Solivella, gener 2016
Núm. 02/2016

II FESTA DE SANTA ÀGATA
PATRONA DE LES DONES
Solivella, divendres 5 de febrer de 2016
2/4 de 7 de la tarda, sala d’actes La Societat
Aquest serà el segon any que des de l’Ajuntament s’organitza un acte de celebració amb
motiu de la festa de Santa Àgata, patrona de les Dones.
Ja sabeu que el nostre municipi compta amb una dilatada trajectòria en quan a
l’associacionisme de les seves dones al llarg de la història i el paper desenvolupat per elles,
circumstància que a dia d’avui es ben present entre tots nosaltres. Aquests i altres motius,
ens porten a la celebració que tindrà lloc el dia 5 de febrer, on es vol reconèixer a la dona
solivellenca, com a valor fonamental lligat al progrés del nostre poble.
Acte de celebració:
- Benvinguda a les dones de Solivella per l’alcaldessa Lina March March, i les regidores Maria Fabregat
Palau i M. Carme Crespi Urgell que formen el “Consistori de dones Santa Àgata 2015”.
- Inscripció de les dones en el cens de Santa Àgata 2016.
- Miscel·lània de cançó catalana i popular de tots els temps (primera part), a càrrec del DUET
PARADÍS.
- Exposició de les gestions fetes respecte a les propostes o peticions sorgides en el consistori de dones el
5 de febrer de 2015, a càrrec de l’alcalde Enric Capdevila Torres.
- Elecció per sorteig entre les dones inscrites majors de 18 anys, de l’Alcaldessa i dues regidores
“Santa Àgata 2016”.
- Acceptació del càrrec, nomenament i imposició del distintiu d’alcaldessa i regidores.
- El Ple de dones formularà tres peticions o propostes de coses que cal fer o tenir en compte al poble de
Solivella.
- Miscel·lània de cançó catalana i popular de tots els temps (segona part)
- Cloenda de la festa.
(els homes també poden assistir-hi en el lloc que sigui indicat)
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VOLS DONAR LLIBRES PER FINALITATS SOLIDARIES?
L’Associació Reus Llibres Solidaris, esta formada per voluntaris que tenen per objectiu
recollir tot tipus de llibres procedents de particulars, els quals els tinguin en desús, ja sigui
per neteja i ordenació de l’habitatge, rebuts d’herència, ...
L’associació els recull i els diposita a la seva seu del carrer Tetuan núm.17, baixos de Reus, i
els posa a la venda amb un cost simbòlic a partir d’una euro. Els diners de la seva venda
son destinats a finalitats solidaries com pot ser el Banc d’Aliments de Tarragona, o Càritas.
D’aquesta manera s’aconsegueix el doble objectiu de socialitzar la cultura d’una banda, i
realitzar un ajut solidari, d’altra.
Per aquest motiu, les persones que disposen de llibres que ja no els hi sigui d’interès i
vulguin disposar els mateixos amb destinació solidaria, poden donar-los i dipositar-los a
Casa de la Vila fins el proper 12 de febrer en horari d’oficina, els quals seran retirats pels
voluntaris de l’associació.
Els llibres poden ser de qualsevol temàtica, quedant exclosos les col·leccions per fascicles
procedents de premsa i diaris i revistes.
QUEIXES PRESENTADES PELS VEINS DAVANT L’AJUNTAMENT DURANT L’ANY 2015
Amb motiu de festes populars (F. Major, carnaval, St. Joan..)

5

Via pública (gats, gossos, cotxes, sorolls, obres, neteja,...)

19

Xarxa de camins (arbres caiguts, desaigües, camins i ferm)

5

Activitats lúdiques

3

Funcionament administració local

8

Servei d’aigua (Sorea, fuites, obres vials, lectures erronees, fons publiques,...)

5

Servei de clavegueram (trencament xarxa, pudors imbornals,...)

7

Servei de megafonia

9

Servei de llum publica

16

Servei de Cementiri

7

Servei de transport regular de viatgers (horaris,...)

2

Conflictes entre veïns

11

Carretera C 14 (velocitat cotxes, senyalització,...)

