Solivella, març 2019
Núm. 7/2019

 NOU TALLER DE MEMÒRIA
Novament us presentem un nou taller de memòria dirigit a
tothom que vulgui exercitar la ment d’una forma
entretinguda i variada per millorar les capacitats de
memòria, atenció, concentració,... També aprendre a
relaxar-se amb tècniques per evitar o millorar l’estrès.
Calendari del taller:
- Els dimarts 2, 9, 16, 23 i 30 d’abril
- De 2/4 de 6 a les 7 de la tarda.
- Sala de cal Mateu.
- Places limitades
- Taller gratuït.
- Inscripcions el primer dia del taller.
- Taller dirigit per Laura Anglès, psicòloga.
Organitza: Ajuntament de Solivella amb l’ajut de l’Obra Social La Caixa.

 RESIDOM
El passat dia 28 de febrer es feu la presentació de Residom Fundació. Els seus responsables
ens varen exposar els serveis que es donen en el sector de la tercera edat i l’assistència
social, ja sigui a nivell de poble, com també particularment i a domicili. D’acord amb el
servei a prestar, en dependrà la quota a satisfer per l’usuari.
Ara, per començar, es tracta de saber si tenim gent interessada en el servei de podologia,
pedicura i manicura. Per aquest motiu, es demana ho feu saber a les oficines municipals.
Desprès serà assenyalat un dia de visita del podòleg a Solivella, perquè cadascú faci la
visita que cregui necessària. A partir d’aquí, i d’acord amb les expectatives i demanda de
la gent, s’aniria ampliant el ventall de serveis que la fundació Residom donarà al nostre
poble.

 NOVA CONSTRUCCIÓ DE NINXOLS
Atenent que la darrera promoció de sepultures ha estat pràcticament adjudicada a
particulars, i per tal de satisfer la possible nova demanda de nínxols, es demana a quantes
persones estiguin interessades en l’adquisició d’un nínxol que ho facin saber a les oficines
municipals a l’objecte de planificar una nova construcció al sector de ponent del nostre
cementiri.
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 DIA DE LA DONA TREBALLADORA
El dilluns 4 de març, amb la col·laboració del Servei d’Informació i Atenció a les dones del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, es feu un conta contes dirigit a infants “Vet
aquí un gos, vet aquí un gat... contacontes per la igualtat”. L’acte es portà a terme a la
sala d’actes de cal Mateu. En finalitzar es servi un berenar de coca i xocolata.
El divendres 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, la regidoria de la Dona de
l’ajuntament de Solivella, va organitzar un acte institucional.
Els actes tingueren lloc a la tarda, en el marc de la sala de l’històric cafè del Sindicat,
iniciant-se amb la lectura del manifest que anà a càrrec de la presidenta del Grup
Cultural de la Dona, Maria Carme Crespi Urgell. Tot seguit és feu acte de menció i
reconeixement a les següents dones:
- Membres de la junta directiva del Grup Cultural de la Dona, pel treball desenvolupat a
l’equip directiu del Grup Cultural de la Dona, casal de cultura i tradició popular:
M. Carme Crespi Urgell, Núria Ferran
Albi, Rosa M. Salvadó Pijuan, Anna M.
Tarrés
Cendra,
Montserrat
Corts
Benavent, Rosa Iglesias Obradó, Lourdes
Travé Masalias, M. Rosa Milà Fort, Emma
Cendra March, M. Carme Montalà
Balcells i Núria Paris Martí.

-

Expresidentes del Grup Cultural de
la Dona, per la seva dedicació i
constància
en
el
treball
desenvolupat com a presidentes
del Grup Cultural de la Dona:

Anna Tarrés Cendra, que fou presidenta des del dia 12 d’agost de 2003 fins el dia 28 de
març de 2017.
Teresa
Sans
Solé,
que
fou
presidenta des del mes de juliol de
1979 fins al mes de novembre de
1988.
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- Zeladores
de
l’Apostolat
de
l’Oració, per la dedicació i treball
desenvolupat com a zeladores de
l’associació de l’Apostolat de l’Oració
del poble de Solivella, en el context de
la festa del Sagrat Cor, i en el seu 110
aniversari de l’associació:
Pepita Español Andreu, Dolors Cortès
Salvadó, Pepita Iglesias Garcia, Ramona
Montseny Fonoll, Jaumina March Garcia,
Maria Palau Ballart, Immaculada Papiol
Figueras, M. Carme Querol Copons,
Filomena Solé Montseny, M. Teresa Ballart
Segura, Maria Sanahuja Tarragó i Maria Fabregat Palau.
Totes elles reberen de mans de l’alcalde i regidors assistents, una estatueta que representa
a una dona, i un diploma acreditatiu de la menció honorifica de la celebració.
L’acte va comptar amb l’actuació d’un pianista i soprano que interpretaren cançons de
pel·lícules de cinema, musicals, música popular i jazz, on la dona hi ha estat partícip ja
sigui en la seva composició o interpretació.

 MILLORA PARC INFANTIL I ACCÈS ZONA ESPORTIVA I ESCOLA
El parc infantil es objecte de millora en quan a la retirada de mobiliari desgastat pel pas
dels anys, retirada d’un pal del sistema elèctric, i renovació del pal d’Endesa tocant a la
tanca amb carretera, rebaix del terreny que limita entre les tres moreres del parc i la
piscina per deixar-ho a un sol i únic nivell amb la resta de planta, ampliació enllumenat
amb tres punts nous a tocar la tanca de la piscina i altre en la zona d’accés des de la
carretera, col·locació de vorera a tocar la tanca que limita el parc amb l’escola, per tal
d’evitar que entri aigua de pluja de la resta de la finca, abans camp de futbol, i malmeti
el terra, reposició de nous gronxadors i mobiliari.
En quan a l’accés a tota la
zona des de la carretera,
s’han eliminat les barreres
arquitectòniques, tant els
graons com les pendents no
normatives, quedant una
sola entrada al recinte amb
pendent que facilitarà el
trànsit de les persones.
També
l’escola
farà
l’entrada dels alumnes per
la part lateral davant el
parc infantil, tot garantint
major seguretat.
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 CAMP DE TREBALL ESTIU 2019
El Coordinador d’Estiu Jove, Adán Waisbord de la Fundació Escolta Josep Carol de
Barcelona, ha comunicat amb data 4 de març que el camp de treball que l’ajuntament
de Solivella havia proposat per aquest estiu, ha estat aprovat. Així, des del dia 26 de juny
al 10 de juliol, acollirem novament un camp de treball a casa nostra, essent el seu objectiu
consolidar i millorar les instal·lacions del castell, entorn i casc urbà històric. A més s’oferiran
als joves, tallers de cultura, llengua, patrimoni, gastronomia, medi ambient i una sortida
nocturna al Santuari del Tallat.

 PRESENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ PICTÒRICA A LA
CAPELLA DEL SAGRAT COR

Divendres 5 d’abril, a les 7 de la tarda, sala d’actes de La Societat

La Comissió Executiva del 275è aniversari de la festa del
Vot de Poble en honor al Sagrat Cor, us invita a la
presentació del projecte executiu per la intervenció
pictòrica a la capella del Sagrat Cor, consistent en una
pintura mural al fresc, a càrrec de Josep Minguell
Cardeñes, pintor muralista i Doctor en Belles Arts.
- Presentació de l’acte i transcendència de l’art a
casa nostra.
- Presentació de l’autor.
- Coneixement de la delimitació de la intervenció
pictòrica.
- Iconografia.
- Simulació del conjunt pictòric en els murs i volta.
- Procés de realització.
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