Solivella, gener de 2015
Núm. 01/2015

FUNCIÓ DE TEATRE

La Teatr’Era
de Castellvell del Camp
PRESENTA:

- L’AVAL de Ramon Serra
Sala d’Actes de la Societat. Solivella
Diumenge 1 de febrer a 2 quarts de 7 de la tarda
L’Aval, és una obra divertida i actual, escrita per un dels actors: Ramon Serra,
en col·laboració amb altres membres del grup de teatre: La Teatr’Era, de
Castellvell del Camp, pertany a l’associació de la gent gran: L’Era.
SINOPSI:
L’afer, es desenvolupa en una casa antiga, de poble de muntanya, on hi
viuen els seus propietaris, que són un matrimoni de jubilats. Actualment estan
subsistint en unes condicions precàries, pel fet d’haver de respondre a un
aval bancari, que varen signar a favor del seu fill. Però.... inesperadament, els
hi arribarà una solució, que farà mantenir el públic expectant fins l’últim
moment.
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CAMINADA POPULAR

S

OLIVELLA ES MOU

El proper diumenge dia 22 de febrer, a les 10 del matí tindrà lloc una
caminada popular en aplicació del programa saludable “Solivella es mou”.
Ens trobarem al passeig Dr. Carles Balaguer, per anar direcció al camí de les
Comes, Tallat, Pedreres, camí darrere els horts de lis Sortetis. Visitarem un lloc
estratègic que servi de polvorí durant la passada guerra civil, així com l’ indret
on es enterrada la Font Major de Solivella.

TANCAMENT DE LA PISTA COBERTA
A la zona esportiva es disposa d’una pista coberta que ha estat construïda
amb el programa d’inversions obres RAM del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i el Fons Estatal d’Inversió Local any 20082010.
Ara, i davant la necessitat de disposar d’un espai ampli i que complementi
els equipaments que disposen així com de l’entorn esportiu i educatiu, ha
estat redactat el projecte executiu per tal de totalitzar aquest nou
equipament. El pressupost és de 381.928,76 euros.
En un principi per afrontar aquesta despesa es comptava amb un ajut del Pla
d’Obres i Serveis de Catalunya i del Pla d’Acció Municipal, que ens permetia
afrontar una primera fase de les dues que es preveien per tal d’assumir els
costos, però, en no haver-se aprovat el pla inversor de la Generalitat a tot
Catalunya, ha estat forçat i necessari modificar la fase executiva, amb la
qual cosa, a dia d’avui, per tal de totalitzar el projecte global previst, és
preveuen tres fases d’execució d’obra, que finalitzaran l’any 2019-20.
La primera fase que serà executada durant aquest primer trimestre, consisteix
en el tancament de tot el perímetre, construcció de nova estructura per
l’escenari, fora pista, portes i finestres (el tancament de la façana sud serà
provisional fins l’execució de la propera fase). El pressupost d’execució
d’aquesta fase d’obra és d’un import de 193.710,82 euros, i compta amb el
següent finançament:
Diputació de Tarragona, Pla d’Acció Municipal 2014
171.819,00 euros
Diputació de Tarragona, Pla Especial Inversió Municipal 2015 12.206,28 euros
Ajuntament de Solivella, recursos propis
9.685,54 euros
TOTAL ........................................................................................
193.710,82 euros
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SOLIVELLENCA CENTENARIA
El dia 27 de gener de 1915, el secretari del Registre Civil de Solivella procedia
a la inscripció del naixement núm. 7, respecte a la nena CARME IGLESIAS
TRAVÉ. Ara han passat 100 anys, i aquesta solivellenca, tot i residir a
Barcelona, i que durant molts i molts anys els estius i les festes del poble les
celebrava amb nosaltres, el mateix dia del seu naixement, aquest 27 de
gener, és desplaçà amb la seva família al nostre poble per celebrar un dia
tant especial.
Per aquest motiu, L’Hereu i Pubilla Infantils, juntament amb l’alcalde, la varen
felicitar i obsequiar, tot desitjant-li molta felicitat.

DEFUNCIÓ D’ANTÒNIA CODINA RIBAS
Missa funeral a Solivella, dissabte 31 de gener a la una del migdia
El passat 23 de gener va morir a Barcelona la veïna Sra. Antònia Codina
Ribas, la farmacèutica de Solivella des de l’any 1963 a 2003.
Per aquest motiu el diumenge 25, una representació municipal es desplaçà
al tanatori de Sant Gervasi, on és feu una pregaria pel seu traspàs, i
posteriorment fou portada al panteó familiar de Vic.
Per tot, la família ha disposat celebrar la missa funeral dissabte 31 de gener a
la una del migdia, a l’església parroquial de Santa Maria de Solivella, la
parròquia i poble de l’Antònia.
L’Ajuntament us invita a participar en el funeral que s’ha disposat en
memòria de la senyora Antònia Codina Ribas, - EPD- la qual al llarg de
quaranta anys va exercir de farmacèutica, i d’inspectora municipal de
sanitat al nostre poble.

AGENDA
Diumenge 1 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda: Funció de teatre amb l’obra –
L’Aval –
Dijous 5 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda: Celebració popular per les dones,
Santa Àgata.
Dissabte 14 de febrer a les 7 de la tarda: Festa de Carnaval “Toustadelo i
Serenón. Misió: Salvar l’escola”.
Diumenge 22 de febrer a les 10 del matí: Caminada popular
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CELEBRACIÓ POPULAR PER LES DONES DE
SOLIVELLA
SANTA ÀGATA
Patrona de les Dones
Dijous 5 de febrer de 2015
2/4 de 7 de la tarda, sala d’actes La Societat
Des de la regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Solivella han estat
organitzats uns actes populars amb motiu de la festa de Santa Àgata,
patrona de les Dones.
El nostre municipi amb una llarga tradició d’associacionisme de les seves
dones, i el paper que han desenvolupat al llarg de la història del nostre
poble, a partir d’ara, seran homenatjades una vegada a l’any, en
l’escaiença d’aquesta celebració.
Actes organitzats:
- Benvinguda a les dones de Solivella.
- Inscripció de les dones en el cens de Santa Àgata 2015.
- Breu exposició sobre “La dona solivellenca en la història”, a càrrec d’Enric Capdevila i
Torres. Alcalde.
- Recital de cançons populars catalanes (primera part), a càrrec del DUET PARADÍS.
- Elecció per sorteig entre les dones inscrites majors de 18 anys, de l’Alcaldessa i dues
regidores “Santa Àgata 2015”, a càrrec de Marta Martínez Garcia, regidora de la
Dona.
- Acceptació del càrrec, nomenament i imposició del distintiu d’alcaldessa i regidores.
- Recital de cançons populars catalanes (segona part) pel DUET PARADÍS
- Cloenda de la festa.
(els homes hi poden assistir, i es situaran en un lloc secundari)

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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