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Editorial

Consistori
FÈLIX SANS MAÑÉ
Alcalde de l’Ajuntament
de Bellvei

Ja s’acosta l’estiu un cop més, primer la festa
de St. Isidre, després la festa major i entre mig
moltíssimes activitats.
Torna la llum, l’escalforeta, les nits a la fresca.
Des de l’Ajuntament continuem treballant
per a tots els veïns, perquè es tinguin cobertes
totes les necessitats, es tingui treball i es puguin
gaudir de totes les festes del nostre poble.
Dels últims mesos vull ressaltar el concurs
literari que s’ha promocionat des de l’Ajuntament a través de la Ràdio municipal per Ramón
Valls. 22 novel·les, hi han participat de diversos
països. Ha estat una sorpresa molt grata.
L’altre punt a ressaltar serà, durant els actes
de la festa major petita, dedicar el nom d’un
carrer a Josep Urgell i Vidal.
Un veí de Bellvei que va fer el primer hotel
turístic de Catalunya i quasi d’Europa. Aquest
senyor va néixer a Bellvei i encara té alguns descendents aquí al poble. Al desembre de 2016
va fer 100 anys que va construir l’hotel Subur a
Sitges. Va Ser un precursor i visionari del turisme.
A part de mirar la cultura i el passat, també
mirem el futur.
Properament a Baronia, davant el retard de
l’arribada de la fibra òptica, hem firmat un conveni amb una empresa wifi per fer arribar l’Internet el més ràpid possible. Estem en contacte
amb els promotors dels polígons per finalment
desencalla’ls i que es puguin establir mes empreses al municipi.
Volem que la gent se senti bé al nostre poble
i per això treballem.
Bon estiu, bones vacances a tothom.
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Fèlix Sans Mañé Alcalde
alcaldia@bellvei.altanet.org
Àrea de Governació, Sostenibilitat
i Esports
Rafael Díaz Gómez 1r Tinent d’Alcalde
rdiaz@bellvei.altanet.org
Àrea de Cultura i Festes
Eva Gómez López 2n Tinent d’Alcalde
egomez@bellvei.altanet.org
Àrea d’Hisenda, Juventut i Baronia del Mar
Gerard Colet Mañé 3r Tinent d’Alcalde
gcolet@bellvei.altanet.org
Àrea d’Urbanisme, Serveis i Via Pública

Karol Granado Pleguezuelos Regidora
kgranado@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ensenyament, Comunicació i
Participació Ciutadana
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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Informació d’interès
Horaris transport públic
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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.

Sumari

Serveis Tècnics
Dijous de 10.00 a 14:00 hores.

Editorial i consistori
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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.

Informació i serveis
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Notícies
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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 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

Entrevistes als regidors del Consistori
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Festes
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Entitats
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Comunicació
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Plens Municipals
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Grups Municipals

19

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

SOC (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
El Consell del poble de Bellvei, en marxa
DAVID RAMOS I ALBA

L’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana de Bellvei, el Consell del Poble,
ja està en ple funcionament després de diverses
presentacions i reunions informatives. Una de les
més destacades va ser la jornada festiva del 7 de
gener plena d’activitats i amb èxit de participació
tant de públic com d’entitats participants i amb les
actuacions musicals de la Bellvei Band i el grup Les
tres claus musicals. L’alcalde de Bellvei, Fèlix Sans,
va valorar molt positivament aquesta jornada festiva, a la qual van assistir molts veïns del municipi. “Volem donar a conèixer el procés participatiu
i per donar a conèixer les entitats que tenim i que
la gent col·labori amb el moviment del poble”, va
explicar Sans. Segons l’alcalde de Bellvei, “la democràcia no s’acaba amb les eleccions, sinó que la
gent hauria de participar en les activitats i les decisions del poble”.
Un cop constituït, el Consell del poble es va reunir
per establir la metodologia de treball i el calendari per a aquest curs, establint que es trobarà cada
primer divendres de mes dels mesos de març, juny,
setembre i desembre. Així, fins el 12 de maig veïns i
entitats poden presentar projectes, del 13 de maig
al 2 de juny la comissió tècnica valorarà aquesta
projectes, i el 9 de juny es farà la presentació pública dels que es considerin vàlids. També es convocaria, si fos necessària una consulta popular per
decidir per votació quins dels projectes presentats
s’executen, amb un pressupost màxim de 5.000 euros en total. L’equip de govern, segons l’acord del
Consell, va organitzar una presentació pública al
centre cívic la Patronal per explicar el funcionament
de la metodologia per participar en els Pressupostos participatius.
Trobareu més informació sobre el Consell del poble i com presentar propostes al web municipal, a
www.bellvei.cat/consell-del-poble.

