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 REUNIÓ DE TREBALL: CAMINS MUNICIPALS
Dijous 24 gener, 7 tarda
L’Ajuntament, Agrícola de la Conca i la Societat de Caçadors, convoquen una reunió de
treball per tractar i estudiar la situació actual dels camins del terme, i més una vegada
superat l’episodi de pluges del darrer trimestre de l’any passat, les quals han causat un
perjudici considerable a la xarxa de camins.
Per aquest motiu les persones interessades en aquest tema, es demana la seva
participació a la reunió de treball, per tal de trobar solucions mitjançant propostes o
suggeriments que ajudin a reformular les actuacions en la millora dels camins.
La reunió tindrà lloc el dijous 24 de febrer, a les 7 de la tarda, a la sala de reunions de la
Cooperativa.

 REUNIO GENERAL DE JOVES
Dissabte 9 de febrer, 2/4 de 12 del migdia
La regidoria de Joventut de l’ajuntament i el Servei Comarcal de Joventut, convoquen als
joves de Solivella a una reunió general que tindrà lloc el dissabte 9 de febrer, a 2/4 de 12
del migdia, a la sala d’actes de cal Mateu.
La reunió tindrà lloc el dissabte 9 de febrer a 2/4 de 12 del migdia a la sala d’actes de cal
Mateu.
Aquesta activitat s’emmarca en les que habitualment tenen lloc amb els joves, ja sigui de
forma general, o en l’àmbit associatiu, i en aquesta ocasió per tractar els següents temes:
-

Pla d’actuació de joventut any 2019.
Proposta per la redacció del nou Pla Local de Joventut.
Activitats i dinamització a curt i llarg termini.
Suggeriments per la dinamització i participació en l’àmbit de les festes.
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 SORTIDA AL MUSEU DEL PESSEBRE DE CATALUNYA
Diumenge 17 de febrer, 11 del matí
Recentment ha estat inaugurat el Museu del Pessebre de Catalunya amb seu a
Montblanc. Un equipament de projecció internacional, màgic i ple d’il·lusió on compartir
les tradicions. Un espai de recerca, restauració i conservació, un centre permanent
d’interpretació, educació, divulgació de l’artesania com a pràctica de la creativitat de
l’art pessebrístic. Nascut amb el compromís i l’objectiu de preservar la cultura, la història, la
tradició i el futur del patrimoni cultural-etnogràfic tant dels Pessebres, com dels Calvaris de
Catalunya.
Per aquest motiu el diumenge 17 de febrer, a les 11 del matí sortirà un autocar des de la
cooperativa per anar a Montblanc a visitar aquest equipament, i a més també tindrem
ocasió de visitar la seu central del Museu Comarcal, del qual, el museu del castell de
Solivella n’és secció monogràfica.
Amb tot, cal fer inscripció a les oficines de l’ajuntament fins el dia 11 de febrer, en horari
d’atenció al públic. Activitat patrocinada. Places limitades.

 CELEBRACIONS I ANIVERSARIS 2019
275 anys
Actes de celebració i cloenda de la commemoració dels 275 anys del vot de poble
(1743-2018).
250 anys
Inici de la construcció del temple parroquial barroc
100 anys
Commemoració del centenari, del natalici de Frederic Travé Alfonso, net de Magí
Travé Ballart de Solivella, que fou propietari del castell i regentà el cafè del Liceu
barcelonès.
90 anys
El 20 de setembre de 1929 foren inaugurades les obres de construcció de l’actual
edifici escolar.
75 anys
El 23 de febrer de 1944 tingué lloc la gran nevada.
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40 anys
Aquest any esdevé el 40è aniversari de l’actual etapa d’ajuntaments democràtics.
40 anys
L’associació de Jubilats i Pensionistes celebren el 40 anys de la seva existència.
20 anys
Web del Centre d’Estudis Solivellencs. Solivella.net

 NOU HORARI TANCAMENT DEL CAP.
A partir del 21 de gener els CAP de Vila-rodona i Montblanc, així com el consultori
de l’Espluga de Francolí, tancaran a les 20 h. Així mateix, tots aquells consultoris que
tinguin activitat durant la tarda,també s’aplicarà la mateixa normativa.
A partir de les 20 hores els dispositius d’urgències seran els coneguts fins ara:
*Alt Camp Est: punt SUE del Pius Hospital de Valls
*Montblanc: Punt d’Atenció continuada (PAC) Montblanc.
*061, que activarà el recurs més adient.

 FESTES LOCALS 2019
Les festes locals per l’any 2019 son les següents:

16 d’agost, festa Major patronal.
9 de setembre, Sagrat Cor, festa del Vot de poble.

 BANDERA DEL POBLE
Aquest any 2019, els portadors de la bandera del poble seran els membres de la
junta directiva de l’associació de jubilats i pensionistes, que tindran cura de la
seva presència i custodia als actes oficials que s’escaiguin, i a les processons.
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 AGENDA MUNICIPAL I ASSOCIACIONS
Dijous 24 gener:

7 tarda, reunió a la Cooperativa per tractar dels camins municipals.

Dissabte 26 gener: La companyia Taiatru de Solivella, representarà l’obra – El casament del
Saldoni i la Margarida – a la residència Jaume I de l’Espluga de Francolí, a les 6
de la tarda.
Dijous 31 gener:

a 2/4 de 8 del vespre, a la sala d’actes de cal Mateu, trobada comarcal d’
Òmnium Cultural a Solivella. Qui estigui interessat pot assistir-hi.

Divendres 1 febrer: A les 7 de la tarda, sala parroquial, Conferència de Mn. Josep M. Alegret:
L’Apostolat de la Oració: història i actualitat. (programació 275 anys S. Cor)(1)
Dissabte 2 febrer:

6 tarda, sala d’actes cal Mateu, Presentació del llibre “El Camí de les aigües”
de Carme Martí. (2)

Diumenge 3 febrer: de les 12 del mati a la una del migdia, portes obertes al pavelló per conèixer
les obres d’ampliació.
A les 6 tarda, teatre a La Societat amb obra “L’habitació” del grup Vent de
Bosc de Vimbodí. (3)
Dissabte 9 febrer:

2/4 de 12 del matí, trobada de joves amb tècnic comarcal de joventut a sala
d’actes de Cal Mateu.
A les 6 tarda missa de cap de setmana. (1)
A 2/4 de 7 tarda celebració festa popular de Santa Àgata, sala de La Societat.
(2)

Diumenge 10 febrer: A les 12 del migdia, sala del cafè del Sindicat, presentació del treball: - Els
nostres homes del diumenge. Els inicis del cinema als pobles de la Conca de
Barberà-, a càrrec d’Alexandre Rebollo.
Presentació exposició del cinema a Solivella.
Dissabte 16 febrer: A la tarda, Taller de Tupina, a cal Mateu. (2)
Diumenge 17 febrer:
A les 11 del matí, sortida en autocar a Montblanc, visita Museu del
Pessebre de Catalunya, i Museu Comarcal. Inscripcions a Casa de la Vila,
sense cost. Places limitades.
Dissabte 23 febrer: sortida Associació de Jubilats i Pensionistes, al museu dels Traginers d’Igualada,
dinar i, a la tarda al teatre Borràs de Barcelona, s’anirà a veure l’obra –Pel
davant i pel Darrera-. Inscripcions. (3)
(1) Programació parròquia.
(2) Programació Grup Cultural de la Dona.
(3) Programació Ass. Jubilats i Pensionistes.
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