Solivella, setembre de 2010
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HISTORIAL DE L’OBRA “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CEIP SAGRAT
COR DE SOLIVELLA I CONSTRUCCIÓ PISTA POLIESPORTIVA ”
20 de juny de 2007. Es col·loca un mòdul de dues unitats al lateral de l’escola per donar
cabuda a un aula de parvulari i altra destinada a menjador escolar. Per aquest motiu, foren
realitzats una sèrie de treballs per unir el mòdul amb l’escola amb les connexions
corresponents. Aquesta intervenció ha suposat un cost per l’ajuntament de 3.500 euro s.
26 de juny de 2007. Es demana al Departament d’Educació que s’acceleri el projecte de
reforma i ampliació de la nostra escola, ja que aquest pas és urgent per iniciar els tràmits
administratius per aconseguir la licitació de l’obra.
2 de juliol de 2007. Es presenta davant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya el projecte
d’ampliació i rehabilitació del CEIP Sagrat Cor de Solivella, redactat per l’arquitecte
Alejandro Falcones de Sierra, i amb un pressupost de 993.346,88 euros, que assumeix
íntegrame nt el Departament d’Educació.
El projecte executiu defineix una planta baixa per ampliar de 348,44 m2; una planta baixa a
reformar de 83,91 m2; i altra planta baixa objecte d’adequació de les instal·lacions existents
de 406,81 m2. En total, la superfície a reformar i adequar i la de nova construcció totalitzen
uns espais educatius de 839,16 m2. A més, el projecte defineix la construcció d’una pista
poliesportiva de 600m2 als patis de l’escola.
14 de setembre de 2007. L’Ajuntament de Solivella presenta al·legacions al projecte de
l’escola en relació a mb els següents aspectes:
a) No s’està d’acord amb la projecció de les teulades, i es demana que siguin cobertes
amb teula.
b) Es demana la possibilitat de reagrupar els espais de les dues aules a construir, en un
de sol, per atendre actes festius de l’escola.
c) També es demana una tanca exterior del recinte escolar en la part frontal de la
piscina.
d) Es demana que la pista poliesportiva sigui objecte d’estudi per fer una intervenció
conjunta amb l’ajuntament i que en el futur sigui un espai cobert i deixar per a una
altra fase el seu tancament.
20 de desembre de 2007. L’Ajuntament presenta una nova al·legació al projecte
d’ampliació i rehabilitació de l’escola en relació amb la pista poliesportiva. Demana que el
Departament faci la construcció dels fonaments i que després l’Ajuntament hi posi les
pilastres i la coberta, i s’ofereix afectar la totalitat de la finca de darrere de l’escola tant per a
la construcció dels edificis escolars com per a la pista poliesportiva.
4 d’octubre de 2008. Es fa una sol·licitud als Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona
per a la redacció del projecte del cobriment de la pista poliesportiva que ha de construir.
15 d’octubre de 2008. El conseller d’Educació visita la Conca de Barberà i se l’informa del
projecte pendent d’executar a l’escola de Solivella. No es defineix respecte a l’execució de les
obres i segons paraules textuals del conseller davant d’una bona colla de mestres i
professors de la comarca va dir: “Si aquesta escola que data de 1927, a dia d’avui no ha
caigut, ja no caurà” – sense més comentari.
21 d’octubre de 2008. Es realitza una visita als serveis centrals del Departament
d’Educació a Barcelona per determinar l’estat del projecte de l’escola, i se’ns informa que el
projecte recull part de les al·legacions presentades per l’Ajuntament, i que sols resta pendent
una darrera actualització en el moment que s’acordi la seva execució per part de GISA i el
corresponent acord de Govern.

