Solivella, febrer de 2015
Núm. 02/2015

DIUMENGE 8 DE MARÇ – DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
TREBALLADORA

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, des de la regidoria de la Dona
d’aquest ajuntament s’han programat uns actes dirigits a totes les dones de Solivella.

Diumenge 8 de març a 2/4 de 6 de la tarda,
ens trobarem davant l’escultura dedicada a “Maria Rosa”, solivellenca que fou
treballadora en la construcció de la carretera que puja el Coll de Belltall, i procedirem a
donar nom a aquest indret que a partir d’ara en direm “Plaça d’Àngel Guimerà”.
Ens acompanyaran l’alcaldessa i regidores “Santa Àgata 2015”.

Tot seguit a la sala polivalent de La Societat,
Presentació i parlaments amb motiu del dia Internacional de la Dona Treballadora

A continuació,
ESPECTACLE musical i d’humor
Desitgem tingueu una bona festa.
(els homes poden assistir a aquest acte de reconeixement a la dona treballadora)
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DONACIÓ TAPISSOS
Aquest Ajuntament ha rebut una donació de dos tapissos aparentment d’estil afrancesats i unes
mides de 2,86 metres d’alçada i 1,55 metres d’amplada, procedència que s’atribueix a una de les
estances nobles del Castell de Solivella.
En aquest moment s’està fent l’estudi històric i artístic dels mateixos, i una vegada siguin informats i
datats, es donarà a conèixer la seva vàlua, i es procedirà a la seva restauració.
La part donatària, per voluntat pròpia vol servar el seu anonimat.

PROGRAMA THAO – PRESENTACIÓ
El passat dilluns dia 2 de març a 2/4 de 8 del vespre a la Sala d’Actes de Cal Mateu tingué lloc una
xerrada adreçada a les famílies, on fou presentat el Programa Thao, a càrrec de Yolanda
Salvatierra.
En els propers mesos i amb accions coordinades des de la Fundació Thao, l’Ajuntament, escola i
Ampa, desenvoluparan accions relacionades amb la nutrició i els hàbits alimentaris per tal de
preservar la salut i l’obesitat infantil.
Ara, els pares que desitgin participar en el programa, tenen de donar la seva autorització perquè
intervinguin llurs fills, i a la vegada aquests participin en els mesuraments que seran practicats de
forma individual i confidencial.
Aquesta és una acció que s’emmarca en el context d’un conveni subscrit entre la Diputació de
Tarragona i la Fundació Thao, al qual s’hi ha adherit aquest ajuntament com a part activa.

VIII MOSTRA DE JOVES GUITARRISTES
Diumenge 22 de març
El diumenge 22 de març a les 6 de la tarda, a la sala polivalent de La Societat tindrà lloc un
concert dins el marc de la VIII Mostra de Joves Guitarristes de les Comarques de Tarragona i III de
Catalunya, que organitza la Diputació, mitjançant l’Escola i Conservatori de Música de la
Diputació a Tarragona.
Aquesta Mostra pretén ser el complement formatiu a l’alumnat per tal que adquireixin experiència
en el camp del concertisme i potenciar el contacte directe amb el públic fora del marc de la
pròpia escola.

ESTUDI SOBRE LA CONDICIÓ FÍSICA, ELS HÀBITS I LA QUALITAT DE VIDA A SOLIVELLA
Es necessiten voluntaris
Els caps de setmana del mes de març (7,8,14,15,21,22,28,29) es realitzarà un estudi a Solivella
anomenat: “Relació entre condició física, hàbits i qualitat de vida” des del Institut Nacional
d'Educació Física de Catalunya. En aquest estudi formaran part la població de Solivella compresa
entre els 18 i 65 anys. Es farà l'estudi a tots aquells que es presentin voluntaris. Les proves que es
realitzaran, donaran informació als voluntaris sobre l’estat de la seva condició física i sobre la seva
qualitat de vida. Les proves tindran una durada aproximada de 40 minuts i es realitzaran per grups
(cada persona només haurà d’assistir a un d’ells):
Dissabtes: G1) 9:30h-11:30h G2) 12:00h-14:00h G3) 17:00h-19:00h
Diumenges: G4) 12:00h- 14:00h
Lloc: Sala d’actes Cal Mateu
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Agraïm per avançat la disposició de la gent de Solivella i esperem que aquest estudi també els
sigui d’utilitat. Les persones que estiguin interessades en realitzar l'estudi o que vulguin tenir més
informació es poden posar en contacte amb: Irene Cobo 653218260; irenec2@hotmail.com o Dr
Sebastià Mas smas@inefc.es Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC-Lleida)

VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
Divendres 27 i dissabte 28 de març
La Volta Ciclista a Catalunya és una cursa ciclista de la màxima categoria mundial i un dels
referents esportius més antics del nostre país amb 104 anys d’història. Durant tots aquest anys la
“Volta” ha portat el nom de Catalunya i la nostra llengua i cultura arreu del món, fins i tot en les
èpoques més difícils.
La 95a edició de la “Volta” tindrà lloc entre els propers dies 27 i 28 de març, i en el recorregut està
previst el pas per Solivella tal com es dirà .
La “Volta” està inclosa a la màxima categoria del ciclisme professional, la “UCI World Tous”, pel
que comporta un moviment aproximat d’uns 200 corredors, 70 cotxes i 60 motos; acompanyats
per un dispositiu de 46 motor i 3 cotxes dels Mossos d’Esquadra, essent l’esdeveniment esportiu més
antic del país que porta el nom de Catalunya i està inclòs en un calendari mundial.
La retransmissió de la prova per televisió en directe és la millor finestra per totes les contrades
catalanes cap a més de 160 països.
Divendres 27 de març, 5a etapa de la 95a Volta Ciclista a Catalunya
Aquesta etapa arrenca a La Cerdanya, passant per l’Alt Urgell, La Noguera, Urgell, La Conca de
Barberà i l’Alt Camp.
El pas de la “Volta” per Solivella es previst a les 16,07 h.
Dissabte 28 de març, 6a etapa de la 95a Volta Ciclista a Catalunya
Aquesta etapa arrenca a La Segarra, passant per La Conca de Barberà, l’Urgell, Baix Camp,
Priorat i Tarragonès.
El pas de la “Volta per Solivella es previst a les 13,25 h.