PULGARÍN,
MEMBRES PER CANDIDATURA POPULAR
A banda dels regidors del consistori i dels representants de
les entitats, es van escollir per
sorteig dos dels membres del
Consell del poble a partir de
candidatures populars. David Ramos i Alba Pulgarín tenen, doncs, veu i vot a l’òrgan. Hem parlat
amb David Ramos de la seva experiència fins ara
al Consell.
Com vas conèixer el Consell i per què et va interessar formar-ne part?
Vaig ser un dels promotors de la idea. Ja fa temps
que segueixo i m’atrau el tema de la participació
ciutadana, i n’havia parlat amb gent de l’Ajuntament. A partir d’aquí l’equip de govern hi ha anat
treballant, es va aprovar el reglament, i quan vaig
veure que el projecte agafava cos hi vaig voler participar.
Què et motiva de la participació ciutadana, més
enllà de votar cada 4 anys?
Arran de la crisi molta gent es va començar a fer
moltes preguntes. No m’interessava participar en
un projecte polític però vaig veure que hi havia
alternatives, eines transversals que permeten que
els ciutadans participin en els temes públics de manera més activa.
Com estàs vivint l’experiència fins ara, un cop ja
engegat el Consell?
Tal i com està funcionant el Consell en si em sembla bé, estic content. Sí que m’he trobat que a la
gent li costa parlar de segons quins temes. Estem
acostumats que uns manin i a criticar-los sense ferhi res. Considero que tot allò que és públic ha de
ser obert, transparent i dialogant.
Ara comença la fase de rebre propostes. Espereu rebre’n moltes?
Hem de ser optimistes, arrossegar i informar molt
bé. S’ha de fer entendre que el pressupost municipal és petit i no es poden fer macroprojectes. La
gent hauria de pensar en quines necessitats o mancances troben que hi ha al poble i fer-les arribar al
Consell. Jo convido tothom a intentar participar-hi
en la mesura del que els convingui, agradi o motivi.
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Notícies

Èxit de la Jornada i el certamen Bellvei

Ramón Valls, Maria Rosa Nogué i Elena Torres

La Jornada Bellvei Negre celebrada el 8 d’abril, un
seguit d’activitats al centre cívic la Patronal organitzades al voltant del lliurament de premis del certamen literari Bellvei Negre, va ser un èxit segons els
organitzadors i els participants. L’organitzador del
certamen i la jornada, l’escriptor i realitzador del
programa de literatura “L’alambí d’escriptors” de
Bellvei Ràdio Ramón Valls ha confirmat que hi haurà una segona edició del Premi Bellvei Negre de
novel·la negra, també amb el suport de l’Editorial
Gregal. L’any que ve, a més, el premi també comptarà amb una dotació econòmica.
Foto de família amb guanyadors i organitzadors de Bellvei Negre

Maria Rosa Nogué, guanyadora del 1r Premi de
novel·la Bellvei Negre
L’escriptora de Vilanova i la Geltrú Maria Rosa Nogué ha estat la guanyadora de la primera edició del
certamen de novel·la negra Bellvei Negre. El premi
inclou la publicació de la novel·la guanyadora, ‘No
arriba la mort’, a l’Editorial Gregal. Per a Nogué el
premi suposa “un gran esperó”: “Ara fa un temps
que no publico. El que tinc publicat és una novel·la
juvenil i una novel·la per a adults sobre el Palau de
la música i sempre he tingut una mica de referències biogràfiques, de quan era professora d’institut
o cantaire al Palau. Aquesta és la meva primera novel·la de ficció en què m’he atrevit a posar-me en
un món que no és el meu, els Mossos d’esquadra i
tota aquesta branca nova de la novel·lística negra
catalana”.
‘No arriba la mort’ està ambientada al Garraf. “Hi
ha una trama relacionada amb el tràfic de cocaïna
6

que s’entrellaça amb el robatori d’una mòmia”. La
mòmia en qüestió és la del museu Víctor Balaguer
de Vilanova i la Geltrú. “Sempre quan passejava
per allà pensava que podria ser un bon escenari de
novel·la”, recorda Nogué.
Elena Torres, membre del jurat, va destacar la cura
excel·lent que Nogué té pel llenguatge: “hi ha una
netedat en el llenguatge, una riquesa lingüística
molt important”. També va remarcar l’estructura
que Nogué fa servir i com trena les trames i els girs.
“M’ha fet il·lusió la referència a la llengua”, remarca Nogué: “Per la meva formació pensava que era
més filòloga que novel·lista, però les dues vessants
han estat importants”.
“Hem passat un dia fantàstic, amb actes molt ben
organitzats, amb molta serietat i ens han mimat
molt, a tots els participants”, destacava Maria Rosa
Nogué.
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i Negre, que tindran una segona edició

Ramón Valls, Aitor Mesa i Elena Torres

El jurat també ha volgut fer una menció especial a
la participant més jove del certamen de novel·la,
l’arbocenca de 16 anys Aura Romero Hil. Va presentar l’obra ‘Mentes rotas’, que segons el jurat
malgrat la manca de tècnica “té una cosa que no
tenen moltes altres novel·les presentades, l’ànima i
la fusta d’escriptor”.

“Las hijas de la penumbra”, novel·la finalista
La finalista del premi ha estat ‘Las hija de la penumbra’, novel·la que Gregal publicarà en versió llibre
electrònic, de l’escriptora argentina resident a Castella la Manxa Cristina Gargiulo. És la primera novel·la de l’autora, que ja avança que té un estil molt
cinematogràfic perquè ella ve del món del guió de
cinema. La novel·la està ambientada a principis del
segle XX a un poble de la Manxa, Tomelloso. “Allà
va néixer un gran autor de novel·la negra, Garcia
Pavón. I no és que m’inspirés ell, sinó Tomelloso:
crec que hi vaig veure el que ell hi veia. Vaig buscar
un tema actual com és la pedofília i el vaig traslladar a aquella època mostrant com es tractava i com
les classes socials ajudaven a que passessin aquest
tipus de coses”. A Gargiulo li va agradar “el maridatge entre novel·la, vi i gastronomia” de què va
gaudir a la Jornada Bellvei Negre, amb activitats
com el Dinar negre.