27 de novembre de 2008. Es dirigeixen peticions al conseller d’Educació de la Generalitat,
al director del Servei Territorial a Tarragona, a l’Associació Catalana de Municipis i a la
Presidència de la Generalitat, en les quals es demana que sigui agilitzat el projecte de
l’escola de Solivella, tenint en compte la seva matrícula d’alumnes, la manca d’espais, les
deficiències estructurals i, que a la vegada, el nostre centre acull la seu de la ZER Conca de
Barberà.
23 desembre de 2008. El Delegat del Govern a Tarragona comunica que en els propers
mesos s’iniciaran els tràmits per a la contractació de les obres del centre escolar, i que a
principis de 2009 seria concretat el calendari d’execució.
Gener de 2009. Es realitza una nova visita als Serveis Territorials a Tarragona i
l’Ajuntament de Solivella presenta el projecte de cobriment de la pista que ha de construir el
Departament i s’ofereix una nova afectació de terreny, ja que el cobriment de la pista en el
seu primer emplaçament al costat de les aules i en l’altra fase el seu tancament, trauria llum
a l’edifici escolar.
19 de febrer de 2009. El director general de Coordinació Interdepartamental del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya comunica que part de la reforma
de l’escola i concretament la construcció de la pista poliesportiva tindrà lloc aquest any 2009,
però sense concretar-nos la data de les obres d’ampliació de l’escola.
30 d’abril de 2009. Es dirigeix una comunicació al Departament d’Educació per demanar
l’execució del projecte de l’escola per via d’urgència i, a la vegada, es comunica que
l’Ajuntament destinarà el Fons d’Inversió Estatal a la millora de la pista poliesportiva,
respecte al seu cobriment. També es comunica l’afectació total de la finca municipal (camp
de futbol) a favor del Departament: 3.662 m2 per a la construcció dels edificis escolars, així
com la part corresponent per a la construcció de la pista poliesportiva.
21 de maig de 2009. Es presenta per via parlamentà ria una pregunta al Govern de la
Generalitat sobre l’estat de licitació i el calendari d’execució de les obres de l’escola
20 de juliol de 2009. El conseller d’Educació de la Generalitat contesta la pregunta
formulada en el sentit que l’escola de Solivella té el projecte executiu redactat i que en
aquest moments s’està prioritzant obres amb necessitat d’escolarització, situació que no es
dóna a Solivella.
Octubre de 2009. Es presenta una proposta d’esmena als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2010, en relació amb l’obra d’ampliació del col·legi. La classificació
territorial de les inversions reals no inclouen aquesta obra. També durant aquest mes té lloc
una trobada amb el sotsdirector d’Educació a Tarragona i és assabentat del malestar que
causa el retard d’aquesta obra, la qual cosa podria portar mobilitzacions com el tall de la
carretera C-14.
Novembre de 2009. Nova reunió al Servei Territorial d’Educació a Tarragona amb els
sotsdirector. Es parla de la planificació de les obres de l’escola com també de l’endarreriment
de la pista poliesportiva, ja que l’obra del cobriment (part de fonamentació i estructura) ja
ha començat.
26 de novembre de 2009. Novament i per via parlamentà ria els diputats Oriol Pujol i
Dolors Batalla presenten a la Mesa del Parlament de Catalunya una pregunta al Consell
Executiu i una Proposta de Resolució en relació amb les obres de l’escola, i es demana la
seva licitació amb caràcter immediat.
14 de gener de 2010. El sotsdirector del Servei Territorial d’Educació a Tarragona visita
l’escola de Solivella. Assisteixen a la trobada l’a lcalde, la directora del centre i el director de
la ZER així com representants de l’AMPA. En primer lloc, es va visitar tot el recinte i
finalment en una taula rodona es tractaren temes relatius als espais de l’escola, la pista
poliesportiva, la petició per millorar l’accés a l’edifici escolar, ja que en dies de pluja tot
queda inundat. Els sotsdirector va concretar que som l’escola núm. 8 dels centres a ampliar i
reformar. Que en una primera fase hi ha 4 escoles, i nosaltres som a la segona fase. La
previsió de les obres es situaria en l’exercici 2011-2012. També es determina que les obres
RAM 2010 aniran destinades a la millora del pati de l’escola i l’accés a l’edifici escolar des de
la carretera.
8 febrer de 2010. És adreçada una petició al Servei Territorial d’Educació a Tarragona, la
qual és subscrita per l’Ajuntament, Escola, Ampa i Zer Conca de Barberà en el sentit de
demanar que la nostra escola sigui dotada d’un mòdul prefabricat de 180m2 que es situaria
als terrenys annexos a l’escola i que seria destinat a acollir classes d’educació física i
psicomotricitat.

