Solivella, març de 2015
Núm. 04/2015

CONFERÈNCIA
Diumenge 29 de març, 7 de la tarda, sala d’actes de La Societat

SOLIVELLA, UN PROJECTE COMÚ
A càrrec d’Enric Capdevila i Torres. Alcalde
Exposició de sis grans blocs temàtics que ens aproparan a la “Feina Feta” a:
- Cementiri
- Cultura, Festes, Turisme, Associacionisme i Commemoracions
- Ensenyament
- Hisenda i Patrimoni
- Medi Ambient i Territori
- Urbanisme, Equipaments cívics i socioculturals i millora urbana.
A tall de cloenda, un únic tema: “En tràmit... ”

CAMINADA POPULAR
DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA
Diumenge 12 d’abril 2015
El diumenge 12 d’abril a Solivella celebrarem el Dia Mundial de l’Activitat Física, que porta
el lema: Sedentarisme = Malaltia, Activitat física = Salut.
Per aquest motiu ens trobarem al passeig Dr. Carles Balaguer a les 10 del matí per dirigirnos al camí de les Comes, Tallat, Pedreris, Sortetis i tornada al punt de sortida. (Visitarem un
lloc estratègic que servi de polvorí durant la passada guerra civil, així com observarem
l’indret on es enterrada la Font Major de Solivella.
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MODIFICACIÓ SERVEI CONSULTA MÈDICA
D’acord amb una comunicació de la Directora EAP Montblanc, per motius de
redistribució de tasques en el context de l’Àrea Bàsica de Salut i per necessitat de
potenciar la Consulta de Crioteràpia, a partir d’ara el Dr. Pere Gomis, serà tots els dimarts
a la tarda al CAP de Montblanc, per la qual cosa, no hi haurà consulta al consultori de
Solivella.
Si aquest dia hi ha alguna necessitat el Dr. Gomis els atendrà a Montblanc a partir de les
15 h.

2015 DECLARAT L’ANY DE LES BIBLIOTEQUES
Sala de lectura a Solivella
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat declarar l’any 2015 com a Any de
les Biblioteques, coincidint amb el primer centenari de la creació de la Xarxa de
Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya. Fou un dels projectes més
emblemàtics de la Mancomunitat, que expressa, al mateix temps, un dels signes
d’identitat de Catalunya: la consideració de la cultura com un element clau per al
desenvolupament del país.
Per aquest motiu i tot coincidint amb l’entrada en servei de forma gradual dels diversos
espais de l’edifici del Museu del Castell, on a més es troba una sala d’actes, i altre espai
destinat a sala de lectura i Punt Tic, aquest darrer serà dotat amb el mobiliari i equipament
corresponent tant bon punt sigui aprovat un ajut demanat a la Diputació de Tarragona, i
així tornar a les prestatgeries els llibres que varen fundar la recordada “Biblioteca Popular
de Solivella”. Aquest lloc pretén ser un espai de dinamització de la lectura amb
l’organització de tallers i conta contes entre d’altres. També serà un punt per impartir
cursets d’informàtica i d’altres.

PROMOCIÓ
LOCAL

CULTURAL

I

DESENVOLUPAMENT

D’acord amb el pla estratègic per la dinamització del nostre entorn més immediat, han
estat aprovades les bases dels PREMIS XIPELLART:

Reconeixement a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic i cultural
solivellenc, amb el guardó: “El Pedrís.
Es tracta d’una iniciativa per incentivar o donar relleu a aquelles accions dutes a terme
per particulars, entitats o associacions en relació a la salvaguarda del patrimoni
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arquitectònic o millora urbana i paisatgística del poble de Solivella, així com en la
salvaguarda del patrimoni cultural solivellenc.

Concurs de pintura ràpida “SANSART” de Solivella, amb el guardó: “SansArt”.
Es tracta d’una iniciativa per posar en relleu el patrimoni arquitectònic i/o paisatgístic del
poble de Solivella, amb la convocatòria d’un concurs de pintura ràpida, tot creant un
premi o reconeixement amb el nom de “SansArt”. A la vegada es pretent difondre l’obra
pictòrica de l’artista local Antoni Sans Masalias, del qual son exposades unes obres de
forma permanent que va donar al poble de Solivella.

SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS MUNICIPALS
Durant l’any 2014 la generació total de residus municipals va augmentar en un 0,74%, tot i
que va disminuir la població comarcal. La tendència durant el 2015, és de no reduir en la
generació de residus. Així ho revelen les dades dels informes mensuals i dels controls de
dades realitzats pel Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà. Aquests mostren que durant els períodes del 2014 els habitants de la Conca estan
generant un:
- 1,02% menys de residu orgànic
- 0,02% més de residu rebuig
- 1,66% més de residu vidre
- 2,10% menys de residu paper
- 6,52% més de residu cartró comercial
- 1,91% més de residu de plàstic
Es situa la xifra de producció de residus per habitant i dia de la comarca en 1,36 kg.
Per aquest any 2015, el servei de recollida de residus durant el període d’estiu serà
ampliat, amb la qual cosa s’iniciarà el 15 de juny i finalitzarà el 15 de setembre, com
també seran ampliats els festius amb servei de recollida.
Aquesta modificació representa un increment anual global de 28.219,25 euros, més l’IVA
corresponent, imports que s’afegiran al contracte actual d’1.129.274,88 euros IVA inclòs.

ALS PROPIETARIS DE GOSSOS
En diversos informatius s’ha fet ressò de les normes a seguir i la conducta que cal adoptar
perquè els propietaris de gossos tinguin cura i siguin responsables de tenir-los degudament
legalitzats i que aquests no malmetin ho embrutin els espais públics, d’acord amb
l’ordenança de tinença d’animals aplicable al nostre poble.
Darrerament s’ha observat un increment d’incivisme en aquest aspecte, doncs cal
remarcar la mala imatge donada en el monument del castell, àrea saludable del passeig
Dr. Carles Balaguer, i d’altres.
Una vegada més, és demana als propietaris de gossos i especialment als que
incompleixen l’ordenança de tinença d’animals i de civisme, tinguin en compte aquestes
circumstàncies, ja que no és acceptable en cap manera que els llocs citats esdevinguin
insalubres per l’estada incontrolada dels gossos.
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FOTO DENUNCIA
A les oficines municipals, des de fa temps es disposen de fulls per fer una queixa,
suggeriment o agraïment. A partir d’ara també podran ser presentades fotografies
denuncia, ja siguin d’actes incívics o altres, les quals seran publicades en senyal de
protesta.

LA DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE
SOLIVELLA, TRES ANYS AL SERVEI DEL MUNICIPI
A principis de l’any 2012, l’ajuntament de Solivella, l’Agència Catalana de l’Aigua i el
Consell Comarcal de la Barberà van signar un conveni de col·laboració per a la gestió de
la depuradora d’aigües residuals construïda a Solivella i definint al Consell Comarcal com
a responsable del seu funcionament.
La depuradora té una capacitat de tractament de 300 m3/dia i l’aigua sanejada fa
possible una reutilització indirecta o no planificada que contribueix a mantenir el cabal
ecològic de la Rasa del Molí i l’aprofitament per a usos urbans, agrícoles i industrials aigües
avall.
L’aigua residual arriba a la depuradora per un col·lector, que es al darrer tram de la xarxa
de col·lectors del municipi. Abans de l’entrada de l’aigua residual a la depuradora, es
separen els sòlids gruixuts en un tamís de grollers que es troba a l’estació de bombament.
A continuació es separen els sòlids fins a un tamís i se separen els greixos.
L’aigua entra al reactor biològic, que és el recinte on els microorganismes biològics
s’encarreguen de depurar l’aigua amb la incorporació artificial d’aire. Els bufadors són els
aparells que impulsen l’aire atmosfèric al reactor biològic per tal de donar oxigen als
microorganismes.
L’aigua que surt del reactor es deixa reposar als decantadors secundaris, on se separen els
fangs que pel seu propi pes es dipositen al fons. Aquí s’acaba els tractament secundari,
també dit tractament biològic, on s’ha pogut aconseguir la reducció dels compostos de
nitrogen, de fòsfor i de nutrients en l’aigua residual.
Al final del procés, l’aigua que surt del decantador ja està perfectament depurada i llesta
per tornar al medi.
El medi ens proporciona aigua d'una manera renovable, però no il·limitada. Sovint, el
creixement de la població i el desenvolupament de les activitats econòmiques generen
una pressió sobre el medi que provoca que el cicle de l'aigua es vegi amenaçat i
esdevingui quelcom fràgil i vulnerable.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
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