5

Malbaratament mobiliari públic

9

Malbaratament finques privades (persianes, teules,
Bústies, furs aliments,...)
TOTAL ............................................................................
2

17
128

CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC AMB DESFIBRIL·LADOR (D.E.A.)
Properament el nostre poble esdevindrà espai cardioprotegit amb la dotació d’un
aparell conegut com a desfibril·lador extern automàtic (D.E.A.)
Aquest aparell, permet que persones no sanitàries, entrenades, puguin assistir una
aturada cardio respiratòria.
A Solivella realitzarem el I curs de Suport Vital Bàsic (SVB) amb Desfibril·lador Extern
Automàtic (D.E.A.) destinat a totes aquelles persones que desitgin ser formades.
Inscripcions a casa de la Vila fins el dia 29 de febrer
Cost: Gratuït
Nombre màxim: 8 persones
Edat: a partir de 14 anys
Director del curs: Dr. Jaume Bergadà Garcia. Instructor del Consell Català de
Resucitasció (C.C.R.)
ESDEVENIMENT ESPORTIU A SOLIVELLA
CROS COMARCAL ESCOLAR
DIUMENGE DIA 31 DE GENER DE 2016
El diumenge 31 de gener, el nostre poble acollirà el Cros Comarcal Escolar. El circuit
del cros estarà ubicat en els terrenys on es construeix el nou celler agrícola. Per aquest
dia es preveu la participació d’uns 200 atletes. Doncs, atenent al nombre de gent que
es concentrarà aquest dia a Solivella, els carrers més propers al circuit estaran tallats
al trànsit.
L’horari de les curses és el següent:
A partir de les 10,00 h comencen a venir els atletes per conèixer el circuit.
11,00 cadet i juvenil masculí
11,15 infantil masculí i cadet femení
11,30 infantil femení
11,45 aleví masculí
12,00 aleví femení
12,15 benjamí masculí
12,25 benjamí femení
12,35 prebenjamí masculí
12,45 prebenjamí femení
12,50 minis
13,00 lliurament de trofeus
Organitza:
A.E.S.-AMPA SAGRAT COR SOLIVELLA-CONSELL ESPORTIU CONCA DE BARBERÀ-ZER
CONCA, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR-AJUNTAMENT DE SOLIVELLA.
Col·labora:
Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit SCCL-Auvërguren Jóvens de l’Espluga-Garcia
Vicents-Moto Club Francoli-Toni Carroceries-Carbòniques Miracle-Taxi Fabregat-Airessa
Racing-Ajuntament de Montblanc-Fruites Civit Roselló-Zbitt-Buff Infoconca.com,
Trekking Autoescola- Cal Caixis-Fruits Secs Alt Camp, S.L.-Franquès CarbóniquesAuropastry-La Caixa.
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DIUMENGE DIA 28 DE FEBRER A LES 6 DE LA TARDA A LA
SALA D’ACTES DE LA SOCIETAT
“El Florido Pensil és una recreació del sistema educatiu de
la postguerra civil espanyola que s'identifica en la
ideologia "NACIONALCATÒLICA", fonamentada en la
imposició de l'autoritat i l'adquisició rutinària dels
coneixements a base de memoritzazió, sense permetre la
més mínima crítica del sistema. És una història que en
molts moments pot resultar còmica, però, que va marcar
un gran nombre d'infants d'aquells temps.”
És per aquest motiu, que els actors i les actrius que
interpreten els personatges infantils hem cregut
convenient de mantenir-los els seus noms originals per
donar més veracitat a les històries que s’expliquen, ja que,
algun d’ells, recorda d’aquesta manera la seva etapa
escolar.
Així, doncs, qualsevol semblança amb la realitat, NO és
pura coincidència...
Qui som...
La Teatr’era, és un col·lectiu de teatre format dins de
l’associació de la Gent Gran de Castellvell del Camp. Per circumstàncies de la vida es van
posar en contacte en mi, ja que, buscaven una persona que estigués disposat a dirigir-los en
aquesta gran passió que per alguns dels mortals ens representa el teatre. He de dir, que ben
bé no sabia on em ficava, però, en aquest primer any que he conviscut amb ells he tornat a
recobrar aquelles sensacions de quan vaig començar a formar-me al Grup de Teatre de
Vilaplana l’any 1984. I és que la il·lusió i la passió que senten per les arts escèniques els seus
components, i tenint en compte l’edat que tenen, els fa salvar qualsevol obstacle.
Volem agrair al
Professorat de l’ Institut Baix Camp i a l’Escola St. Pau de Reus la
seva predisposició per ajudar-nos en aquest muntatge.

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

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