9 de febrer de 2010. El cap del CIRE del Departament de Justícia comunica la represa de
les obres del cobriment de la pista, i la construcció de la llosa o paviment.
4 de març de 2010. El diari de sessions del Parlament de Catalunya publica el resultat de la
sessió núm. 45 de la Comissió d’Educació i Universitats, i en relació amb les obres
d’ampliació i reforma de l’escola, la comissió, és a dir, el partits del govern de la Generalitat
voten en contra de la realització de les obres de l’escola, ja que segons ells, les parts
implicades que es varen reunir amb els sotsdirector ja estan d’acord amb el calendari
d’execució, el qual s’ha de concretar. (Això no és cert, ja que a la reunió del passat 14 de
gener de 2010 es va demanar amb urgència l’adjudicació de les obres i construcció de la
pista poliesportiva ).
15 de març de 2010. El sotsdirector del Servei Territorial d’Educació a Tarragona comunica
que el dia 9 de maig es procedirà a la inauguració de la pista poliesportiva i de la seva
coberta. També, que a finals d’aquest any es podrà comptar amb el nou mòdul demanat el
passat mes de febrer.
28 d’abril de 2010. Des del CIRE s’informa que el Departament d’Educació no ha signat el
document d’adjudicació per a la construcció de la pista i que aquest tema queda pendent
sense més ni més. La cobertura és a punt de finalitzar, però no es pot assegurar la
construcció de la llosa.
28 de maig de 2010. Reunió a Tarragona amb els representants del Departament
d’Educació, a fi de desencallar el tema de la construcció de la pista .
juny-juliol de 2010. Durant aquest dos mesos es realitzen diverses reunions i trucades
entre el Departament i els Serveis Territorials d’Educació a Tarragona, CIRE i l’Ajuntament
de Solivella. A finals del mes de juliol, des de la Generalitat es concreten els següents punts:
a) de moment no es realitzarà la millora de l’accés a l’edifici escolar, i el seu cost de 13.000
euros anirà a compte de la pista per a aquest any 2010, i la resta fins a 40.000 euros es
computarà per a l’exercici de 2011. La llosa es realitzarà el proper mes d’octubre i l’acord
amb el CIRE ja està tancat. L’ampliació de l’escola és prevista per al 2011-2012. El mòdul de
moment no té data , però seria per a l’exercici 2011.
AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’ESCOLA
AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Cessió de 3.662 m2
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: Pressupost de l’obra a assumir de 993.346,88 euros
CONSTRUCCIÓ PISTA POLIESPORTIVA
P RE SSUPO ST
C O BE RTA E SP AI PO LIVALE NT 1 FASE 6 0 0 m2
RE DAC C IÓ P RO JEC TE DIP UTAC IÓ 1 FASE
AMP LIAC IÓ CO BE RTA i p is ta 2a FASE
RE DAC C IÓ P RO JEC TE DIP UTAC IÓ 2a FASE
P AVIME NT E SP AI 1 ª fa se De p t. Ed u ca ció
TO TAL P ISTA I C O BE RTA

1 2 1 .4 14 eu ros
1 .7 1 4 ,0 8 e u ros
7 4 .0 5 3 eu ros
1 .1 1 5 ,1 5 eu ros
4 7 .0 0 0 eu ros
2 4 5 .2 9 6 ,2 3 e u ros

En la construcció de la pista poliesportiva i la seva coberta resulten implicades les següents
administracions: Ministerio Administraciones Públicas. Departament d’Educació, Departament
de Justícia – CIRE -, Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Solivella.

11 DE SETEMBRE – LA DIADA
E n gua n y, e ls a ctes de la Diada tin d ra n llo c a l n os tre p ob le e l d ia asse n ya la t de l’1 1 de
se te mb re a les 12 de l mig d ia a l pas se ig de l Dr. C a rles Ba lag ue r. La ce leb ra ció s ’e mma rca
d in s la co mme mo ra ció d e l’An y Joa n Ma rag a ll. E ls a ctes se ran a n ima ts pe l g ru p de g ra lle rs
“ Lus Xipe llis ” .

