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DIA DE LA DONA TREBALLADORA
DIVENDRES 8 DE MARÇ

La regidoria de la Dona de l’Ajuntament de
Solivella, una vegada més, us invita a
participar dels actes a celebrar el divendres 8
DIA
de
març
amb
motiu
del
INTERNACIONAL
DE
LA
DONA
TREBALLADORA, amb el pensament i
sentiment posat en la dona solivellenca, i
especialment les que aquest any seran
objecte de menció. L’acte es obert a
tothom.
Divendres 8 de març, 6 de la tarda, sala
de l’històric cafè del Sindicat.
Benvinguda i presentació de l’acte.
Lectura MANIFEST del dia de la Dona
Treballadora.
ACTE DE MENCIÓ I RECONEIXEMENT, a
la junta directiva del Grup Cultural de la
Dona, a les presidentes d’aquesta associació
i les zeladores de l’Apostolat de l’Oració en el
seu 110 aniversari.
RECITAL DE MÚSICA, amb piano i soprano,
interpretant temes de cinema, musicals,
música popular i jazz
Felicitació i comiat.
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• SANTA ÀGATA 2019
Ajuntament de Solivella – Grup Cultural de la Dona

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DONES DE SOLIVELLA,
AMB MOTIU DE LA FESTA DE SANTA ÀGATA 2019
El dia nou de febrer, el Grup Cultural de la Dona, organitzà la festa de Santa Àgata, patrona de
les dones. Els actes foren presentats per la presidenta de l’associació M. Carme Crespi Urgell,
amb intervenció de l’alcalde Enric Capdevila Torres, davant una audiència de 97 veïns/es.
Antecedents:
Amb el nou format de la festa de la patrona de les dones, el Grup Cultural de la Dona, és
l’organitzadora dels actes, i la regidoria de la Dona de l’ajuntament, dona recolzament i suport
logístic i econòmic per la seva dinamització.
Desenvolupament de la reunió:
Donar compte de les gestions fetes respecte a les propostes o peticions sorgides del consistori de
dones celebrat el 25 de febrer 2018, a càrrec de l’alcalde:
Petició o proposta núm. 1
Travessera de la C-14: Reparació dels forats del ferm. Reposició de la vionda que
manca a l’alçada del pont, destruïda per un accident. Reposició d’un semàfor per
control de velocitat. Clavegueres per evacuar l’aigua de la carretera en dia de pluja.
La reparació del ferm de la carretera ha estat feta de forma integra al llarg de tota la
travessera de la carretera del tram urbà. A més a més, s’han renovat totes les lluminàries a
LED, la qual cosa suposa un estalvi d’energia i econòmic en la factura de la llum. La vionda a
l’alçada del pont ha estat reposada.
Respecte al semàfor, la direcció general de carreteres no ha decidit res al respecte. Es pendent
d’adoptar algun tipus de mesura, com posar un controlador de velocitat de tram.
En quan a les clavegueres per evacuació de l’aigua de pluja, no hi ha cap mesura al respecte.
Es prioritza el desviament de l’aigua de la muntanya direcció a la rasa.

Petició o proposta núm.2
Carrer i places: Reparació del ferm de la plaça Major. Millora del carrer dels
Safarejos. Neteja carrer i places, herbes i altres. Millora de la megafonia en punts
febles. Que la neteja dels carrers per part del Consell, ho sigui en tots els vials.
Col·locació de papereres i bancs.
La reparació feta en alguns forats de la plaça Major es provisional, tot esperant disposar de les
pedres originaries per respectar una continuïtat estètica. Respecte al carrer que porta als
safarejos, ha estat asfaltat amb la col·laboració del Consorci d’aigües de Tarragona i Sorea.
De la neteja de carrers i de la maquina del Consell Comarcal, ha estat millorada la coordinació
per la seva efectivitat. En quan a papereres i bancs, properament ho veurem a diversos llocs
de la via publica. Respecte a millorar la megafonia en punts febles, s’ha fet una millora de
l’aparell amplificador, però la casa instal·ladora te pendent de fer una revisió de tram urbà.
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Petició o proposta núm.3
Seguici popular: Es proposa que els gegants i tots els altres elements del seguici
popular que configuren els entremesos de casa nostra, tinguin un lloc per ser
guardats i a la vegada exposats, amb la finalitat de tenir un millor resguard i
protecció, com també ser vistos al llarg de tot l’any.
En un principi s’havia contemplat algun espai de la part alta del poble, amb la compra o lloguer
d’una propietat, però l’espai resultava insuficient per acollir la totalitat del seguici popular.
El passat mes d’agost es materialitzà la cessió d’ús del Sindicat, doncs tant prompte sigui
possible i es donin les circumstàncies adients per totes les parts, els titulars d’elements del
seguici popular, podran exposar de forma permanent en un gran aparador, que es situarà, on
abans hi havia el moll de carga i descarrega del moli del Sindicat, a la façana de la carretera.
Una vegada sigui habilitat el lloc, es podrà mostrar a tothom de forma fitxa i permanent: les
dues parelles de gegants, set capsgrossos, la Prosèrpina, la Maranyota, el Cargol Banyut, i
l’Home dels Nassos. A la vegada l’exposició dels entremesos populars, aniria acompanyada del
propi moli allí ubicat, el carruatge mortuori d’època, i uns murals de dimensió considerable,
obra de l’artista local SansArt. Tot un aparador d’art.

