Solivella, març de 2014
Núm. 02/2014

A TOTES LES DONES DE SOLIVELLA
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 CALENDARI SERVEI MÒBIL DEIXALLERIA I CAIXA PER EL
2014.
Aquest és el calenari de la deixalleria móvil i la caixa per el 2014, el lloc d’ubicació es del
de sempre al costat de la Depuradora.

DEIXALLERIA I CAIXA
VOLUMINOSOS
del 24/02/14 fins al 2/03/14
del 12/05/14 fins al 18/05/14
del 28/07/14 fins al 3/8/14
del 17/11/14 fins al 23/11/14

 FESTES LOCALS 2014.
Per enguany les festes locals que s’han aprovat han estat:
2 de maig de 2014
9 de setembre de 2014

 CENS ANIMALS DE COMPANYIA
Us recordem que és obligatori censar els animals de companyia següents:
Gats, gossos, fures i porc.
Els animals han de tenir la seva cartilla sanitaria i el xip identificador possat.
Aquesta obligatorietat també és per els gossos caçadors.

 DONACIÓ DE SANG DIA 27 DE MARÇ
El proper dia 27 de març es farà la campanya de donació de sang a Cal Mateu de 6 a 9 del
vespre.

 VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
La “Volta” Ciclista a Catalunya és una cursa inclosa a la máxima categoría ciclista mundial, la
World Tour, pel que comporta un moviment d’uns 200 corredors, 70 cotxes i 60 motos. El
proper divendres dia 28 de març passarà per el nostre poble aproximadament a partir de les
4 de la tarda en dirección cap a la Guardia dels Prats per acabar l’etapa final a Valls.
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Presentació a Solivella del documental Plantant una llavor
Divendres 14 de març a la Sala de la Societat a les 19:30h.
El proper divendres dia 14 es presenta per primer cop a Solivella el
documental sobre el món del vi i l’enoturisme a la Conca de Barberà. Es
podrà visionar a la Sala de la Societat a les 19:30h del vespre.
Plantant una llavor, recull les opinions de gent molt diferent, de diverses
procedències i edats, que tant pertanyen al sector privat com a les
administracions. El seu testimoni és ben present en els 50 minuts de
durada del documental, que vol ser un document útil per a la promoció,
l’anàlisi, el coneixement i la reflexió entorn a la comarca i molts altres
aspectes del funcionament de l’economia, el desenvolupament local, el
turisme o l’empresa. Un document que, sense buscar-ho, s’ha acabat
convertint en un reflex d’experiències d’èxit de persones al capdavant de
la petita empresa, d’autoocupadors, autònoms i emprenedors i desitja
animar als qui estan començant mostrant-los que és possible sortir-se’n.
En definitiva, el documental de la Conca 5.1 no és res més que una
radiografia global de la Conca de Barberà, així com de la societat i el
temps en què vivim.
El documental s’estructura en cinc parts que volen reflectir el camí que
ens marquen els testimonis que hi apareixen. D’aquesta manera, fem un
recorregut des del Punt de partida, fins al Punt d’arribada, passant pels
Fonaments, les Cruïlles i les possibles Vies per on pot caminar la Conca. La
construcció d’aquest camí és el resultat de gairebé tres anys de feina del
col·lectiu la Conca 5.1, format per Leandre Romeu i Josep Saperes, ha
estat possible gràcies a la col·laboració de la Veu Jove de la Conca en el
rodatge. L’edició i el muntatge són de Carles Cubos.
Una oportunitat única per descobrir els vins i les persones que formen part
de la DO Conca de Barberà. Una DO jove, que està treballant molt
intensament per donar-se a conèixer i que està produint uns vins de molta
qualitat, reconeguts cada cop més a nivell nacional i internacional.
El documental es va estrenar oficialment el passat 8 de novembre a
Montblanc. Ha passat per Tarragona, l’Espluga de Francolí, Valls,
Vilafranca del Penedès, Falset, Reus entre d’altres. El documental es pot
adquirir tant a les presentacions com a la web de l’associació
(http://laconca51.cat). El preu de venda és de 7 euros.
[LA CONCA 5.1]
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