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ACTES FESTIUS A LA FRESCA
MES DE JUNY
-Dissabte 26
a 2/4 d’11 de la nit:
CAMINADA NOCTURNA AL TALLAT. Si voleu pujar al Tallat de nit, ens
trobarem a la plaça Major a 2/4 d’11 de la nit. Cal anar equipat amb roba i
calçat còmodes, llanterna, entrepà i beguda. (per més informació dirigir-vos
a l’Anton Rosich o Jordi March)

MES DE JULIOL
-Dissabte 3
a les 10 de la nit:
SOPAR DEL JOVENT. Organitzat per l’associació juvenil “AiAi LuJuvent”
-Dissabte 10
a 2/4 de 8 de la tarda
FORUM DE JOVES SOLIVELLENCS, trobada dels joves solivellencs de
l’associació AiAi LuJuvent, a casa de la vila.
a les 10 de la nit:
SOPAR PARROQUIAL, organitzat per la parròquia.
-Diumenge 11
a les 8 de la tarda
a la plaça Diputació, funció de teatre amb el grup –fem teatre- dels
alumnes de 2n, 3r i 4r. d’ESO de l’IES Martí l’Humà de Montblanc amb l’obra
“ASSASSINAT A LA CARTA ” , pensada i escrita pels propis alumnes. Es
tracta d’una comèdia d’embolics que gira al voltant de l’assassinat del
protagonista.

-Dissabte 17
A les 6 de la tarda
5èna TROBADA GEGANTERA DE LA CONCA DE BARBERÀ a Solivella.
Aquest any el nostre poble té el pubillatge comarcal i acollirà els actes
centrals d’aquesta trobada.
-Diumenge 18
FESTA MAJOR DE L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
-Dissabte 24
A les 6 de la tarda
TARDA GRALLERA, organitzada pel grup local de grallers “Lus Xipellis”
-Divendres 30
a les 10 de la nit
SOPAR DE LA FAM. Com tots els anys la parròquia organitza aquest sopar
de la fam per destinar els diners a projectes socials de països amb
necessitat d’ajuda urgent.
-Dissabte 31 de juliol
a les 10 de la nit
CINEMA A LA FRESCA a la plaça Diputació .

MES D’AGOST
-Divendres 6
a 2/4 de 8 de la tarda
CONFERÈNCIA: “El moviment cívic contra el Pla de resid us (1990)” a
càrrec del Sr. Joan Casellas.
-Dissabte 7
a les 10 de la nit
a la plaça Sant Joan, cantada d’Havaneres pel grup les “Veus de Reus”
-Dimarts 10
de 2/4 de 7 a les 8 de la tarda
SIMULADOR DE CONDUCCIÓ. Activitat organitzada per l’associació “AiAi
LuJuvent”.

-Dimecres 11
a les 10 de la nit
CINEMA A LA FRESCA, a la plaça Diputació
-Dies 12-13-14 i 15
FESTA MAJOR.

MES DE SETEMBRE
-Dijous 9 i Divendres 10
Festes locals 2010. FESTA DEL SAGRAT COR

-Dissabte 11
LA DIADA. Els actes tindran lloc al passeig Dr. Carles Balaguer, tot
celebrant l’any del poeta Joan Maragall.

-Dissabte 25 i Diumenge 26
a les 12 del migdia
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A CATALUNYA 2010. Un any
més el nostre poble participa d’aquestes jornades amb l’activitat
“PATRIMONI DE LA CERÀMICA POPULAR CATALANA”, amb visita a
l’exposició permanent de la col·lecció de càntirs del Pep i la Rosita, i visita
al mural de ceràmica a la capella del baptisteri del nostre temple parroquial,
obra dels artistes locals Teresa Ripoll i Jordi Català.

EXPOSICIÓ HOMENATGE A L’ARTISTA FIDEL TRAVÉ
En aquest moment s’està treballant amb el muntatge d’una exposició que té
per finalitat homenatjar la memòria de l’artista solivellenc Fidel Travé. La
intenció es tenir-la enllestida per la festa major. Per aquest motiu tothom
que disposi d’objectes treballats al taller de Fidel Travé, ja siguin de fusta,
alabastre o altre material, i desitgin deixar-ho per l’exposició , que passin a
manifestar-ho a les oficines de l’ajuntament, o es posin en contacte amb els
membres de la comissió de festes.

TRANSPORT JOVE
El Transport Jove va començar l’any 2007 a partir d’una proposta feta pels
mateixos joves.
Aquest estiu, com en els anterior es posarà al servei dels joves de la
comarca, i com cada any la seva continuïtat dependrà del resultat de cada
servei.
Tractant-se d’un servei de Transport Jove, volem garantir a tots els usuaris
seguretat. Així doncs, des del Servei Comarcal de Joventut et demanem
que siguis responsable en tots els sentits

DIA
Ds.3 de Juliol
Dv.9 de juliol
Ds.10 de juliol
Dv.30 de juliol
Ds.31 de juliol
Dv.6 d'agost
Ds.7 d'agost
Ds.14 d'agost
Dv.20 d'agost
Ds.21 d'agost
Dl.23 d'agost
Dv.27 d'agost
Dv.10 de setembre
Ds.11 de setembre
Ds.18 de desembre

DATES DEL TRANSPORT JOVE
MUNICIPI
Montblanc
Vilaverd
Rocafort de Queralt
L'Espluga de Francolí
Sarral
Vimbodí i Poblet
Pira
Solivella
Barberà de la Conca
Vallclara
Santa Coloma de Queralt
Blancafort
Montblanc
Les Piles
Montblanc

Novetat d’enguany: Doble retorn a les 3 i a les 5 de la matinada.

CURSET DE NATACIÓ
Us informem de les dates del curset de natació: del 12 de juliol fins al 31 de
juliol dia en que es farà la final. L’horari del curset serà de 4 a 5 els petits i
de 5 a 6 els grans.
Els preus son: 50 € per el primer fill i 40 € per el segon o tercer fill.
S’agafaran nens a partir de 3 anys.
La piscina es podrà utilitzar a la part on no es realitzin els cursets
de natació pero sense molestar als nens/es que el facin.
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