El també arbocenc Aitor Mesa ha estat el guanyador del premi de relat, destinat a alumnes de 3r i 4t
d’ESO del Baix Penedès, amb ‘La luna de Chicago’.
Com que el gènere negre no és el que més li agrada, Mesa va partir dels preceptes que demanava el
concurs i li va donar el seu estil, “amb més humor i
un final diferent” als habituals. El jove escriu habitualment relats, però més poètics sense un argument
o uns personatges molt marcats. “Per a mi escriure
és una forma d’expressar el que sento i m’agrada
molt”.

Ramón Valls, Aura Romero Hil i Elena Torres
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Bellvei dedica un carrer al bellveienc Josep Urgell,
pioner del turisme a Catalunya

8

Portada del llibre del centenari

Àngel Miguelsanz

Dins dels actes de la Festa Major petita d’aquest any
hi ha inclòs el canvi de nom del Camí de Santa Oliva
pel de Josep Urgell Vidal. Nascut a Bellvei, on encara hi té família, Urgell va ser el promotor de l’Hotel
Subur de Sitges, el primer edifici de la costa catalana
construït amb la idea d’allotjar turistes. L’hotel celebra ara el seu centenari, que va arrencar el 10 de desembre al Saló d’Or del Palau Maricel de Sitges amb
la presentació del llibre “Hotel Subur 1916-2016”, a
la qual van convidar l’alcalde de Bellvei, Fèlix Sans.

Sitges. Les investigacions dels autors del llibre, amb
el suport de l’historiador Josep Solé i Armajach i dels
els descendents de la família, els porten a afirmar que
“els Urgell i Vidal tenen arrels familiars a Cal Poncio
de Bellvei, on els seus antecedents documentats es
remunten a mitjans del segle XVIII.

“Tot començà a Bellvei del Penedès”, diu el llibre
“Hotel Subur 1916-2016”, del qual diu que és “un
bonic poble del Baix Penedès que acumula molta i
interessant història”. “Allà a Bellvei va néixer el 31
d’agost de l’any 1862 Josep Urgell Vidal en el si d’una
família establerta al poble molts anys ençà i que tenia en la pagesia el seu exercici professional”. I sobre Urgell explica que “nascut a Bellvei, de jove es
va veure obligat a emigrar, juntament amb els seus
pares, a causa d’un desagradable episodi familiar”.
“Va iniciar el seu camí professional a Barcelona, al
sector de l’hostaleria, i amb el pas del temps es va
convertir en un destacat promotor i empresari que,
amb valentia i visió de futur, fou capaç de projectar,
posar en peu i gestionar, l’any 1916, el que fou considerat “el millor hotel del Principat”: l’Hotel Subur de

L’economista Àngel Miguelsanz, un dels coautors del
llibre i cosí-germà de la família explica que “ell tenia
i continua tenint familiars de la seva dona que viuen
a Bellvei”. “Ens han ajudat moltíssim a esbrinar coses
de la família. I sobretot la seva esposa va passar moltes temporades de Bellvei perquè el tipus de treball
del marit era molt sacrificat i de tant en tant anava
a Bellvei a passar uns dies amb la família”, afegeix.
Pel que fa a la història del Subur, el primer gran hotel
adreçat a turistes, Miguelsanz apunta que Urgell “va
creure que havia de traslladar l’hotel que tenia a l’interior al costat del mar, adreçat a aquesta tipologia de
demanda que va copsar que començava a sorgir aleshores”. L’Hotel Subur ha estat sempre molt vinculat a
Sitges i a la seva vida dels sitgetans, on se celebraven
les grans festes, des de casaments. Durant aquests
100 anys, “l’hotel ha canviat el que ha canviat el turisme. Va començar sent una cosa de minories, d’elits,
i després ha passat al turisme de masses. L’hotel ha
hagut d’anar adaptant-se als nous clients”.

Fèlix Sans parlant amb l’alcalde de Sitges a la presentació

Plaça Nova de Bellvei, any 1929 (APMV)
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Bellvei tindrà wifi gratuït a
diversos punts del municipi

Un mar de cargolins a la llar
d’infants municipal
Els nens i nenes de la llar d’infants municipal els
Cargolins es van trobat amb moltes sorpreses, després de les vacances de Setmana Santa. D’una banda, la façana de la llar s’ha omplert d’un mar de
cargolins de colors, i de l’altra, s’ha comprat nou
mobiliari, entre altres coses.

Bellvei aviat tindrà wifi gratuït a alguns punts públics del poble a través d’un acord firmat al febrer
amb l’empresa Xta, de Wifi Penedès. La regidora
de comunicació Karol Granado explica que encara
s’estan acaban de determinar quins espais comptaran amb aquesta cobertura, que com a mínim serà
als centres cívics i a la plaça de l’església. Per oferir
aquest servei és necessària una antena a la zona
on hi ha els dipòsits de Sorea a Baronia. Granado
explica que la iniciativa s’ha engegat perquè “avui
en dia, des del punt de vista de les comunicacions,
és un servei bàsic”. El conveni per a aquest servei
tindrà un cost zero per a l’Ajuntament.

