Solivella, SETEMBRE 2012
Núm. 07/2012

ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
DIUMENGE, 9 de setembre de 2012

Aquest any els solivellencs celebrarem l'acte commemoratiu
de la Diada Nacional de Catalunya el diumenge dia 9 de
setembre. El motiu no és altre que la coincidència amb altres
esdeveniments el dia 11 de setembre, la qual cosa feia que el
nostre acte institucional no tingués el relleu oportú (endreçar
carrers per la festa del Sagrat Cor, un bateig, campanya de la
verema, autocar a Barcelona, concert de música...).

Actes del diumenge dia 9 de setembre
A les 13.00 hores al passeig del Dr. Carles Balaguer, davant el
monument dels 800 anys, hi haurà un acte institucional per
celebrar LA DIADA.
Es farà una ofrena floral per les Pubilles Majors i actuarà el grup
de grallers Lus Xipellis.
S'invita a tothom a participar de l'acte, així com a penjar la
senyera a les vostres cases el dia 9 de setembre i el dia 11 de
setembre.
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CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Antecedents
En els darrers anys han estat moltes les queixes de veïns amb motiu de cotxes
estacionats de forma incorrecta tot tancant el pas a la circulació o, fins i tot , deixant
algun carrer totalment intransitable. També l'estacionament davant les cases que
tenen anunciada la sortida de vehicles, de forma reiterada, ha comportat una
dialèctica verbal no acceptable. Aquest s fets i d'altres han provocat una situació
injusta i de crispació que afecta gent jove, gran, malalts en el cas del servei
d'ambulàncies...
El nostre municipi no disposa dels mitjans tècnics, jurídics i de personal per donar
resposta a una solució, tot i els avisos fets de forma reiterada perquè es tinguin en
compte tots aquests aspectes.
Acció jurídica
Ha estat establert un conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l'Ajuntament de Solivella sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes pel que fa a:
- La facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la
legislació vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de
la competència dels vigilants. Aquestes denúncies tenen caràcter d'obligatòries,
d'acord amb l'art. 74.1 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària.
Aplicació
L'aplicació del conveni i de la normativa de trànsit i seguretat viària és vigent a partir
d'aquest mes de setembre.
Per aquest motiu, cal preveure la forma d'estacionar els vehicles i les distàncies
reglamentàries quan ho fem prop d'alguna altra via, per tal que tots els vehicles puguin
maniobrar d'un carrer a d'altre. També cal no obstaculitzar el trànsit en carrers o places
i moderar la velocitat dins el nucli urbà, i complir les mesures de seguretat dels
conductors.
També els veïns que hagin de fer obres als habitatges i necessit in ocupar la via pública
de forma parcial o, en el seu cas, puntualment de forma total, cal que obtinguin amb
temps suficient el permís municipal d'obres, ja que del contrari poden entrar en
conflicte per obstaculitzar el trànsit en via urbana.
Un altre tema és la possibilitat de legalitzar els guals dels veïns que aix í ho desitgin. En
aquest moment , estan estudiant el tema els serveis jurídics del SAM pel que fa a la seva
normativa i aplicació.
Cal tenir cura i ser responsables quant a l'aplicació per part dels conductors de les
normes de circulació i seguretat viaria a les quals són obligats per Llei i, a la vegada,
responsables de les seves accions.
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RECULL DE POESIES
Des de la Regidoria de la Dona d'aquest ajuntament fou editat el llibre Les dones de
Solivella i la poesia, el qual ha tingut molt bona acceptació. Ara, es pretén la
publicació d'un nou recull de poesia, en el qual tothom hi pot participar, tant dones
com homes, i una vegada es tinguin els treballs, juntament amb els que es disposen de
fons propi, s'acordarà la seva publicació en el format més escaient d'acord amb el seu
volum i disponibilitat econòmica.
És per aquest motiu que us demanem la vostra participació tot fent poesia, en la qual
sols cal tenir en compte la presència directa o indirecta de la dona i, a la vegada, pot
relacionar temes d'àmbit local com general. Volem remarcar el valor cultural que
suposa per a una població disposar d'un recull poètic propi.
Termini de presentació de poesies
Les poesies han de ser presentades a les oficines de l'ajuntament en horari d'oficina a
partir del dia en què rebeu aquesta comunicació i fins al dia 28 de setembre a les 12
del migdia.

TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS
S’ha informat de la forta davallada d'usuaris en la línia núm. 7 del transport comarcal
de viatgers, ruta: Belltall-Solivella-Blancafort-La Guàrdia dels Prats-Montblanc.
A dia d'avui continua a la baixa el nombre de persones transportades la qual cosa
podria portar a una nova reducció del servei. És per aquest motiu que demanem la
vostra col·laboració i participació per tal que informeu davant d'aquest ajuntament si
els horaris actuals són compatibles per enllaçar amb les combinacions de transport a
Montblanc (el tren, la hispano en direcció a Tarragona...), i que aquest fos motiu per no
agafar el cotxe a Solivella.
Per tot això, us demanem aquesta informació fitxant com a data límit el proper dia 26
de setembre, i així poder-ho estudiar amb els serveis tècnics comarcals per trobar-hi la
solució més escaient.

HORARIS DEL TRANSPORT ESCOLAR, CURS 2012-2013
El proper dijous dia 13 de setembre tindrà lloc l'inici del transport escolar.
La ruta núm. 5 és la de Solivella, Blancafort, la Guàrdia dels Prats i Montblanc.
L'hora de sortida des de Solivella serà a les 7.50 h del matí i l'arribada a les 15.20 de la
tarda.
Els alumnes que tenen el retorn a la tarda ho faran amb la línia núm. 19 i l'arribada a
Solivella serà a les 17.20 hores.

HORARI DE LA FARMÀCIA SARA PROS
Amb motiu de la propera festa del Sagrat Cor la farmàcia de Sara Pros romandrà
tancada des del dia 8 a l'11 de setembre, ambdós inclosos.
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EXPOSICIONS PER VISITAR

EXPOSICIÓ DE PINTURES LUMÍNIQUES NOCTUNES
6, 7, 8 i 9 de setembre
Durant els dies 6, 7, 8 i 9 de setembre a la casa taller de l'artista SANSART,
carrer de Pare Ventura Sans núm. 2, s'oferirà una ret rospectiva de les
pintures lumíniques nocturnes, i que es podran visitar des de 2/4 de 8 de
la tarda a les 10 de la nit.

EXPOSICIÓ PUNT DE CREU de Núria Ferran
9, 10 i 11 de setembre
L'exposició de punt de creu de Núria Ferran es podrà visitar a la sala polivalent de casa de
la vila el diumenge dia 9, dilluns dia 10 i dimarts dia 11, d’una a dues del migdia.

RACÓ DEL CÀNTIR
Es podrà visitar com de costum l'exposició permanent de 1.400 càntirs
de la Rosa i el Josep M. al Racó del Càntir.
El dia 10 de setembre, Festa del Sagrat Cor, l'exposició romandrà
oberta de 6 a 8 de la tarda.
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