CARTELLS TURISTICS
Aquest dies s’estan instal·lant uns cartells d’informació turística a diversos indrets de la població, els
quals ens diuen dels serveis que s’ofereixen, i que es pot visitar al nostre poble.
El seu disseny i construcció ha suposat un cost de 5.708,84 € que ha anat a càrrec de la Diputació
de Tarragona.

MILLORA URBANA
Han estat realitzades unes millores urbanes consistents en la reparació i conservació del marge del
passeig Dr. Carles Balaguer, tram del carrer de Sant Ramon; com també han estat enderrocades
les pilastres de pedra del carrer Abadia que oferien un estat perillós, hi han estat substituïdes per
d’altres de ferro, així com la reparació general de tota la barana amb u cost total de l’obra de
2.152,58€.
També s’ha donat continuïtat al tram del Raval de Sarral entre carrer Riera i Font del Lleó, el qual
era projectat l’any 1932, i que compta amb diversos planells urbanístics i d’urbanització realitzats al
llarg dels anys. Ha estat ara, mitjançant un ajut de la Diputació de Tarragona per a inversions
sostenibles que ho ha fet possible en una primera fase consistents en construcció de rasants,
retirada de materials, compactació de graves i enllumenat públic, amb un cost total de 14.017,84
€ i una subvenció otorgada per la Diputació de Tarragona de 13.928,22 €.
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SANTA ÀGATA – PROPOSTES DEL CONSISTORI DE DONES
Des de la regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Solivella, el passat dia 5 de febrer
s’organitzaren uns actes amb motiu de la festa de Santa Àgata, patrona de les dones.
Els actes començaren a 2/4 de 7 de la tarda a la sala d’actes de La Societat amb la benvinguda
a les dones participants i la seva inscripció en el cens de “Santa Àgata 2015”. Tot seguit l’alcalde
Enric Capdevila, oferí una xerrada sobre “La dona solivellenca en la història”, per donar pas a un
recital de cançons populars catalanes que anà a càrrec del “Duet Paradís”. És feu un entreacte
per elegir a les regidores i l’alcaldessa de la festa d’enguany. Fet el sorteig d’acord amb el cens
de dones, sortiren regidores Maria Fabregat Palau i Maria Carme Crespi Urgell, així com
l’alcaldessa Lina March March, totes elles després d’acceptar el càrrec, els hi foren lliurats els
distintius del càrrec, consistent en una banda i a l’alcaldessa la vara municipal.
Tot seguit i format el consistori de dones, s’inicià un ple, en que per elecció entre les assistents, es
formularen tres peticions o propostes per millorar el municipi, i que son les següents: 1a:
Recuperació dels safarejos o rentadors públics; 2a: Arranjament de les voreres de la carretera,
barreres arquitectòniques; i 3a: ajudar a recuperar la revista Gira-Sol Solivella. Tot fou recollit en un
acta per ser presentada davant el Ple de la Corporació Municipal, a fi de ser ateses les peticions
del Consistori de Dones.
Així, a partir d’ara, i en els anys successius, des del consistori de dones amb motiu de Santa Àgata,
és formularan propostes per la millora del municipi, entenent-se com una activitat de participació
ciutadana popular.
La festa va finalitzar donant continuïtat al recital de cançó catalana i un brindis festiu per a totes i
tots els assistents.

TREBALLS CRÈDIT DE SÍNTESIS I DE RECERCA DELS JOVES
Des de la regidoria de Cultura d’aquest ajuntament i tenint constància que diversos joves han
realitzat treballs de crèdit de síntesis, o treballs de recerca, tots ells relacionats amb Solivella
(història, festes, Flora, pedreres ....), és una llàstima que aquests una vegada presentats davant
l’Institut, quedin en l’oblit, atenent que el treball de camp realitzat, esdevé inèdit.
Per aquest motiu, els joves que tinguin, o facin a partir d’ara aquests treballs relacionats amb
Solivella, els poden presentar davant l’ajuntament, i una vegada revisats amb coordinació amb el
Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament, es disposarà la seva
publicació.

AGÈNDA MARÇ
Diumenge dia 8: Dia Internacional de la Dona Treballadora. Actes a 2/4 de 6 de la tarda.
Diumenge 22 de març: VIII Mostra de Joves Guitarristes a les 6 de la tarda
Divendres dia 27: Volta Ciclista a Catalunya, de pas per Solivella a les 16,07 h
Dissabte dia 28: Volta Ciclista a Catalunya, de pas per Solivella a les 13,25 h
Els caps de setmana del mes de març (7,8,14,15,21,22,28,29), es necessiten voluntaris per la
realització d’un estudi sobre “Relació entre condició física, hàbits i qualitat de vida” dels
solivellencs.

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

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