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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
LES DONES DE SOLIVELLA I LA POESIA
Diumenge, 6 de maig de 2012
ACTES
Hora: ¾ de 12 del migdia
Lloc: plaça Major
Actuació dels capgrossos amb l’acompanyament dels grallers “Lus Xipellis”
Hora: 12 del migdia
Lloc: Església parroquial de Santa Maria de Solivella
Presentació del llibre
Les dones de Solivella i la poesia
L’acte serà presidit per l’Il·ltre. Sr. Joan Güell i Serra, diputat del Parlament de Catalunya; l’Il·lm.
Sr. Enric Capdevila i Torres, alcalde de l’Ajuntament de Solivella; la Sra. Marta Martínez i Garcia,
regidora de la Dona, i la Sra. Anna M. Tarrés i Cendra, presidenta del Grup Cultural de la Dona.
L’acte també comptarà amb l’assistència de l’hereu i la pubilla infantils, i de les pubilles majors.
Lectura de poesies i projecció d’imatges històriques del nostre poble i parlaments.

Les dones de Solivella i la poesia
Llibre de 288 pagines amb 136 poesies,
rubricades per 26 poetesses solivellenques.
Recull de 71 fotografies de Solivella.
Disseny portada: Marta Bella Poblet
Edita: Ajuntament de Solivella
Col·labora: Institut Català de les Dones
Generalitat
de Catalunya
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CONVOCATÒRIA PER A L’ARRENDAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL

Una vegada més s’atansa la temporada d’estiu i la consegüent

obertura del bar de la

piscina i les seves instal·lacions.
Així doncs, totes les persones que estigueu interessades a arrendar el bar de la Piscina
Municipal podeu passar per les oficines de l’Ajuntament a recollir les bases de la
convocatòria, durant la setmana del 7 de maig fins al 14 de maig de 2012 , que són les
mateixes que les utilitzades l’any 2011. El termini màxim per a la presentació de les
ofertes serà el dia 21 de maig de 2012.

PROGRAMA CONVENI “VIURE AL POBLE MÉS”
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, Joana Ortega, ha signat els convenis per impulsar els dinou
projectes seleccionats del programa Viure al Poble Més. L’acte tingué lloc a
l’Auditori del Palau de la Generalitat, el dijous, 8 de març, i va comptar amb
la presència del president de la Generalitat, Artur Mar, que va saludar
personalment els alcaldes al final de l’acte

També hi participà el director general d’Administració Local, Joan Cañada, i els directors
territorials del departament, així com representants de les associacions municipalistes.
Els convenis signats amb els alcaldes dels dinous municipis beneficiaris del programa son:
Albatàrrec (Segrià), Arnes (Terra Alta), Bolvir (Cerdanya), la Cellera de Ter (Selva),
Esponellà (Pla de l’Estany), Figuerola del Camp (Alt Camp), Ginestar (Ribera d’Ebre),
Oliana (Alt Urgell), Perafita (Osona), Peralada (Alt Empordà), Puiggròs (Garrigues), Pujalt
(Anoia), Ribes de Freser (Ripollès), Solivella (Conca de Barberà), Torà (Segarra), Vallcebre
(Berguedà), Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp), Vilobí del Penedès (Alt Penedès) i
Vinebre (Ribera d’Ebre).

2

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha felicitat els alcaldes pels projectes
presentats, “que ens ajudaran a dinamitzar l’economia dels municipis i a avançar en la
cohesió social i territorial del nostre país”. La vicepresidenta ha destacat que el
Departament de Governació ha triplicat l’aportació que dedica al programa i ha explicat
altres millores que
s’hi han incorporat per donar resposta a les necessitats dels municipis, “en uns moments
en què saber ubicar i gestionar els recursos públics és més important que mai”, segons ha
dit.

El director general d’Administració Local, Joan Cañada, ha expressat la seva satisfacció pels
projectes seleccionats, que consoliden uns valors, com ara l’esforç, la responsabilitat i el
compromís. “Signar el conveni representa un compromís de fer els projectes, però,
sobretot, de fer-los bé, i que a Europa els nostres municipis i el nostre país siguin
reconeguts per aquesta bona feina”, ha dit el director.
Inversions per reactivar l’economia
L'objectiu de Governació ha estat prioritzar una forta inversió en cada projecte, en lloc de
dotar de petites quantitats de diners a un nombre major de municipis. En aquesta
convocatòria del programa Viure al Poble Més, s’hi han presentat fins a 150 municipis, dels
quals han estat seleccionats 19 projectes, i 4 són de la província de Tarragona, entre els
quals es troba Solivella.
Viure al Poble Més és un programa orientat a subvencionar grans projectes dels ens locals
menors de 3.000 habitants que actuïn íntegrament en un nucli de població, com ara
projectes orientats a la regeneració urbana i rural, a la millora dels serveis turístics o que
donin valor, protecció i conservació del patrimoni cultural.
En el cas de Solivella , l’obra seleccionada ha estat el Museu del Castell i Centre
d’Interpretació de l’Arquitectura Renaixentista de la Conca de Barberà, que posarà en valor
tot el patrimoni històric i cultural de la població, així com permetrà totalitzar l’obra de “La
Societat” en concordança amb el Castell i el nucli antic de la població.
Amb la signatura del conveni entre la vicepresidenta del Govern i consellera del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, l’Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany,
i l’Il·lm. Sr. Enric Capdevila i Torres, alcalde de l’Ajuntament de Solivella, s’ha de permetre
l’execució del citat projecte amb un cofinançament per part del FEDER de 388.510 euros i
de la Generalitat de Catalunya de 116.553, amb una aportació total del programa de
505.063 euros.
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