Solivella, juny de 2010
Núm. 03/10

Ø

PISCINA MUNICIPAL 2010

Com cada any quan arriba l’estiu tots estem pendents de la obertura de la Piscina,
enguany s’obrirà el dia 24 de juny “SANT JOAN”, aquest dia l’entrada serà gratuïta .
Us informem dels preus dels abonaments i entrades per aquesta temporada
d’estiu, els quals no han sofert cap increment respecte als de l’any passat.
Enguany totes les persones que es vulguin treure els abonaments ho tindran que
fer directament al Bar de la Piscina municipal, els abonaments es pagaran en
efectiu en el moment de fer-los.
PREUS PER SOCI
Entrada
Abonament
Abonament 1 mes
Abonament familiar
Abonament familiar 1 mes

2€
41 €
21 €
25 €
15 €

PREUS NO SOCI
3€
Entrada
75 €
Abonament
40 €
Abonament 1 mes
100 €
Fer-se soci de nova creació

Pel que fa al curset de natació és portarà a terme durant el mes de juliol però encara no
tenim les dates tancades més endavant us informarem.

Ø

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA PISCINA

A. L’horari de la piscina serà d’11 a 19 hores.
B. Abans d’entrar a la piscina, és obligatori passar per la dutxa.
C. Està prohibit tirar papers, cigarretes, etc. tant a la piscina com a la gespa.
D. Es procurarà mantenir la màxima netedat en l’ús dels vestuaris i banys.
E. L’ús de la p iscina infantil està reservat als menors de 6 anys.
F. Existeix una farmaciola amb material de primers auxilis, cal sol·licitar l’ajuda del
socorrista.

G. Està prohibit jugar a pilota o a pales, a la gespa de la piscina.
H. No us podeu banyar amb matalassos.
I. No podeu entrar vidre ni menjar al recinte de la piscina, el lloc reservat és el BAR.
J. No poden entrar animals a la piscina ni al BAR.
K. Els menors de 10 anys hauran d’anar a la piscina gran acompanyats d’un adult; si no és
així, el menor no es podrà banyar.
L. Es recorda als usuaris que han de respectar i complir totes les instruccions que siguin
donades pels responsables del recinte de la piscina i del bar.

Ø

ÚS CORRECTE DELS CONTENIDORS

El passat dia 7 de juny hi va haver reunió del Consell d’Administració del Centre de
Tractament de Residus, i es va informar de la recollida per municipis. Solivella ha empitjorat
pel que fa a la recollida selectiva i al rebuig. Aquest fet suposarà que si es continua a aquest
ritme serem sancionats en una pujada important pel que fa al rebut d’escombreries.
Aixi doncs una vegada més us informem de la correcta utilització dels contenidors
d’escombraries, si no ho fem correctament veurem com el rebut puja
considerablement el seu import ja que el municipi serà sancionat.
així doncs, recordem allò que va a cada contenidor:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Contenidor VERD
Contenidor BLAU
Contenidor GROC
Contenidor VERD
Contenidor MARRÓ

(iglú)
(iglú)
(Caixa)

VIDRE
PAPER
ENVASOS
REBUIG

ORGÀNICA

Si quan aneu a deixar el vidre, paper o envasos trobeu que el contenidor està ple NO HO
DEIXEU AL COSTAT, preneu-ho cap a casa. Si es deixen les ampolles de vidre a terra
es poden trencar i poden ferir algú.

Ø

PRECAUCIÓ REVETLLA DE SANT JOAN

Amb motiu del proper inici de la campanya multiinstitucional “Revetlles amb precaució” la
Generalitat de Catalunya dona una serie de consells els quals us passem a transmetre:

Riscos Potencials:
Els riscos a què preten fer front aquesta campanya són dos:
. els accidents causats per la manipulació incorrecte dels productes pirotècnics: a Catalunya,
els quadres clínics més habituals en una nit de revetlla són, bàsicament, cremades, lesions
als ulls i a l’oïda, i amputacions.
. l’increment potencial del risc de focs de vegetació per l’encesa de fogueres i també per la
ignició que poden provocar els petards.
Els petards
Consells d'ús
Feu la festa amb seguretat, recordeu els següents consells de protecció civil.

•

No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Es poden encendre i
explotar-nos al damunt.

No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques.

•

No hem de posar mai la cara ni cap membre a sobre o davant de qualsevol article
pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir greus cremades, accidents oculars i/o
traumatismes.

•

No hem de llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de
500 metres del bosc. Podríem calar-hi foc i provocar un incendi forestal.

•

Hem de ta ncar les portes i finestres quan hi hagi focs d'artifici al carrer. Així evitarem
el risc que el nostre habitatge s'encengui.

•

Procurem encendre el ble per l'extrem perquè ens doni temps d'enretirar-nos.

•

Les candeles romanes que no tinguin mànec especial, hem de fixar-les en un forat o
en un test amb sorra per no cremar-nos.

•

Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que no hi hagi a la vora líquids
inflamables. S'encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

•

Si un petard no s'encèn bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

•

No hem de tirar cap coet amb la mà, ni amb la canya trencada, perquè sortirà en
una direcció inesperada i pot explotar malament.

•

No hem de ficar trons dins de totxanes ni ampolles, perquè, en explotar, fan metra lla
que surt incontroladament.

•

No hem de tallar el tro final d'una traca. La seva explosió fora de la traca ens podria
fer molt de mal.

•

No hem de llançar cap petard contra algú altre. Podem ferir-lo greument.

•

Hem de fixar bé les rodes d'artifici. Així evitarem que cremin incontroladament.

•

No hem d'encendre cap petard dins les cases.

•

No subjecteu els petards amb les mans

•

Enceneu cada article seguint estrictament les instruccions concretes

Ø

CALENDARI DE PERMANÈNCIES DE BENESTAR SOCIAL

Desde el Consell Comarcal Solivella té assignat un servei de permanències de Benestar
Social, aquestes es portan a terme els dijous de 9:30 a 12:00 hores i s’ha de demanar cita
previa a les oficines de l’Ajuntament.

CALENDARI DE PERMANÈNCIES
MES
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

DIA
8 i 22
12 i 26
23
14 i 28
11 i 25
9 i 23

Ø

TRANPORT COMARCAL DE VIATGERS

BELLTALL-SOLIVELLA-BLANCAFORT-LA GUÀRDIA DELS PRATS-MONTBLANC
LINIA 7
LA HISPANO IGUALADINA/AUTOCARS LA COSTA
Servei: de dilluns a divendres
ANADA
TORNADA
*1
*2
*3
*2
*1
Belltall
6.50 h
------Montblanc
13.05 h
19.20 h
Solivella
7.00 h
13.30 h
15.05 h
La Guardia dels Prats 13.10 h
19.25 h
Blancafort
7.05 h
13.35 h
15.10 h
Blancafort
13.15 h
19.30 h
La Guàrdia dels Prats
7.18 h
13.48 h
14.38 h
Solivella
13.25 h
19.35 h
L'Espluga de Francoli
15.38 h
Belltall
---19.50 h
Montblanc
7.25 h
13.55 h
15.43 h

*1.- de dilluns a divendres
*2.- dilluns, dimecres i divendres
*3.- dimarts i dijous
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