Bellvei acull la tercera jornada del Cros Comarcal
El 12 de febrer 300 esportistes d’arreu de la comarca van participar al Cros Comarcal a Bellvei. La
jornada organitzada pel Consell Esportiu Baix Penedès, l’AMPA de l’Escola La Muntanyeta i Ajuntament de Bellvei forma part dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya.

Un cop més, s’ha valorat als corredors i corredores
amb la “Targeta Verda”, que premia els valors a les
practiques esportives. En el cas del Cros, aquest
premi s’atorga als corredors que participin a les nou
jornades que s’organitzen, així com també al centre
educatiu que més s’hagi involucrat. D’aquesta manera, la perseverança i el compromís també entren
en joc.
El programa “Correm en Família”, que ofereix la
possibilitat que els familiars puguin córrer al costat
dels esportistes, ha estat un èxit. Després de tres
jornades, la nova iniciativa s’està consolidant entre
els participants. En la jornada anterior, per exemple, gairebé 50 famílies van participar en aquesta
modalitat i, d’aquesta manera, petits i grans van
poder gaudir junts la cursa.
9
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Entrevistes al consistori de Bellvei
Rafael Díaz Gómez
Regidor de Cultura i Festes

“Més que entrar en política,
sempre m’ha agradat fer
coses pel poble.”
Quines responsabilitats ha tingut i quines té?
Al mandat anterior vaig ser regidor de Cultura i Festes i aquest mandat, també soc tinent d’alcalde.

On va néixer?
A Moriles, un poblet a la provincia de Córdova.
Quan fa que viu a Bellvei?
Ara al gener he fet 47 anys i en tenia 5 quan vaig arribar aquí al poble.
Quan era petit, què volia ser de gran?
Volia ser mecànic de cotxes, perquè sempre m’han
agradat les màquines i els motors.
Quins estudis ha fet?
1r grau de mecànica industrial de l’FP, em vaig treure
el títol d’auxiliar mercantil, i m’he format en ofimàtica i
comptabilitat.
Quina és la seva professió?
Treballo a Saint Gobain, que és una empresa que es
dedica a fer vidres pels cotxes.
Per què va decidir entrar en política?
Més que entrar en política, sempre m’ha agradat fer
coses pel poble. Per això he estat dins de bastantes
entitats. El que volia era tirar endavant el poble i que
s’hi fessin coses.
Quants anys porta com a regidor?
Fa sis anys, des que vam entrar a governar amb +Bell10 vei.

Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
No tinc un lloc preferit. M’agrada tota la part antiga,
tot el casc antic, els carrers més vells del poble. I
m’agrada tot el poble en si.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
El que més m’agrada és la seva tranquil·litat, la seva
gent. Últimament el poble està creixent i no ens coneixem tots com es coneixien fa un temps, però el
que m’agrada és poder voltar pel poble i saludar
els altres.
Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un
disc?
Ara estic llegint “El hombre más rico de Babilonia
de George S. Clason, que tracta sobre l’èxit personal fruit dels nostres esforços i les nostres accions.
No tinc una pel·lícula favorita, però el tipus que més
m’agrada és el cinema musical, sobretot clàssics
com ‘Cantando bajo la lluvia’ o ‘Un americano en
París’. I no tinc un estil de música preferit, igual escolta una balada que reggeton que música electrònica. Cada situació té la seva música.
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J. Agustín Huerta Rodrigo
Regidor

“El meu lloc preferit és
el Castell de la Muga. És una
llàstima que estigui tan deteriorat”
locar el cinquè i vaig entrar al següent equip de
govern.
Quants anys fa que és regidor?
Deu anys.
On va néixer?
Vaig néixer a l’hospital de Tarragona però sóc de
l’Arboç
Quan fa que viu a Bellvei?
Farà ja uns divuit anys.
Quan era petit, què volia ser de gran?
Des de petit volia ser elèctric. Des de nen m’agradava reparar i fer coses, i això em va portar a estudiar-ho.
Quins estudis ha fet?
Enginyeria elèctrica.
Quina és la seva professió?
Treballo a l’empresa Reverté i sóc cap de manteniment i producció.
Per què va decidir entrar en política?
No m’hagués pensat mai que hi entraria. Però fa
12 anys em va contactar l’anterior equip de govern
per demanar-me quines propostes tenia per millorar Baronia del Mar, que era on vivia aleshores, i en
vaig fer algunes. I vaig veure que participant podia
millorar les coses. A partir d’aquí em van oferir anar
a unes llistes, i vaig dir que sí. Pensava que estaria
a les últimes posicions de la llista però em van col·

