción, a realizar una oposición constructiva, aportando nuevos proyectos, debatiendo, trabajando
conjuntamente y no quedándose solamente en la
abstención...
Poco a poco hemos ido dando pasos respecto al
movimiento de Participación Popular, se ha realizado
una reunión informativa con las Entidades y Asociaciones de Bellvei, necesarias e importantes para el
órgano de coordinación de los procesos de participación (Consejo de Pueblo), con un buen recibimiento de la propuesta en general, de CDC no vino nadie
estando invitados también.
El próximo 7 de enero del próximo año, se realizará
una jornada festiva e informativa sobre todo lo relacionado con el Reglamento de Participación Popular
de Bellvei. Os invitamos a venir, conocer, preguntar,
debatir y participar en esta jornada para poner en
marcha esta nueva forma de participar en la política
municipal y decidir, entre todos, sobre nuestra vida
en Bellvei.
El éxito de la vida no está en vencer siempre sino en
no darse nunca por vencido.
¡Os deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo, activo y participativo!

Gaudim d’un poble amb una excel·lent ubicació, els
nostres veïns es mereixen gaudir d’un poble net i
cuidat, amb facilitats per obrir-hi comerços, oferint
més serveis, i els que tenim, que tinguin un bon estat de manteniment. Bellvei s’està convertint en un
poble FANTASMA!
Volem recordar que aquest any l’equip de govern,
per aquestes dates tan especials, aplicarà una nova
taxa als veïns de Baronia per tenir unes bústies, per
un servei tan basic i que funciona tant malament
com el correu.
Senyors de l’equip de govern, us encoratgem i estenem la mà perquè el nostre poble pugui tornar a
ser un referent.
Cal recordar que l’equip de govern costa al poble
75.000 € a l’any.

Des de la regidoria d’ocupació us podem avançar el
nou projecte en què estem treballant, un nou servei
d’ocupació, gestionat per una tècnica especialista
en la matèria, que revitalitzarà el polígon industrial,
i que posarà a l’abast de tots els ciutadans un assessorament laboral personalitzat i omplirà el nostre
poble de formació ocupacional gratuïta.
Perquè considerem des de l’equip de govern, que
el benestar i l’estabilitat laboral del veïns de Bellvei
ha de ser una prioritat, i per tant hem de sumar esforços per a què aixo sigui possible.
També cal remarcar que tenim treballant per a
l’ajuntament cinc persones amb estudis superiors,
en un pla de garantia juvenil. No tots aquests joves
són de Bellvei. Què vol dir, això? Que tenim nois i
noies amb poca formació acadèmica, i esperem que
a les pròximes convocatòries per crear ocupació puguem gaudir de comptar amb més joves preparats
del municipi.
Des de la regidoria de turisme estem treballant per
donar a conèixer Bellvei, a part també fent sortides
com la de la Fira del Torró d’Agramunt, que va ser
molt dolça!
Des de PSC volem felicitar la Llar de jubilats... 25
anys.
BONES FESTES I UN 2017 GUAI PER A TOTHOM!

Per aquestes dates, com fem sempre, un record
molt especial a les persones estimades que per diferents motius no podran ser amb nosaltres.
Feliç i millor 2017.
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