Solivella, febrer 2019
Núm. 2/2019

 CELEBRACIÓ DE SANTA ÀGATA
Grup Cultural de la Dona – regidoria de la Dona de l’Ajuntament
Dissabte 9 de febrer, 2/4 de 7 de la tarda
L’any passat la celebració de la festa de Santa Àgata, patrona de les dones, va encetar un nou
format festiu a càrrec de l’associació del Grup Cultural de la Dona, i amb la participació i suport
de la regidoria de la Dona de l’ajuntament. Aquest any, i continuant amb la nova etapa de la
festa, de ben segur que el Grup Cultural ens ho farà passar d’allò més be, i no hi mancaran les
sorpreses.
També tindrem l’acte de participació popular, en que els assistents podran formular propostes
o suggeriments per ser dirigides a l’ajuntament, per trobar solucions o millores segons
s’escaigui, i a la vegada, l’alcalde donarà explicacions de les gestions fetes i els seus resultats
en relació als temes exposats l’any passat: Travessera C-14, carrers i places, seguici popular i
patrimoni natural.
El dia de la festa, serà el dissabte 9 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda a la sala d’actes de La
Societat. Per assistir-hi cal fer inscripció i reserva: dissabte dia 2 de febrer, a cal Mateu, una
vegada acabada la presentació del llibre. Dimarts 5 i dimecres 6 de febrer de 2/4 de 7 a les 8
de la tarda a l’ajuntament. Preu sòcies: 3 euros. Preu no sòcies i homes: 5 euros.
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La Treballadora Social es desplaça a l’Ajuntament de Solivella el segon dimecres de
cada mes, a partir de les 11:30 h fins a les 13 hores. Cal demanar hora a les oficines
de l’Ajuntament. La Treballadora social atent les visites al despatx del Esplai del Jubilat
(crta.Montblanc-Artesa, 55)
Calendari de permanències del primer semestre de l’any 2019
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 CALENDARI SERVEIS MÒBILS SOLIVELLA 2019
Us informem de les dates en que tindrem la deixalleria i la caixa, al costat de la
depuradora.

Febrer
Maig
Setembre

del dia 1 al 4
del dia 24 al 27
del dia 20-23

 CALENDARI DE SERVEI DE NETEJA VIARIA 2019
Com cada any el Consell Comarcal posa a disposició dels Ajuntaments la màquina
escombradora per fer la neteja viaria. Nosaltres la tindrem els següents dies:

Dies
15/3/2019
8/5/2019
10/7/2019
4/9/2019

10/4/2019
5/6/2019
7/8/2019
9/10/2019

 CALENDARI DE PAGAMENT TAXES I IMPOSTOS 2019.

CONCEPTE
Escombreries

1 trimestre
2 trimestre
3 trimestre
4 trimestre

DATA DE PAGAMENT
28/02/2019-29/04/2019
30/05/2019-30/07/2019
30/08/2019-30/10/2019
27/11/2019-29/01/2019

IBI URBANA

1 franccionat
2 fraccionat

26/04/2019-28/06/2019
27/09/2019-29/11/2019

IBI RÚSTICA

anual

IMPTO.VEHICLES

anual

26/4/2019
29/03/2019-29/05/2019
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 SERVEI DE FOTOCÒPIES PER LES ASSOCIACIONS.
L’Ajuntament de Solivella dóna el servei de fotocòpies a totes les entitats del poble
sense cap cost al seu càrrec.
Tot i aixó l’Ajuntament paga cada còpia que es fa a un preu de:
Còpia en blanc i negre: 0,011€ i còpia en color a : 0,070€
Núm. de copies
2016
2017

ENTITAT
Esplai Jubilat i Pensionista
Parròquia
Grup de diables Rigor Mortis
AMPA
Grup Cultural de la Dona
Grup de Grallers Lus Xipellis
AiAi LuJuvent
Societat de caçadors
A.E.S.
101SOS GOSSOS
TOTAL

2018

Import
2016

2017

2018

3601
2404
350
806
1925
0
2925
30
700

1333
1044
1506
266
3201
0
50
30
406
1076

2396
1161
415
655
2036
0
0
30
491
1361

154,13 €
34,06 €
19,25 €
18,48 €
105,88 €
- €
160,88 €
1,65 €
38,50 €

35,78 €
34,73 €
16,94 €
9,40 €
170,70 €
- €
0,55 €
1,65 €
28,42 €
75,32 €

132,43 €
63,81 €
29,05 €
39,06 €
142,40 €

12741

8912

8545

532,83 €

373,49 €

538,04 €

1,65 €
34,37 €
95,27 €

* el cost per còpies no inclou el paper.
paper

 DADES RECOLLIDA ROBA CONTENIDOR “ROBA AMIGA” 2018.

ROBA
800
700
600
ROBA

500
400
300
200
100
0
1r.trimestre
605 kg

2on Trimestre
702 kg

3er trimestre
794 kg

4rt.trimestre
799 kg
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 AGENDA MUNICIPAL I ASSOCIACIONS
MES DE FEBRER (actualització)
A les 7 de la tarda, sala parroquial, Conferènciade Mn. Josep M.
Divendres 1 febrer:
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:
A les 6 de la tarda, teatre, a la sala de La Societat amb l’obra
“L’habitació” del Grup Vent de Bosc de Vimbodí. Preu entrada: 7€. Entrades
a la veda a l’estanc fins divendres 1 de febrer. (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.
6 tarda missa de cap de setmana. (1)
2/4 de 7 tarda, sala de La Societat,celebració festa popular de Santa
Àgata. 3€ sòcies, i 5€ no sòcies i homes (2).
A les 12 del migdia, sala del cafè del Sindicat, presentació del
Diumenge 10 febrer:
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.
De 5 a 6 de la tarda, portes obertes al pavelló per conèixer les obres
d’ampliació.
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)

AVANÇAMENT MES DE MARÇ (provisional)
Divendres 1 març: A les 7 de la tarda, conferència divendres primer de mes, sala parroquial –
programació del 275è aniversari S. Cor- (1).
Dijous 7 de març: Conferència a càrrec de Raul Martínez, mosso d’esquadra, per tractar com
prevenir possibles estafes (3).
Dissabte 9 març: Sortida, a la tarda a Barcelona, Teatre Victoria. HITS-TRICICLE
(inscripció dia 2 de febrer, acabada la presentació del llibre a Cal Mateu, i
dia 5 i 6 de febrer de 2/4 de 7 a 8 de la tarda a l’ajuntament). 45€ sòcies,
50€ no sòcies/socis (2).
Dissabte 16 de març:
A les 6 de la tarda, Concert Comarcal de les Escoles de Música
de la comarca a Solivella, amb la participació d’alumnes de l’escola Sagrat
Cor, en la interpretació del cant comú.
Diumenge 24 març:
A les 6 de la tarda, sala d’actes de Cal Mateu, conferència sobre “El
sol pèlvic”, a càrrec de Montserrat Orpinell Ballart (2).
Dissabte 30 març: A les 6 de la tarda, sala d’actes de Cal mateu, conferència “Un robot a la
cuina”, a càrrec d’Anna Ferrete (2).
(1) Programació parròquia.
(2) Programació Grup Cultural de la Dona.
(3) Programació Ass. Jubilats i Pensionistes.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

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

