Solivella, agost 2011
Núm. 08/11

Programa d’Actes FESTA MAJOR SOLIVELLA 2011
DIMECRES 10
A 2/4 de 8 de la tarda. Al local parroquial
Conferència:
Escuts i banderes: a propòsit de la bandera de Solivella
Tot seguit, a La Societat, inauguració de l’exposició LA FORÇA DE L’ESCUT.
DIJOUS 11
A les 10 de la nit, a l’envelat. Sopar-Espectacle “Brodway Dance 2011”
DIVENDRES 12
A les 9 del vespre, a la plaça Major
Des del balcó de Ca la Vila
PREGÓ DE FESTA MAJOR, a càrrec del Sr. Toni Mata. Humorista, monologuista i guionista
de programes d’humor de TV3.
A les 23,15h. LA NIT DE WALPURGUIS . Espectacle piromusical a càrrec de THE BESTIAL
CIRCUS BAND, tot seguit de correfoc a càrrec dels diables de Gràcia i els diables Rigor Mortis
de Solivella. En acabar batucada.
DISSABTE 13
A 2/4 de 9 del matí, des de la plaça Major, tret de sortida de La Pedalada
A l’arribada: ESMORZAR POPULAR
A 2/4 de 5 de la tarda: XIII TROBADA GEGANTERA
A les 2/4 de 9 del vespre, i a partir de les 12 de la nit, a l’envelat
Ball de tarda amb la reconeguda
ORQUESTRA TANDEM

DIUMENGE 14
A 12 del migdia, a l’església parroquial
Presentació del llibre:
AMB ELS ULLS DE SANSART. Homenatge a Solivella, a càrrec del seu autor Antoni Sans
Masalias.
A les 4 de la tarda TRACTORADA a la Font del Gat
A les 7 de la tarda, a l’envelat
Gran concert de Festa Major amb la reconeguda Orquestra “LA TRIBU DE SANTI ARISA”.
Balls de tarda i nit amb la mateixa orquestra.
En acabar, Disco-Mòbil Solivellenca 15 anys

DILLUNS 15
A les 12 del migdia, a l’església.
Missa Major. Benedicció de la nova bandera de Solivella
I a continuació,
Des del balcó de l’ajuntament, solemne hissada de la nova bandera de Solivella, i tot seguit,
INAUGURACIÓ DEL LOCAL SOCIAL “LA SOCIETAT” (edifici carretera)
A les 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça Diputació
“Gimcana Infantil” organitzada per l’Associació Juvenil Ai Ai Lu Juvent.
A les 7 de la tarda a l’envelat
Sessió continua de ball amb el conjunt DOBLE R.
NOTA: Si voleu disposar del llibre de la Festa Major, on son detallats tots els actes
programats, podeu passar per les oficines de casa de la vila i a la vegada fer
efectiva la vostra col·laboració.
ALERTA!!: Veïns, col·laboreu i participeu amb seguretat a d’espectacle piromusical i
correfoc. (a la cartellera de casa de la vila trobareu les recomanacions de
l’organització)
ENTITATS LOCALS COL·LABORADORES
Viticultors de Solivella, Associació de Jubilats i Pensionistes, Grup Cultural de la Dona, Colla
Gegantera i caps grossos de Solivella, Grallers “Lus Xipellis”, Diables “Rigor Mortis”,
Associació de Jovent “Ai Ai LuJuvent, Societat de Caçadors “Verge del Tallat”, ADF Xipella,
AMPA del Col·legi Públic “Sagrat Cor”, Parròquia Sta. Maria de Solivella, Cor Parroquial,
Consell Parroquial, Amics de la Flama del Canigó i Centre d’Estudis Solivellencs.
ENTITATS COL·LABORADORES
Ajuntament de Solivella, Consell Comarcal de la Conca de Barberà i Diputació de Tarragona.
ORGANITZA
Consell Municipal de Festes i Tradicions

PASSEIG DR CARLES BALAGUER
Des de fa uns dies a l’entrada del passeig Dr. Carles Balaguer, ja llueix un carro totalment
restaurat que junt a altres elements decoratius confereixen una nova estètica a l’inici d’aquest
passeig. També al llarg del passeig han estat assentades unes pedres artístiques, que tot
plegat contribueix a que aquest indret sigui més acollidor per anar-hi a passar l’estona i que
aquest esdevingui un petit museu a l’aire lliure. Una vegada més gràcies a les persones que
desinteressadament han fet llurs donacions, tant dels arbres, rodets, pedres i carro allí
disposats.

CAMI PLA DE PERDIU.
Darrerament han estat col·locats uns bancs al llarg del camí del Pla de Perdiu que puja al
coster. Aquests son disposats en tres nivells diferents al llarg del recorregut per així facilitar
en primer lloc el descans del caminant i per altra part poder contemplar panoràmicament tres
vistes precioses del nostre poble. Un lloc de passeig, de descans, com també de meditació.

NOMENAMENT DE FILL PREDILECTE I FILLA ADOPTIVA DE SOLIVELLA
El passat 21 de juliol la Corporació Municipal va acordar concedir el títol de Fill Predilecte a
favor d’Antoni Sans i Masalias, i Filla Adoptiva a favor de Pilar Artola Ejarque. El motiu és el
reconeixement a la donació feta al nostre poble el dia 6 de desembre de 2009 d’una col·lecció
pictòrica de 25 quadres, i per la seva trajectòria en la promoció de Solivella mitjançant la
pintura amb l’obra de SANSART. També a la vegada entre d’altres mèrits es reconeix la
creativitat de SansArt que esdevé un pintor universal solivellenc en el seu estil, tot destacant
els quadres pictòrics giratoris.
Tanmateix aquest any es compleixen 20 anys de la seva primera exposició pictòrica al nostre
poble.
El lliurament de les distincions tindrà lloc el proper dia 12 d’agost dins l’acte del prego de
festes.

INAUGURACIONS EQUIPAMENTS “LA SOCIETAT”
El proper dia 15 d’agost, desprès de nou anys de ser col·locada la primera pedra al complex
de LA SOCIETAT, farem la inauguració del primer edifici situat a peu de carretera. També el
dia 8 de setembre tindrà lloc la inauguració del Consultori Mèdic. Ambdues inauguracions
seran presidides per autoritats del Departament de Governació i Relacions Institucions i del
Departament de Salut. A partir d’aquí ens pertoca a nosaltres donar vida a aquests
equipaments així com fer-ne un us cívic i respectuós.

HORARIS EXPOSICIONS FESTA MAJOR
DISSABTE 13, DIUMENGE 14 i DILLUNS 15
De 6 a 8 de la tarda
EL RACÓ DEL CÀNTIR. C. dels Llorac núm. 3. Exposició permanent de 1.300 càntirs per la
Rosa i el Josep M.
25 ANYS D’APRODISCA. C. dels Llorac (sala parroquial)

DISSABTE 13
De 12 a 2 del migdia
DIUMENGE 14 i DILLUNS 15
De 6 a 8 tarda

MAJORS DE LA CONCA. A la sala polivalent de casa de la Vila. Per Roc Baldrich Sales amb la
col·laboració del laboratori fotogràfic VM FOTO.
EXPOSICIÓ PERMANENT SANSART, a casa de la vila. Obra del solivellenc universal Antoni
Sans Masalias.
LA FORÇA DE L’ESCUT. Exposició sobre els escuts del món local de Catalunya del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
*

*

*

HORARI DE FARMÀCIA SARA PROS DURANT LA FESTA MAJOR
Del divendres dia 12 d’agost fins dilluns dia 15 d’agost ambdos inclosos la farmàcia romandrà
tancada.
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