Solivella, maig de 2010
Núm. 02/10

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE
Dissabte dia 15 de maig a 2/4 de 7 de la tarda

MUSICA ALS MONUMENTS
Diumenge dia 16 de maig a les 7 de la tarda

CURS INFORMÀTICA
En aquest moment s’està preparant un nou curs d’informàtica de l’aula mòbil del Consell
Comarcal per al proper estiu. També, des de la Diputació de Tarragona s’ha concedit un curs
per treballar en l’àmbit de: Internet avançat i Webfàcil, el qual tindrà lloc del 8 al 18 de
novembre de 2010.
PUNT TIC
S’ha previst d’instal·lar en el local de “La Societat” un punt TIC equipat amb dos equips
informàtics i una connexió sense fils (Wifi) a internet. Es tracta d’un nou servei obert a tothom el
qual es fruit d’un conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament. El desplegament d’aquest
programa informàtic depèn del programa Ciutats Digitals de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació. El punt TIC donarà un servei mínim setmanal de
10 hores.
ESCOLA SAGRAT COR
En relació a l’ampliació del nostre col·legi i fetes diverses gestions davant la Direcció General
del Sistema Educatiu, així com una trobada a Solivella entre els sotsdirector dels Serveis
Territorials d’Educació a Tarragona, l’equip directiu del CEIP, l’Ampa del col·legi Sagrat Cor i
l’Ajuntament, es va posar de manifest que la feina feta fins ara per part del nostre municipi era
del tot correcta, però el Departament no va concretar la data de començament de les obres.
S’acordà que per al proper mes de maig-juny tindria lloc una nova reunió per saber si aquest
any tindriem acord de Govern en aquest sentit. En aquest moments s’ha confirmat una
intervenció als patis de l’escola per evitar que aquests quedin inundats quan plou.
Cal recordar que el projecte executiu de l’ampliació del nostre col·legi data del mes de
novembre 2007, i els terrenys han estat possats a disposició del Departament d’Educació.
Tot el proces d’ampliació de la nostra escola ha estat objecte en els darrers temps de dues
preguntes al Conseller d’Educació i dues propostes de resolució davant del Parlament de
Catalunya, les quals no han obtingut un resultat satisfactori, tot i que hi ha la necessitat urgent
d’actuar en aquest sentit.
En un altre aspecte, des de l’Ajuntament, l’Escola, l’Ampa Sagrat Cor i la ZER Conca de
Barberà, s’ha demanat al Servei Territorial d’Educació la dotació d’un mòdul prefabricat de 180
m2 per situar-lo als terrenys annexos a l’escola amb destinació a les clases d’educació física i
psicomotricitat, i per activitats extraescolars. D’acord amb les informacions rebudes del
departament es factible que la dotació es faci efectiva en el darrer trimestre d’aquest any.

CARRETERA C-14
Des de l’Ajuntament és va insistir davant del Departament de Carreteres, perquè millorés la
travessera de la C-14 al nostre poble. El resultat ja és conegut per tothom i la millora fou
executada. A més, i a causa del temps transcorregut des que fou sotmès a informació pública
el projecte de millora de la C-14 des de Montblanc a Solivella, i el silenci de l’Administració, des
de l’Ajuntament es va promoure una proposta de resolució davant del Parlament de Catalunya,
Comissió de Política Territorial i Obres Públiques, on els grups polítics varen consensuar un
acord i compromís per demanar al Govern de la Generalitat la millora d’aquesta via de
comunicació de la xarxa bàsica de carreteres. Esperem que el Govern executi el mandat del
Parlament de Catalunya.

