Solivella, març 2017
Núm. 03/2017

DIMECRES 8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
Des de la regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Solivella han estat programats uns
actes commemoratius amb motiu del DIA DE LA DONA TREBALLADORA, dedicats a totes les
dones solivellenques, i per extensió també hi son invitats a assistir-hi els homes.
Dimecres 8 de març, a les 6 de la tarda
A la sala d’actes de La Societat, benvinguda a les dones solivellenques i als homes que
desitgin acompanyar, amb assistència de l’Alcaldessa i Regidores “Santa Àgata 2017”.
Presentació de l’acte a càrrec de l’alcalde.
Tot seguit
CONCERT DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA, amb piano i soprano. Interpretació d’àries
de sarsuela, opera i cançó popular (primera part).
A continuació
Lectura del MANIFEST del dia de la Dona Treballadora
ACTE DE MENCIÓ I RECONEIXEMENT a 34 dones solivellenques:
- Dones que al llarg de l’any celebraran els 80 anys.
- Que han estat Professionals de Perruqueria.
- Modistes
- Que han estat Botigueres del comerç local i d’Activitats Econòmiques.
- Que han exercit de Mestra d’Educació Primària.
- Dones implicades en la Consergeria de l’històric Cafè del Sindicat.
CONCERT (segona part)
Felicitació, comiat de l’acte i refrigeri.
Acte obert a totes les dones i homes, i plegats felicitem a les dones en aquest dia de
reconeixement al seu treball, i especialment a quantes seran objecte de menció.
1

NOVA RECOLLIDA DE LLIBRES AMB FINALITATS SOLIDARIES
Associació Reus Llibres Solidaris
Novament tindrà lloc una recollida de llibres per ser entregats a l’associació Reus Llibres
Solidaris, formada per voluntaris que tenen com objectiu la recollida de tot tipus de llibres
procedents de particulars, els quals els tinguin en desús, i no els hi sigui d’utilitat.
L’associació una vegada ha endreçat i catalogat els llibres, els posa a la venda amb un
preu simbòlic a partir d’un euros. Els diners que s’obtenen en la
seva venda son destinats a finalitats solidaries, com el Banc
d’Aliments de Tarragona, centres d’acollida,... Amb aquesta
acció s’aconsegueix el doble objectiu de socialitzar la cultura, i
a la vegada realitzar un ajut solidari per altra part.
La primera i darrera campanya feta a Solivella el febrer de 2016,
va donar com a resultat un dipòsit de 646 llibres procedents de
particulars.
Ara, novament fem una crida a les persones que tenen llibres
que ja no els hi sigui d’interès, i desitgin disposar dels mateixos
per a una finalitat solidaria, podran fer DONACIÓ I DIPÒSIT a
Casa de la Vila, fins el dia 31 de març en horari d’oficina.
En aquest programa social, resten excloses les col·leccions per fascicles procedents de
premsa, i de diaris i revistes.

CELEBRACIÓ DE SANTA ÀGATA 2017
Novament la població de Solivella va celebrar la festa de Santa Àgata, patrona de les
dones. Els actes organitzats des de la regidoria de la Dona d’aquest ajuntament, tingueren
lloc el dia 5 de febrer
a la tarda, a la sala
d’actes
de
La
Societat.
El consistori de dones
2016
presidit
per
l’alcaldessa
Teresa
Ripoll Vilaseca i les
regidores
Cèlia
Anglès Palau i Teresa
pagès Jové, varen
donar la benvinguda
als
prop
de 80
veïns/ines que s’hi
aplegaren.

En primer lloc es
donà compte de les gestions fetes respecte a les peticions fetes en el consistori de dones
de l’any passat, en quan a la millora dels gegants, de l’arranjament accés als safarejos i
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de la campanya de sensibilització en quan als animals de companyia, essent aquesta una
activitat de participació ciutadana directa de les dones solivellenques.
Tot seguit i d’acord amb el cens de dones es procedí a la renovació de càrrecs, essent
proclamades: LOURDES TRAVÉ MASALIAS, Alcaldessa Santa Àgata 2017; i NÚRIA PARÍS
MARTÍ i ROSA IGLESIAS OBRADÓ, Regidores.
Acceptat el càrrec els hi fou posada la banda i a l’alcaldessa se li lliurà la vara de
comandament de l’alcaldia solivellenca. A continuació s’obrí un procés participatiu entre
les dones reunides, fent-se les següents propostes per ser traslladades a l’Ajuntament
solivellenc: fer viable el carrer Major en un sentit únic de circulació; que els contenidors
siguin dotats de palanca per obrir la tapa amb el peu; de l’arranjament de diversos
defectes i continuïtat
a eliminar barreres
arquitectòniques a la
via publica; i millorar
l’accés des de la
gespa de la piscina,
als vestuaris.
L’acte acabà amb
un concert de piano i
soprano,
arrodonit
amb un berenar de
coca amb crema i
cireres, acompanyat
de cava del celler
cooperatiu.

IX MOSTRA DE JOVES GUITARRISTES
Escola i Conservatori de Música de la Diputació de
Tarragona
Diumenge 19 de març i 2 d’abril. Sala d’Actes de La
Societat. 6 de la tarda.

Novament els solivellencs tindrem l’oportunitat de gaudir d’un programa musical del
Departament de guitarra de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de
Tarragona, i en aquesta ocasió, de forma extraordinària, ja que seran dos concerts que
acollirem al nostre poble.
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, donant a conèixer la diversitat de sales i públics que
ofereixen les nostres comarques i els seus pobles.
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DIA MUNDIAL DE LA POESIA
Lectura de poemes
Dimarts 21 de març. Sala d’Actes de La Societat. 6 de la tarda.
Des de la Institució de les Lletres Catalanes, la qual promou es celebrin actes arreu del
territori a fi de commemorar el Dia Mundial de la Poesia, el nostre poble ha estat invitat a
afegir-se amb la participació d’una activitat que serà difosa en els països de parla
catalana.
Per aquest motiu tindrà lloc una LECTURA DE POEMES d’autors locals, amb una pinzellada
festiva i musical, i que plegats així ho celebrarem.

AGENDA
Dimecres 8 de març:
Dia de la Dona Treballadora. Sala d’actes de La Societat. 6 de la tarda.
Diumenge 19 de març:
IX Mostra de Joves Guitarristes de les Comarques de Tarragona, de l’Escola i Conservatori
de Música de la Diputació de Tarragona. Sala d’Actes de La Societat. 6 de la tarda. Primer
concert.
Dimarts 21 de març:
Dia Mundial de la Poesia. Lectura de poemes d’autors locals. Celebració comunitària.
Sala d’Actes de La Societat. 6 de la tarda.
Diumenge 2 d’abril:
IX Mostra de Joves Guitarristes de les Comarques de Tarragona, de l’Escola i Conservatori
de Música de la Diputació de Tarragona. Sala d’Actes de La Societat. 6 de la tarda.
Segon concert.
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