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A CATALUNYA. SOLIVELLA,
25 i 26 de setembre
So live lla pa rticipa rà de les Jo rna des E u rop ees d e l Pa trimo n i a Ca ta lun ya a mb l’a ctivita t
“ P ATRIMO NI DE LA C E RÀMIC A PO PULAR C ATALANA” , a mb u na vis ita a l’e xp os ició pe rma nen t
d e la co l·le cció d e càn tirs d e l P ep i la Ro s ita , i u n a vis ita a l mu ra l d e ce rà mica a la ca pe lla de l
b ap tis te ri d e l te mp le p a rro qu ia l o b ra de ls n os tres ce ra mis te s Te resa Rip o ll i Jo rd i C ata là .

E ls d ies fixa ts p e r a aq ues te s Jo rna des a casa nos tra s e ra n e l 25 i 2 6 de s ete mb re , a les 12
d e l mig d ia i en s tro ba re m a ls po rxos de l’a ju n ta men t. Tan t a l’e xpos ició d e càn tirs co m e n e l
llo c o n es tro ba e l mu ra l de ce rà mica es reb ran les co rre spo ne n ts e xp lica cion s e n re la ció a mb
l’o b ra e xposa da .

TALLERS OCUPACIONALS
De s de l C ons e ll C o ma rca l e ns h an es ta t ad jud ica ts d os ta lle rs o cupa cio na ls . E l p rime r de
ja rd ine ria q ue ha e stat tre ba lla nt a l nos tre po b le de l 1 8 a l 2 5 d ’a gos t, fo rma t pe r d ues
p e rso nes . E l s ego n se rà de p intu ra , e l fo rma ra n cin c p e rso nes i e s p re veu q ue s ig u i ope ratiu
e l p rope r me s d ’o ctu b re .

MILLORES AL PASSEIG DEL DR. CARLES BALAGUER
Properament es procedirà a continuar amb la millora d’aquest passeig. Ja fa uns mesos i
després que el pi que donava entrada a aquest lloc caigués pels efectes de la meteorologia,
es va procedir al trasllat dins del passeig i en un lloc central el monument dels 800 anys de
Solivella, al qual l’acompanyen dos olivers donats pel veí Joan Hervas. També a l’entrada del
passeig s’ha col·locat un altre oliver donat per Josep M. Angles Foraster. Ara i una vegada
s’han reposat graves a la part central del passeig, queda pendent per reparar el mur de
contenció caigut ja fa uns mesos, la millora de la illeta d’entrada al passeig i algun que altre
aspecte ornamental.
També es pretén donar un impuls a aquest lloc del nostre poble, i que les jardineres acullin
elements de pedra o ferro. Per aquest motiu es fa una crida al veïnat per si algú vol fer
donació al poble de Solivella d’elements de pedra o ferro per decorar el passeig i així, a la
vegada, es convertiria en un petit museu i seria més atractiu, ja que també és un dels
accessos principals a la zona del castell, i lloc de descans per als vilatans.

FOTOGRAFIES ANTIGUES DE LA SOCIETAT
Al primer edifici de la Societat (carretera) es pretén col·locar un panell amb diverses
fotografies dels edificis de la societat, ja siguin fotografies exteriors o interiors, fent festa,
ball, teatre, en temps de la verema, de la botiga de la cooperativa, etc. I així mostrar a
tothom la història en imatges d’aquest lloc. Per aquest motiu, es demana a qui disposi de
fotografies que passi per l’ajuntament per fer-ne còpies. Les fotografies portaran el nom del
propietari o titular que les ha deixades.

CONFERÈNCIA
“Violència i dolor. Memòria i societat democràtica”
A càrrec de Toni Orensanz, (autor del llibre “L’omnibus de la mort: parada a Falset” -un
treball que constitueix una aproximació a dia d'avui a la violència revolucionària de l'estiu de
1936-)
I Hortènsia Grau, directora dels Serveis Territorials del Departament d’interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i antropòloga. “Memòria individual,
memòria col·lectiva i història”.
Dimarts 7 de setembre de 2010, a les 19 hores a la sala Parroquial.

HORARI DE LA FARMÀCIA SARA PROS
Dijous 09/09/2010 TANCAT
Divendres 10/09/2010 obert horari normal. Mati de 10 a 13h i tarda de 17 a 20h.
Dissabte 11/09/2010 TANCAT
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