LOCAL DE LA SOCIETAT
Darrerament s’ha avançat de forma considerable en l’execució de l’obra de “La Societat” (edifici
de la carretera). Aquest equipament es concreta en una planta soterrani amb destinació a
acollir diverses activitats de salut esportiva, entre d’altres; una planta baixa on es troben les
dependències de la Llar o Casal de jubilats i pensionistes i el CAP per donar servei de metge i
infermera. A la planta pis es troba el local social o casal dels solivellencs.
La part més endarrerida respecte a la seva execució té relació amb FECSA, la connexió a la
xarxa elèctrica i retirada dels pals de llum de la via pública que dificulten acabar la façana i refer
la vorera. En quan al CAP, el Departament de Salut preveu la seva dotació de mobiliari entre
els mesos de maig i juny.
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA
La construcció de la pista poliesportiva coberta en el conjunt dels equipaments escolars i
esportius, segueix el seu ritme. Actualment ja s’ha començat l’ampliació amb 270 m2. i, una
vegada estigui conclosa la part de la coberta en la seva totalitat, es pavimentarà i tancarà el
perimetre. Conclosa aquesta obra, tindrem un espai de 870 m2 cobert per donar servei a
l’àmbit escolar i també social i festiu del poble de Solivella. Per una altra fase s’executarà el
tancament de parets, la col·locació de finestres i portes i la dotació de llum, aigua i
clavegueram.
Aquesta obra compta amb la participació del Ministerio de Administraciones Publicas, el
Departament d’Educació, el Departament de Justícia –CIRE-, la Diputació de Tarragona, i
l’Ajuntament de Solivella.
CONVOCATÒRIA ARRENDAMENT PISCINA MUNICIPAL
Una vegada més s’atança la temporada d’estiu i la conseqüent obertura del bar de la piscina i
les seves instal·lacions.
Així doncs, totes les persones que estiguin interessades en portar en arrendament el bar de la
Piscina Municipal poden passar per les oficines de l’Ajuntament a recollir les bases de la
convocatòria durant la setmana del 17 al 19 de maig. El termini màxim per a presentació de les
ofertes serà el dia 7 de juny.
ACTES INCÍVICS
Novament tenim que fer referència als actes incívics i vandàlics que pateix el nostre poble i la
seva gent. S’ha detectat una vegada més el trencament de mobiliari públic (punts de llum,
seients,...) també de pintades a les parets de particulars i espais públics. Respecte a
equipaments municipals es constata un augment de l’agresivitat envers el parc infantil, les
instal.lacions esportives i escolars, carrers i places i el castell. Darrerament diversos veins s’han
adreçat a aquest Ajuntament per queixar-se de la falta de respecte que reben per part d’alguns
joves, els quals insulten amb paraules ofenoses la gent i són inquietats en les seves propietats,
ja sigui durant el dia o la nit.
Des de l’Ajuntament es demana als pares que tinguin cura de saber que fan els seus fills quan
son fora de casa, i si aquests fets poden tenir relació amb el seu fill/a, ja que al capdevall en
són els responsables directes de les accions o fets que puguin cometre.
MISSATGES SMS, NOU SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Si voleu rebre missatges SMS al vostre telèfon mòbil (conferències, pregons, actes culturals,
defuncions...) podeu passar per l’Ajuntament a deixar el vostre número de telèfon.

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
QUÈ ÉS UN SIAD?
El SIAD és un servei que s’ofereix a totes les dones de la comarca:

-informació
-orientació
-assesorament en tots els aspectes relacionats en els àmbits:
- laboral
- social
- personal
- familiar
A QUI VA DIRIGIT?
A totes les dones, col·lectius i grups de dones de la Conca de Barberà, independentment de la
seva edat i/o procedència.
QUÈ US OFERIM?
-Informació i assessorament en l’àmbit social, laboral, legal (els drets de les dones), formatiu,
serveis, ajuts i associacions.
- atenció i suport psicològic
- assessorament jurídic
- col·laboració amb les associacions de dones a través de xerrades, tallers i espais de trobada
- prevenció i detecció de possibles casos de violència
- espai d’acollida
ON I QUAN ENS PODEU TROBAR?
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
C. Sant Josep, 18

43400 Montblanc

Telèfon 977861232
www.serviconca.ord
siad@concadebarbera.cat
SERVEI GRATUÏT
ES GARANTEIX LA DISCRECIÓ EN L’ATENCIÓ
NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
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