Quines regidories ha ocupat, en mandats anteriors?
Vaig portar Educació, que és un tema que
m’apassiona.
Quin és el seu lloc o racó preferit de Bellvei?
El castell de la Muga. És una llàstima que estigui
tan deteriorat. És un lloc emblemàtic que hauria
de millorar l’estat. Ara està en mans privades.
Què és el que més li agrada de viure aquí?
Que encara no és un poble tan gran com per perdre la identitat. D’una manera o d’una altra tots
ens acabem coneixent. Em fa por que acabi sent
un poble dormitori, ha de ser alguna cosa més.
Ens pot recomanar un llibre, una pel·lícula i un
disc?
Hi ha molts llibres que m’agraden, però recordo que em va agradar molt ‘Como iba diciendo’ d’Andreu Buenafuente. És un home que diu
moltes veritats amb la ironia. Sempre he estat
enamorat de la saga d’’Star wars’, i sobretot de
la primera que va sortir ‘La guerra de les galàxies’: l’he vist moltes vegades però no me’n canso. Quan era més jove m’agradaven molt grups
cop Sangraït o Los Rebeldes. D’aquests últims
recordo el disc “La rosa y la cruz”.
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Festes
Les dones de Bellvei formen un gran llaç lila
per celebrar el Dia de la Dona

Més de 40 dones de Bellvei es van reunir dissabte 4
de març a la plaça de Catalunya per fer-s’hi una foto
aèria conjunta, formant un gran llaç lila per celebrar
el Dia de la dona, dins dels actes de la II Setmana
de la dona de Bellvei. Tot seguit van desplaçar-se
al centre cívic la Patronal on es va inaugurar l’exposició Dones de Bellvei, amb fotografies d’Anna
Holgado, que retrata el dia a dia de les dones del
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municipi, tant a les seves feines i activitats com a
casa. Aquestes van ser les primeres activitats d’una
Setmana de la dona que va comptar amb propostes
gratuïtes i solidàries, com la 2a trobada de teixidores que va servir per elaborar peces de ganxet que
cobreixen aquests dies elements arquitectònics del
poble.
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A punt la Festa Major petita i
la Fira de Sant Isidre

Les activitats de la Festa major petita d’aquest any
començaran divendres 12 de maig a les 7 de la tarda
amb la inauguració de l’exposició “Jose Valero, Creacions des del Sentiment” de la Fundació Santa Teresa
al centre cívic La Patronal. L’endemà, dissabte 13, a les
17 de la tarda es canviarà el nom del Camí de Santa
Oliva pel de Josep Urgell Vidal.
El matí de diumenge 14 començarà ben d’hora, amb
l’esmorzar popular a la plaça Catalunya organitzat per
Bàsquet Bellvei. A 2/4 de 10 arrencarà la III Cursa Trail
Sant Isidre de Bellvei al pavelló, amb recollida de dorsals i últimes inscripcions de 8 a 9 h. De 9 a 14 h es farà
la 10a Trobada de plaques de cava al carrer Pau Casals,

Bellvei celebra un Carnestoltes
amb molta música i ball

Els nens i nenes de
Bellvei van poder
gaudir del carnestoltes per partida
doble, primer dijous 23 de febrer
al poble, i després
l’endemà, 24 de
febrer, a Baronia de mar. Els infants van seguir dijous la Cercavila del Rei Carnestoltes pels carrers
del poble fins arribar a la plaça Catalunya, on va fer
el pregó. Tot seguit van poder gaudir de l’espectacle infantil de la companyia 3/4 de 15 i d’un berenar. Divendres la Patrulla canina va ballar amb els
nens i nenes al centre cívic la Muga, al ritme de la
música de la disco mòbil infantil. Els infants també
hi van poder berenar.

organitzada per la casa rural Ca la Florinda.
Durant tot el dia, d’11 a 14.30 h i de 17 a 20 h tindrà lloc la Fira i mostra d’oficis artesans pels carrers de
Bellvei, amb l’elaboració de gorres de cop, puntes de
coixí, forjador, ceramista, teixidora, vitralls, etc. La inauguració de la Fira amb les autoritats locals serà a les 11
del matí. A les 11.45 h actuaran els Grallers de Bellvei
amb el Jaume i les Ovelles pels carrers de la Fira, i a les
5 de la tarda hi haurà l’actuació del Ball de Bastons de
Bellvei, també pels carrers del centre.
El Dinar popular a la rambla Josep Torrents, organitzat
pels Diables de Bellvei, serà a les 14.30 h. Els tiquets es
poden comprar als centres cívics de Bellvei a un preu
de 7 euros. L’entrega dels premis Pipiripip i Patarol seran a les 18 h a la plaça de l’església. La Bellvei band
tancarà els actes de la Festa major petita amb la seva
actuació al carrer Reforma. Durant tot el dia també hi
haurà tallers participatius de sals minerals, ceràmica,
monedes, molí fariner, etc., inflables per als més petits
a la plaça Catalunya i passejades amb Harley Davidson de l’associació HDCC. També podreu donar sang
a l’autobús estacionat a l’avinguda Nostra Senyora, a
l’altura del carrer Jaume Palau. Dilluns 15 de maig, dia
de Sant Isidre, serà festiu a Bellvei.

