Solivella, maig 2011
Núm. 05/11

CONSULTORI MÈDIC
L’equip directiu de l’ABS Montblanc recorda que des del dia 29 d’abril del 2011 es va posar en
funcionament el nou consultori de Solivella ubicat al c/ Carretera de Montblanc-Artesa, 55. El nou
número de telèfon serà el 977892455.
Per demanar visita al vostre metge de família,
telèfon:

infermera o pediatra heu de trucar al número de

902 111 444
Podeu trucar les 24 h dels 365 dies de l’any, també podeu demanar hora a www.gencat.net/ics.
Tingueu en compte de tenir a mà la targeta sanitària ja que us demanaran el CIP (format per quatre
lletres i deu números).
Per a qualsevol visita domiciliària a partir de les 15 h dels dies la borables i durant les 24 h dels dies
festius, heu de trucar al 061.

CONVOCATÒRIA ARRENDAMENT 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 portar en arrendament 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 16 al 20 de maig, que són les mateixes que les utilitzades l’any 2010. El termini màxim
per a la presentació de les ofertes serà el dia 27 de maig.

ÚS CORRECTE DELS CONTENIDORS
Una vegada més us informem de la correcta utilització dels contenidors d’escombraries. Si no ho fem
correctament veurem com el rebut puja considerablement el seu import ja que el municipi serà
sancionat; així doncs, recordem allò que va a cada contenidor:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor

VERD
BLAU
GROC
VERD
MARRÓ

(iglú)
(iglú)
(caixa)

VIDRE
PAPER
ENVASOS
REBUIG
ORGÀNICA

Si quan aneu a deixar el vidre, paper o envasos trobeu que el contenidor està ple NO HO DEIXEU
AL COSTAT, preneu-ho cap a casa. Si es deixen les ampolles de vidre a terra es poden trencar i
poden ferir algú.

EL DIRECTOR GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA GENERALITAT
VISITA SOLIVELLA
El dijous dia 28 d'abril de 2011 el director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat de
Catalunya féu una visita a la nostra comarca de la Conca de Barberà. En primer lloc, va visitar
Concactiva, seu del Consorci de Desenvolupament de l'Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, ens
que gestiona l'Eix 4 amb metodologia Leader. A banda d'analitzar els projectes que s'han
subvencionat fins a la data, es va interessar per les actuacions que porta a terme Concactiva, les
empreses instal·lades al viver, els cursos de formació, el suport a les empreses i la creació
d'ocupació. El director general també va visitar l'ampliació de Concactiva i es va interessar en el
pro jecte previst a desenvolupar de viverisme, especialitzat en productes agroalimentaris.
Posteriorment, el director general va visitar el Viver Comarcal de Celleristes a Barberà de la
Conca. Aquest projecte, al qual dóna suport la direcció general, és un exemple d'aplicació de
desenvolupament rural integrat en el món rural. Amb la presència del director general es va
signar el conveni de cessió de la gestió del viver a Concactiva. També es va come ntar el projecte
d'ampliació del viver de celleristes com a element clau per poder seguir donant suport a
emprenedors del món del vi que contribueixin al desenvolupament rural del territori.
Finalment, el director general va visitar el Centre de Dinamització de Solivella, que actualment
està en construcció i que també ha de contribuir de forma decidida al desenvolupament rural i
local de territori. Els elements dinamitzadors presents al municipi són importants i es va posar en
relleu el patrimoni històric com el castell, el mó n del vi a través de la cooperativa i d'elaboradors
privats del municipi, els ceramistes, la mostra de càntirs, etc. Aquests són elements que
contribueixen de forma decidida al desenvolupament rural del municipi i de la comarca. Tot
seguit, es reprodueix una petita mostra gràfica del document lliurat al director general, on podem
observar els objectius, les funcions i l’oferta local del nostre Centre de Dinamització.
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