Solivella, agost de 2011
Núm. 09/11

HORARI DE FARMÀCIA SARA PROS DEL 8 AL 9 DE SETEMBRE
Dia 8 de setembre obert de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2. a la tarda TANCAT.
Dia 9 de setembre TANCAT.

TANCAMENT PISCINA MUNICIPAL
Us informem que la piscina municipal es tancarà el proper diumenge dia 4 de setembre.

ÚS CORRECTE DELS CONTENIDORS
Una vegada més us informem de la correcta utilització dels contenidors d’escombraries, si no ho fem
correctament veurem com el rebut puja considerablement el seu import ja que el municipi serà
sancionat; així doncs, recordem allò que va a cada contenidor:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor

VERD
BLAU
GROC
VERD
MARRÓ

(iglú)

VIDRE
PAPER
ENVASOS
REBUIG
ORGÀNICA

(iglú)
(Caixa)

Si quan aneu a deixar el vidre, paper o envasos trobeu que el contenidor està ple NO HO DEIXEU
AL COSTAT, preneu-ho cap a casa. Si es deixen les ampolles de vidre a terra es poden trencar i
poden ferir algú.
El punt de recollida del carrer Abadia ha estat traslladat a l'àrea del carrer de Sant Antoni – Passeig.
Cal fer-ne un bon ús. També es recorda que a les àrees de recollida no es poden deixar mobles.

GOSSOS
Continua essent una assignatura pendent pel que fa al civisme.
El fet de tenir un animal de companyia implica una sèrie de deures i també d’obligacions. Tenim el
deure de cuidar-los, alimentar-lo, netejar-los, etc. però també tenim una obligació i aquesta és no
imposar la seva presencia a persones a qui no els hi agraden els animals.
Els animals de companyia també han de fer les seves necessitats, i això comporta que l’animal que
està tot el dia a casa hagi de sortir al carrer per fer-les, alguns propietaris d’aquests animals no
recullen els excrements que deixen per els carrers del poble.
S’han trobat molts excrements d’animals de companyia a les places, parcs i jardins del nostre poble.
Penseu que en aquests espais hi van molts infants.
Si us plau, recolliu els excrements dels vostres animals de companyia, fem que la convivència amb ells
sigui el més grata possible.
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DEIXALLERIA
Us informem que la deixalleria serà a Solivella del 12 de setembre fins al 19 de setembre.

ACTES INCÍVICS. ALERTA
Els darrers temps s'ha detectat una sèrie d'actes incívics que no ajuden a difondre una imatge grata de
la nostra població, així hi destacarem les següents accions perquè ENTRE TOTS, adults, joves i petits
en tinguem cura i participem activament perquè aquests no es produeixen:

MONUMENT CASTELL DELS LLORAC
Aquest és un lloc de descans i visita obligada de quants venen a la nostra població i per això cal evitar:
passejar-hi els gossos i que aquests hi deixin els excrements.
Fer “botellon” i deixar pel terra tota mena d'envasos i botelles de vidre trencades.
No llençar bosses i papers a terra, i fer ús correcte de les papereres.
No trencar mobiliari i punts de llum, alguns han estat trencar. Cal respectar-ho.
No arrencar pedres i tirar-les a les finques properes o als veïns que passegen pels carrers,amb aquesta
acció malmetem el monument.
La practica de jocs de risc, els més petits poden fer-se mal en no fer un us cívic i cultural del castell.
Els més grans hi tenim d'ajudar perquè això no passi.

SENYALITZACIÓ MONUMENTS
Aquells monuments que estan senyalitzats i concretament el Portal de l'Abeurador i l'Església
Parroquial, cal evitar deixar el cotxe davant els senyals, ja que impedim la seva visualització.

CARRERS I PLACES
Respectar la jardineria i el mobiliari urbà.

ÀREES DE RECOLLIDA DE BROSSA
És del tot prohibit deixar tota mena d'objectes “trastos” al voltant de les àrees de recollida
d'escombraries, i caldrà estar pel seu dipòsit en la deixalleria mòbil.
No estacionar cotxes davant dels contenidors ja que impedim que els camions facin la seva recollida, i
aquest quedin sense servei amb el conseqüent perjudici pels propis veïns propers a l'àrea de recollida.
Utilitzar degudament els contenidors i les àrees disposades per la recollida selectiva.

RESPECTE A LES PERSONES
S'ha detectat en els darrers temps que les persones d'edat no son respectades per infants o joves, i
aquestes son contestades i insultades sense més. Aquesta manca de respecte deix molt que desitjar
per tots plegats.

BANDEROLES I CARTELLS FESTIUS

També s'ha de dir que cada vegada que son posades banderes i cartells festius a la via public a, aquests
no son respectats: són arrencats i fins i tot cremats. Un dels darrers actes objecte de denuncia son
unes banderoles penjades a la plaça major i que feien al·lusió a la festa d'un proper enllaç matrimonial
(aquestes, com totes les banderoles, tenen un cost econòmic).
Tots aquest aspectes cal tenir-los en compte, cal avisar quan sigui, i dins a casa s'ha d'instruir i educar
al respecte.

BUS ESCOLAR RUTA 5
Recorregut: Solivella-Blancafort-la Guàrdia dels Prats-Montblanc.
Centres receptors: MD de la Serra, IES Martí l’Humà, Taller Tilmar de Montblanc.
Dies de servei: de dilluns a divendres
Sortida de Solivella a partir del dia 12 de setembre a les 7:50h. Del matí
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