Els Res d’Orient passen
per Bellvei
Els nens i nenes de Bellvei van poder veure els
Reis d’Orient la nit del 5 de gener, que van protagonitzar una cavalcada pels carrers del poble,
amb l’animació de diversos convidats: la Patrulla
canina, el Mickey i la Minnie, els personatges de
Frozen i Bob Esponja. El recorregut va acabar a la
plaça Catalunya, on es va servir coca i xocolata.
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Entitats
La nova entitat Tafaners vol dinamitzar
Bellvei amb activitats intergeneracionals
Un grup de joves de Bellvei ha impulsat la nova entitat Tafaners que vol dinamitzar Bellvei proposant
activitats obertes a tothom i que uneixin generacions. La van presentar diumenge 19 de març al centre cívic la Patronal.
Els Tafaners volen dinamitzar el poble a través d’activitats, organitzar les persones amb idees i ganes
per fer coses, unir generacions, participar “perquè
Bellvei estigui viu tot l’any”, escoltar els socis i les
idees de la gent, fer propostes i coordinar-se amb
altres entitats i amb l’Ajuntament, i compartir un
espai comú en què tothom hi pugui fer aportacions.
Entre les activitats que es podrien fer parlen de fer
des de gimcanes, sopars populars, xerrades o festes fins a classes de zumba.
L’entitat s’organitzarà a partir de reunions trimestrals amb els socis en què aquests faran propostes
que després es debatran i després es duran a terme. La primera d’aquestes reunions serà el 9 d’abril
a la tarda a les escoles velles.
Es poden fer socis dels Tafaners els majors de 16
anys, siguin o no de Bellvei, a un preu màxim de 18
euros/any, que serà menor si hi ha diversos membres de la mateixa família inscrits.
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N’hem parlat amb tres membres de la junta:
Arnau Mañé, Francesc Huertas i Adrià Galofré
D’on va sortir la idea de fer aquesta nova entitat?
Va néixer una nit de Festa Major en què havíem de ser 10 persones va acabar sent de 30-40.
Vam veure que hi havia gent de diverses generacions i amb ganes de fer coses i participar a
l’activitat del poble. Aleshores vam decidir que
ens havíem de moure i trobar una solució a allò
de què ens queixàvem, que a Bellvei hi passaven
poques coses. Per això vam pensar en muntar
una organització que dinamitzés el poble amb
activitats de tot tipus durant tot l’any.
Com us organitzareu?
Ens organitzarem per trimestres. La primera activitat que prepararem serà pel maig, per la fira
de Sant Isidre i a partir d’aquí començarem a organitzar altres activitats: una per Sant Joan, una
per mitjans d’estiu i una per a la Festa Major.
Com es poden fer socis els interessats?
O es posen en contacte amb nosaltres a través
de les nostres xarxes socials o ho poden fer a la
nostra parada de la Fira de Sant Isidre, en què
estarem fent coses tot el dia.
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2n Open de taekwondo Vila de Bellvei,
al pavelló municipal
El club Taekwondo My-Ju Cunit, el Club Taekwondo la Lira Vendrellenca i l’AMPA de l’escola la Muntanyeta organitzen amb la col·laboració de l’Ajuntament el 6 de maig el 2n Open de taekwondo
Vila de Bellvei, que aquest any sí que se celebrarà
a Bellvei, al Pavelló Municipal. Hi competiran les
categories infantils (2009-2008), pre-cadets (20072006) de nivell I (groc-verd) i nivell II (blau-negre/
vermell), i cadets (2005-2003) de nivell I (groc-verd)
i nivell II (blau-negre/vermell). La competició es farà
amb petos i cascs electrònics amb màscara inclosa
i els premis seran una copa i una medalla per al
primer de cada categoria i medalla per a tots els
participants.

Exposició Atlètic Bellvei

L’Atlètic Bellvei va posar punt i final a les activitats
del seu centenari amb una exposició de fotografies, trofeus i samarretes històrics al centre cívic la
Patronal, del 16 de desembre de 2016 al 8 de gener del 2017.

III Cursa trail
de Sant Isidre
de Bellvei
El 14 de maig tindrà lloc la III Cursa Trail Sant Isidre
de Bellvei, i la sisena dins de la Lliga TgnNord de les
13 que s’han organitzat a la provincia de Tarragona.
La cursa compta amb un nou recorregut de 13 km
pels voltants de Bellvei i Castellet i la Gornal amb
un 80% de terra i un 20% d’asfalt, amb sortida a les
9.30 del matí al Pavelló municipal. Hi haurà premis
per categoria masculina i femenina i categoria local
femenina i masculina, a banda del sorteig de productes dels col·laboradors de l’esdeveniment. Les
inscripcions es poden fer al web Runedia.com, a un
preu de 12 €.
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Entitats
L’objectiu dels Senderistes la Muga aquest
2017 és Montserrat
El proper octubre els Senderistes la Muga de Bellvei volen fer la caminada popular de Vilafranca del
Penedès fins a Montserrat que organitza el Centre Excursionista del Penedès. Per preparar aquest
recorregut, l’entitat ha organitzat diverses sortides
prèvies amb la col·laboració de l’Ajuntament i de
Condis Bellvei. Per Sant Jordi es va fer un Passeig
de Sant Jordi pels voltants de Bellvei, adreçada a
petits, grans i més grans, amb un recorregut apte
per a tothom d’uns 6 km i 2 hores de durada, aproximadament. Les properes sortides seran al Montmell, per Montserrat, per Prades i Torrelletes, els
mesos de maig, juny i juliol.

Cantada de Caramelles pels carrers de Bellvei

Assaig de caramelles

Actuació de Les tres claus musicals

Diumenge 16 d’abril es va fer la Cantada de Caramelles pels carrers del poble fins arribar a la
plaça de l’església, de les 12 fins a les 2 del migdia.

