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 BORSA HABITATGE
Des de fa força temps, l’ajuntament va disposar d’una borsa habitatge amb la finalitat
que els titulars de vivendes disposessin d’un espai per fer saber de les seves intencions
respecte a les seves propietats en quan a oferir-les en règim de lloguer, com també en
venda.
En aquest moment es tracta d’actualitzar la borsa habitatge que pugui oferir el
municipi, donat que sovint es demana informació per part de persones interessades en
el lloguer o compra d’habitatge a Solivella, les quals disposarien d’un lloc on
visualitzarien un llistat de l’oferta activa en un moment determinat.
L’ajuntament a través d’aquesta trobada entre l’oferta i la demanda, posarà en
contacte les dues parts perquè privadament arribin a les solucions que acordin
respecte al lloguer o compra-venda.
Es per aquest motiu que els interessants en formar part d’aquesta borsa habitatge,
poden posar-se en contacte amb les oficines municipals per facilitar les dades i el
contacte.
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Es demana als propietaris de finques rústiques que tinguin dins de la seva propietat un
pou, bassa o cisterna, de fàcil accés i sense senyalitzar, que adoptin les mesures
necessàries per garantir-ne la seguretat, i evitar, en el seu cas, possibles accidents.
Els propietaris de les finques son els responsables de les instal·lacions que es localitzin
en el seu interior. Per altra part, es dona la circumstància que podem trobar a
persones passejant per l’interior de finques alienes a la propietat, amb tot el que això
comporta.
També es demana a les famílies ho comentin amb el seu entorn més immediat, que els
jocs d’aventura dins de propietats privades – que no ha d’esser- i a la vegada
desconegudes ens poden donar algun maldecap innecessari.
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 AGENDA MUNICIPAL I ASSOCIACIONS
MES DE FEBRER
Dissabte 23 febrer:

A les 6 de la tarda, a cal Mateu Taller de Tupina. (2)

Dijous 28 febrer: A 2/4 de 7 de la tarda, a Cal Mateu, presentació de RESIDOM
Fundació, Serveis pel benestar de les persones (Centres de dia,
pisos socials amb serveis, Atenció a domicili, Tallers,...) Tot el que cal
saber per a una millor qualitat de vida i atenció personalitzada a les
persones. Oferiment de serveis a Solivella.
MES DE MARÇ
Divendres 1 març:
A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, La fe de Solivella en el Sagrat Cor de Jesús: testimonis
d’ahir i d’avui, a càrrec d’Enric Capdevila Torres, estudiós de la vida
del poble.– programació del 275è aniversari S. Cor- (1).
Dijous 7 març:

A les 6 de la tarda, a cal Mateu, Conferència a càrrec de Raul
Martínez, mosso d’esquadra, per tractar com prevenir possibles
estafes (3).

Divendres 8 març:
6 de la tarda. Sala del Café del Sindicat.
Dia de la Dona Treballadora. Acte institucional i tarda festiva.
Acte obert a tothom.
Dissabte 9 març: Festa de Carnaval.
Arriba el Carnestoltes.
Sortida, a la tarda a Barcelona, Teatre Victoria. HITS-TRICICLE
(inscripció dia 2 de febrer, acabada la presentació del llibre a Cal
Mateu, i dia 5 i 6 de febrer de 2/4 de 7 a 8 de la tarda a
l’ajuntament). 45€ sòcies, 50€ no sòcies/socis (2).
Dissabte 16 març:
A les 6 de la tarda, Sala d’Actes de La Societat, Concert
Comarcal de les Escoles de Música de la comarca a Solivella, amb
la participació d’alumnes de l’escola Sagrat Cor, en la interpretació
del cant comú.
Diumenge 24 març:
A les 6 de la tarda, sala d’actes de Cal Mateu, conferència
sobre “El sol pèlvic”, a càrrec de Montserrat Orpinell Ballart (2).
Dissabte 30 març:
A les 6 de la tarda, sala d’actes de Cal mateu, conferència “Un
robot a la cuina”, a càrrec d’Anna Ferrete (2).
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MES D’ABRIL

Divendres 5 abril:
A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, Característiques de l’Espiritualitat del Sagrat Cor, a
càrrec de Mn. Txaber Segura, Dr. En Teologia i Espiritualitat, –
programació del 275è aniversari S. Cor- (1).

Dissabte 6 abril: Conferència sobre “Arbres i plantes”, a càrrec del botànic Sr. Ramon
M. Masalles Saumell, professor jubilat de la Universitat de Barcelona i
nascut a Blancafort. (3)
Divendres 12 abril:
A les 6 de la tarda, a Cal Mateu, presentació de – La història
oblidada de la presó de les Oblates de Tarragona - , a càrrec de
Tecla Martorell, autora de la memòria de les oblidades, i Montserrat
Sans, historiadora i membre del Fòrum de Tarragona per la memòria
històrica.

MES DE MAIG
Divendres 3 maig:
A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, Història de la devoció al Sagrat Cor a la nostra terra, a
càrrec del Dr. Josep M. Sans Travé, historiador i exdirector de l’Arxiu
Nacional de Catalunya, – programació del 275è aniversari S. Cor(1).

Dissabte 11 maig:
Festa de Sant Isidre – Festa Major de Primavera (4)
Proclamació de l’Hereu i Pubilla Infantils. Homenatge als
Infants. (2)

MES DE JUNY

Divendres 7 juny:
A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, El cor i les emocions, a càrrec del Dr. Jaume Bergadà
Garcia, metge intensivista, – programació del 275è aniversari S. Cor(1).

Dissabte 8 juny: A les 10 de la nit, cantada d’havaneres a càrrec del Grup “Havana
Vieja” de Montblanc, amb rom cremat per a tothom. (3)
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Divendres 14 juny:
A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, Cloenda: el Sagrat Cor de Solivella en el segle XXI, a
càrrec de Mn. Pere Fibla Palazón, rector de Solivella, llicenciat en
Teologia, – programació del 275è aniversari S. Cor- (1).
Diumenge 23 juny:
a 2/4 de 12 del matí, Solemne Clausura de la
commemoració del 275è aniversari del Vot de poble en honor al
Sagrat Cor.(1)
Tarda-nit, actes de celebració de la Festa de Sant Joan, recepció de
la flama del Canigó.
Dimecres 26 juny:
del 26 de juny al 10 de juliol, Camp de Treball per a joves de
la Fundació Escolta Josep Carol de Barcelona.

MES DE JULIOL

Dilluns 15 juliol: Trobada a Solivella de directors i personal tècnic dels Centres
de Recursos Pedagògics de les comarques tarragonines. Jornada
per conèixer el nostre patrimoni amb visita guiada i oferiment de
serveis a les escoles per visitar el nostre poble.
Diumenge 28 juliol:

Festa Major dels Jubilats i Pensionistes. (3)

(1)
Programació parròquia.
(2)
Programació Grup Cultural de la Dona.
(3)
Programació Ass. Jubilats i Pensionistes.
(4)
Programació Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit
Nota: les associacions que programin activitats i les vulgui publicar a l’agenda, es
demana ho facin saber amb antelació per coordinar el calendari i disponibilitat d’espais
i locals.
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