Petició complementaria:
Patrimoni natural: es proposa sigui estudiada la viabilitat de poder tenir una ruta de
la pedra seca, que posi en valor el patrimoni en pedra en quan a marges, cabanes i
demés construccions que els avantpassats construïren dins el nostre terme
municipal.
Les jornades de la carta del paisatge dutes a la comarca i concretament la sessió celebrada
darrerament a Solivella, una de les peticions anà dirigida en la protecció del patrimoni de la
pedra seca, i la creació d’un itinerari. A la vegada es buscarà la formula més còmoda i practica
perquè els propietaris de construccions de pedra seca, i l’ajuntament arribin a un acord per la
protecció dels elements. Els tècnics de la redacció de la Carta del Paisatge han introduït
aquests aspectes.
Per altra part es demanarà al tècnic i especialista en la matèria, Manel Martínez de Montblanc,
la disposició de l’inventari del patrimoni de la pedra seca de Solivella: cabanes, marges, pous i
cisternes, ponts,... La proposta seria l’edició del material per disposar d’aquest inventari a
l’abast de tothom per tenir-ne consciència.
En altre aspecte, uns tècnics de Lithos construcció – pedra i tradició i Cat Patrimoni, han
proposat la construcció d’una estructura de pedra seca junt amb altra de ferro amb la llegenda
“Solivella, l’anima de la pedra seca”, com homenatge a la pedra seca de Solivella. Aquest
element seria per anar col·locat en una de les entrades al poble.
En breu, a l’entrada del passeig Dr. Balaguer, hi serà col·locada una portalada de pedra de
grans dimensions, la qual abans, era a la façana de La Societat, a la carretera. Porta d’entrada
al poble i al seu patrimoni, veurem si també es farà al·lusió al patrimoni de la pedra seca.

Formulació de tres peticions o propostes de coses que cal fer o tenir en compte al
poble de Solivella.
Tot seguit l’Assemblea de dones formula tres peticions o propostes de coses que cal fer o tenir
en compte al poble de Solivella :
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Petició o proposta núm. 1
En quan a temes de medi ambient i salut publica: a) Que els contenidors disposin de
palanca al peu per fer-los més accessibles. Es comenta que s’està pendent del nou model de
recollida d’escombraries. b) Es tinguin en compte les rases i els arbres existents ja que poden
perjudicar en cas de fortes pluges. Es diu que l’ACA ha estat posada en antecedents i s’esperà
la seva visita. c) Les rutes habituals per passejar els gossos, siguin dotades d’unes papereres i
contenidors per dipositari les bosses dels excrements. A la vegada es tingui en compte el tema
d’esterilització de gats. El tema serà conduit als responsables de salut pública. d) Es faci
seguiment i advertiment dels pous que estiguin a l’abast de tothom i no tinguin protecció. Es
farà una circular advertint del tema.

Petició o proposta núm.2
Xarxa de Carreteres:a) Que la travessera C-14 del poble, sigui de línia continua. Es donarà
trasllat al Servei de Carreteres. b) La possibilitat que la TV de Solivella a Blancafort disposi
d’un pas lateral com a camí saludable. Es comenta que aquest any el Servei de Carreteres de
la Diputació, acabarà els encintats de formigó laterals de la carretera per donar-hi major
amplitud i es donarà trasllat de la proposta.

Petició o proposta núm.3
Equipaments:a) Es demana poder disposar d’una sala de vetlla pels difunts. Es comenta que
el tècnic municipal a dia d’avui ha fet un estudi inicial per ampliar l’edifici entrant al cementiri,
part dreta, per ampliar-ho i convertir-ho en sala de vetlla. A la vegada no es descartà que
aquest equipament pugui ser situat dins el poble. També es manifesta que si una família a dia
d’avui, demana un lloc per la vetlla del seu difunt, d’acord amb la disponibilitat del moment, li
serà facilitat un espai al poble per aquesta finalitat. b) Que la casa del Cal Mateu, ofereixi un
millor aspecte per part dels joves. Es comenta que a dia d’avui s’ha fet una trobada entre els
joves, tècnic comarcal de joventut i ajuntament, on entre diversos temes, aquest ha estat
objecte de comentari. c) Ha estat demanada la millora d’un espai que conflueix amb el Raval
de Sarral, i sigui tractat com una part integrant del mateix carrer. En tractar-se d’un espai no
municipal, i avui de caràcter privatiu, caldrà en tot cas tramitar aquest assumpte d’acord amb
les prescripcions legals de Dret urbanístic i la Llei i Reglament de les Hisendes Municipals, amb
audiència a les parts que puguin resultar interessades, sens perjudici de tercers.
Acte de cloenda de la reunió
L’assemblea de dones, representada per la presidenta del Grup Cultural de la Dona, acordà
donar trasllat de les propostes o peticions fetes per les dones a l’alcalde del municipi perquè ho
faci extensiu als òrgans de govern, per tal d’atendre les peticions o propostes sorgides amb
motiu de la reunió extraordinària en el context de la festa de Santa Àgata 2019.
El Grup Cultural organitzà un berenar de celebració, i obsequià a la dona més jove assistent a
l’acte, i sòcia del Grup, Roser Capdevila Solé. A més, acompanyà l’acte un grup de Mariaxis.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA
www.solivella.cat
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