A la cantada, com en anys anteriors, hi van actuar
Les tres claus musicals. Els cantaires es van estar
preparant per a aquesta cantada des del 4 de
març.

Dues obres de la Muntanyeta,
al 39è Festival de teatre infantil i juvenil
Del 27 de març al 7
d’abril, el Teatre Municipal Àngel Guimerà acull
el 39è Festival de teatre
infantil i juvenil del Baix
Penedès, 10 matins en
què es representen 35
16

obres. L’escola la Muntanyeta hi va participar
el dia 3 amb dues obres,
els alumnes de 2nB amb
“Història d’una llauna”
coordinada per Cristina
Vadillo i Montse Valder-

rama, i els alumnes de
2n A amb “La cuca de
llum” coordinada per
Inés Rodriguez.
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Comunicació
Mor el locutor de Bellvei Ràdio,
Jaume Santó als 90 anys

El bellveienc Jaume Santó va morir el 29 de desembre a l’edat de 90 anys i el seu enterrament multitudinari es va celebrar el 31 de desembre a l’església
de Bellvei. Santó era el presentador i responsable
de “L’hora de la sardana”, una programa en què
oferia una selecció de música de cobla i havaneres
i que es podia escoltar els migdies del cap de setmana a Bellvei Ràdio des de l’inici de l’emissora,
l’any 2008.
Jaume Santó era el més veterà i més longeu col·laborador de Bellvei Ràdio i sabia transmetre la seva
passió per la música tradicional de Catalunya, de la
qual gaudia tant escoltant-la com en les ballades a
què havia assistit arreu i organitzat a Bellvei.

Bellvei Negre,
programa coproduït
per la Xarxa

Nou web de
Bellvei ràdio
Bellvei Ràdio ha estrenat nou web, en què es poden
tornar a escoltar els programes dels seus col·laboradors, les entrevistes dels programes informatius
i les notícies principals del que passa al municipi.
També s’hi pot consultar la programació de l’emissora.

A banda del Tot Bellvei, Bellvei Ràdio compta
aquesta temporada amb un nou programa que
coprodueix amb la Xarxa de Comunicació Local.
L’objectiu de l’espai és donar a conèixer el certamen i la jornada Bellvei Negre, amb entrevistes als
organitzadors, el jurat i els participants. El programa setmanal el dirigeix i presenta Ramón Valls, el
responsable del programa literari Alambí d’escriptors on va néixer Bellvei Negre i organitzador del
certamen i la jornada.
17
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Plens municipals
Ple extraordinari
12 de gener de 2017
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària del passat 22 de desembre de 2016.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, Modificació de la Taxa i el
Reglament de la Llar d’Infants (Exp. 2016/2030).

Ple ordinari
20 d’abril de 2017

7. Aprovació si escau, Ratificar el conveni interadministratiu amb el Consell Comarcal del Baix Penedès,
Conveni Col·laboració per l’execució del programa
TREFO, convocatòria 2016). ( Exp. 2017/448).
8. Aprovació si escau, Adhesió de l’Ajuntament
de Bellvei al conveni de col·laboració per l’assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria industrial
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. (2017-2020) (Exp.
2017/994).
9. Aprovació si escau, Canvi de nom carrer de la via
pública Camí de Santa Oliva (Exp. 2017/246).

1. Aprovació si escau, l’acta núm. 1 corresponent a
la sessió anterior celebrada el dia 12 de gener de
2017.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si escau, Modificació de Crèdit 1/2017.
(Exp 2017/998)
4. Aprovació si escau, Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions (Exp. 2016/1259).
5. Aprovació si escau, Aprovació si escau, Ratificar
l’annex 1 Conveni de Serveis Socials, exercici 2017.
(Exp. 2017/256).
6. Aprovació si escau, Ratificar l’annex del conveni interadministratiu amb el Consell Comarcal del
Baix Penedès, Jove Baix Penedès, aportació exercici 2017. ( Exp. 2017/380).

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

Karol Granado Pleguezuelos
Portaveu

J. Agústín Huerta Rodrigo
Portaveu

Núria Güell del Campo
Portaveu

Bellvei ya tiene Consejo del Pueblo. El pasado mes de marzo, se constituyó para dar paso
al arranque de una nueva forma de participar
en la política municipal, después de meses
de mucho trabajo y con la ilusión puesta en el
desarrollo de un nuevo modelo de democracia en el que sea el conjunto del pueblo el que
tome decisiones clave a través de una democracia más plural.
La manera que tienen los vecinos en su mano
para participar es principalmente presentando
propuestas. Los vecinos de Bellvei conocemos
nuestro pueblo, sus dinámicas, su “vida” y conocemos qué necesidades tiene y qué carencias.
El plazo para presentar las propuestas por parte de los vecinos es hasta el 12 de mayo. Ahora ha llegado el momento de demostrar que
somos vecinos activos, responsables y capaces
de presentar propuestas para el pueblo para
que podamos decidir entre TODOS cuáles que
serán las que se llevarán a cabo y así poder
disfrutarlas. Encontraréis toda la información al
respecto en la web del Ayuntamiento de Bellvei www.bellvei.cat.
Se ha creado, a su vez, la Regidoria de Participación Ciudadana dando respuesta a la necesidad de instrumentalizar la voluntad del equipo
de gobierno de avanzar hacia una democracia
participativa, con una política más cercana y accesible a todos.
En otro orden de cosas, quisiera destacar las
mejoras que se han llevado a cabo en la guardería municipal. Se ha comprado mobiliario
para las dos aulas y juguetes nuevos y se le ha
dado una nueva vida a la fachada principal, con
un mural realizado por la ilustradora Susana
Leiva que representa “un mar de cargolins”.
En materia de comunicación, se ha firmado
con la empresa XTA Penedès un convenio para
dotar de wifi gratuito a algunos edificios municipales y ofrece la posibilidad de mejora en
las comunicaciones de Baronia puesto que esta
empresa ofrecerá sus servicios a bajo coste y
con la máxima cobertura ya que la antena estará instalada en el depósito de Sorea que está
situado en Baronia.

Benvolguts veïns i veïnes, una vegada més tenim l’oportunitat d’explicar la visió que tenim
del nostre municipi.

Ocupació
Des de la regidoria d’ocupació estem treballant en tres eixos importants.
Accedir a una nova convocatòria del pla de garantia juvenil per comptar amb cinc joves més
treballant al municipi, ja que els joves que ho
estan fent ara estan sent un gran reforç per tirar endavant projectes importants.
La tècnica d’ocupació i jo mateixa estem treballant amb el sector industrial, fent visites a les
empreses per informar que l’Ajuntament disposa d’una borsa de treball actualitzada i amb
gent preparada.
La gent en situació d’atur podrà fer entrevistes
personals amb la tècnica d’ocupació demanant
hora.
D’altra banda, estem treballant per fer cursos
de formació al poble si hi ha prou demanda per
fer-los.
Al web de l’Ajuntament s’aniran penjant les
ofertes de feina, i anirem informant de tots els
plans d’ocupació que vagin sortint durant l’any.

Ja hem reiterat en altres ocasions que no avancem en cap direcció, l’equip de govern no té
cap full de ruta a seguir, només gestiona el dia
a dia i a més de forma molt lamentable.
Voldria parlar del camp de futbol, genial idea
tenir-lo obert 24 h sense cap tipus de manteniment, l’únic de la comarca que no és de gespa
artificial i ara ple de bonys i excrements. Cal
remarcar l’estat deplorable dels vestuaris.
Referent a la piscina, després de la famosa obra
de rehabilitació (pagada 3 vegades) i convertida en un bassal d’aigua, ara posaran gespa
artificial. Esperem que arribi abans de l’estiu,
això sí!, prèvia pujada de preus, evidentment.
Cal destacar que diners destinats a la inversió
del camí de Baronia seran destinats a altres
finalitats. Esperem veure-hi les maquines treballant algun dia?, Sí! abans de les eleccions...
També hem observat canvis en la composició
de govern, segons la nostra interpretació, no
per millorar el funcionament de l’ajuntament
sinó únicament per assegurar-se un sou (500 €/
mes) sense haver d’assistir a cap reunió o ple.

Medi Ambient
S’està arreglant tot el carrer de la Parellada. Es
traurà tota la gespa i s’hi posaran plantes autòctones, amb una decoració diferent. Els objectius són reduir el rec i, especialment, que el
gossos i els seus amos respectin el jardí, ja que
més avall tenim el pipicà.

Com a informació addicional, hem estat sense secretari interventor gairebé un mes, sense
juntes de govern ni cap altra actuació, i la situació al municipi ha estat la de cada dia, precisament perquè quan no es fa res, quan de veritat
no pots fer res tampoc importa gaire. Hem de
començar a tirar endavant aquest municipi, fer
treballar el polígon i donar mostres d’un mínim
d’activitat.

Turisme i Natura
Aquest any, si podem, portarem a terme la iniciativa Turisme i Natura a Bellvei. S’estan mirant
rutes per caminar i veure tot el seu entorn, com
les barraques de pedra seca, tot degudament
senyalitzat i amb el suport del grup senderista
que tenim aquí al poble. Més endavant tindrem
més novetats.

Respecte als pressupostos participatius, tot i
que en múltiples ocasions hem expressat que
era una idea difícil de fer funcionar, (el dia de la
presentació a veïns i veïnes hi havia sols dues
persones), els regidors de PDeCAT estarem
ajudant i formant-ne part. Convidem a veïns
i veïnes que coneixeu el dia a dia del nostre
municipi a què hi expressin les seves idees de
millora. Us desitgem un gran estiu.

La setmana abans de la festa major volem organitzar un campionat de parxís comarcal amb el
suport de la societat el Casal. Aquest esdeveniment portarà molta gent al poble, que veuran
que tenim bon vi, coques, les gorres de cop,
dues cases rurals, etc...
Política
Com sabeu, soc militant del PSC des de fa
molts anys. Dintre del PSC i PSOE tindrem canvis; o no, espero que sí. Tenim un candidat que
pot tornar a donar un gir a l’esquerra amb noves idees, i aquest és Pedro Sánchez.
A les primàries, l’agrupació del PSC de Bellvei
donarà suport a Pedro Sánchez.
El PSC, sempre treballant amb il·lusió per Bellvei.
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