Solivella, agost de 2014
Núm. 09/2014

BENVINGUDA SIGUI LA FESTA MAJOR
Un goig, un sentiment, un record
Ara fa un any encetava aquestes ratlles tot fent al·lusió al 25è aniversari de la
recuperació de la musica grallera i de la cultura del foc amb el nostre correfoc,
com també de la nova embranzida donada al complex de La Societat, i la
recuperació i tornada a casa de la imatge gòtica de l’arcàngel sant Miquel. Com
podreu comprovar, tot plegat ens ha deixat un llegat patrimonial, històric i artístic, que
en els propers mesos s’acabarà de consolidar.
Hem viscut moments molts engrescadors, com la vinguda al poble dels equips de la
televisió catalana per emetre en directe el programa Divendres TV3, i el programa de
Catalunya Radio “Els optimistes”; la presentació i inauguració de l’element en forja que
representa uns grallers; de l’exhibició del grup de Falcons de Vilafranca del
Penedès i la commemoració solivellenca al Tricentenari de Catalunya 1714-2014,
motiu que va concentrar a tots els entremesos solivellencs, i la participació dels antics
dansaires de l’esbart Sant Isidre.
Però, els propers mesos i al llarg de l’any vinent, també celebrarem uns esdeveniments
que deixaran la seva pròpia empremta: posada en valor d’un element escultòric amb
motiu dels 25 anys de la festa del foc a casa nostra; de la commemoració dels 120
anys de l’estrena de “Maria Rosa”, d’Àngel Guimerà, drama associat a uns fets
ocorreguts a casa nostra; del 40è aniversari de la inauguració de l’obra de
pavimentació i millora dels carrers i places, tot celebrant la concessió del premi
provincial i comarcal d’embelliment de Pobles que ens fou atorgat, i que ara, ha de
suposar poder accedir a la nominació de “Solivella, Vila Florida de Catalunya”; dels
80 anys, en que recordarem la darrera actuació dels nostres falcons; del centenari
de l’arribada de la electricitat al poble;...
També, ara fa 100 anys, en acabar la festa major, Solivella va acollir a Casa de la Vila,
una reunió de la Federació Agrícola de la Conca, on varen assistir membres de la
Societat Agrícola i diversos propietaris, amb l’objectiu de federar totes les societats
agrícoles de la Conca. Doncs, també aquest any, hem vist consolidar la fusió de la
Cooperativa de l’Espluga de Francolí i de Solivella, en una de sola, que ha donat vida a
la nova cooperativa Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit. Sens dubte tot una
aposta de futur, la qual compta amb tot el suport municipal més ampli, i així ho
celebrem.
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Tot això i més, és el que ha donat vida al nostre poble: cultura popular, folklore,
tradicions, cultura del vi,... Ara, en el llevant taula de la festa major que celebrarem,
ens ha d’invitar a fer-ne un bon ressò, tant del que s’ha fet, com del que queda per
fer.
Festa Major, punt i a part en el nostre dia a dia. Els actes organitzats per la Comissió
de Festes, ho han estat amb tot l’estima, a fi de poder gaudir la festa plenament. Tots
ells han estat adaptats al context econòmic actual, però que sens dubte, la vostra
participació farà que aquests esdevinguin brillants i excepcionals, ja que el millor de la
festa, es troba en la pròpia participació. També esperem sigui acollidor el nou
emplaçament on tindran lloc els actes festius, - pista coberta del complex esportiu
-, tot esperant, que properament i poc a poc, es pugui materialitzar per fases el seu
tancament i dotar tot el perímetre d’uns serveis que permetin desenvolupar amb
normalitat la vida solivellenca, ja sigui, festiva, cultural, social i esportiva.
Visquem la festa major amb goig, fem-ne sentiment dels moments intensos per
compartir amb els altres, i tot plegat esdevingui un record, per així transmetre el
nostre testimoniatge a les noves generacions.
En nom de la Corporació Municipal, Comissió de Festes, entitats i associacions, rebeu
la més cordial salutació i alhora us desitgem tingueu una bona festa patronal dins
casa vostra i al carrer, amb familiars, amics i veïns.
Bona Festa Major!!!
Enric Capdevila i Torres
Alcalde

PREUS PÚBLICS FESTA MAJOR 2014.
- Llotja a l’envelat: 54 € (aquest any a la pista coberta)
- Esmorzar popular: 2 €
Podeu passar per l’Ajuntament per apuntar-vos, fer la reserva i retirar el tiquet a partir
del dia 7, fins al dia 13 d’agost en horari d’oficina.

CORREBARS
Enguany tindrem el CORREBARS. En que consisteix? Doncs, anar a fer tapes i canyes
als bars del poble que si han adherit.
A cada bar podràs gaudir d’una tapa i una canya.
Per participar-hi. tindràs d’anar abans del dia 13 d’agost, a les 7 de la tarda, a
recollir les butlletes, que podràs adquirir a: Restaurant Sant Jordi, Bar La piscina, La
Societat, Bar Xamfrà i l’Ajuntament.
Cada butlleta dona dret a 5 consumicions. Una a cada bar i el preu és de 10€ en total.
Mentre duri el correbars, en el recorregut entre bar i bar, ens acompanyarà la
batucada “BATUKAMELATU”.
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DIUMENGE 17 D’AGOST - SARDINADA
MENU
Aperitiu - Amanida verda - Sardines a la brasa - Pa amb tomàquet - Vi, gasosa i
aigua
Gelat - Cafè i gotes
PREU: 14 €
Si no t’agrada el menú pots pagar 3€ i tindràs: cadira, beguda i gelat.
Les sardines estaran cuinades per els “Sardinaires de Pira”.
Us podeu apuntar al sopar els dies 7 i 11 d’agost, de 4 a 7 de la tarda, a les
oficines de l’Ajuntament de Solivella. Heu de venir amb colles per poder seure tots
junts.

DISSABTE 16 D’AGOST – CORREFOC
El correfoc passarà pel CARRER DEL CASTELL, PLAÇA DE SANT JOAN, PLAÇA MAJOR,
CARRER PLA, CARRER DE LA CREU, CARRETERA D'ARTESA, I PISTA POLIESPORTIVA.

SUGGERIMENTS PER AL CORREFOC:
VEÏNS, COL·LABOREU AMB LA SEGURETAT!
*Traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc.
*Enretireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc.
*Tanqueu les portes, les finestres, els balcons i protegiu les obertures.
*Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per evitar que es puguin encendre.
ASSISTENTS, PARTICIPEU-HI AMB SEGURETAT!
*La roba idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues i pantalons
llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus,
ulleres de protecció,...

RECOMANACIONS DE L’ORGANITZACIÓ
· Demanem la màxima puntualitat en l’assistència als actes per poder complir els
horaris fixats.
· Feu les inscripcions al més aviat possible a fi d’ajudar a tots els coordinadors de la
festa.
·Tenint en compte on es desenvoluparan els actes programats, es demana que tingueu
cura de no deixar els vehicles en aquests llocs.
·També preguem que seguiu molt especialment les indicacions del personal
d’organització.
· L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar els actes previstos.
· Agraïm el comportament cívic dels assistents a les festes.
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. A l’avançada us agraïm la vostra col·laboració en tots aquells aspectes i àmbits en
que sigui necessària, a fi de fer més confortables i pràctics els actes organitzats
· Us invitem a penjar als vostres balcons i finestres: senyeres, estelades,
draps de festa, ...

EXPOSICIONS
SOLIVELLA segle XX
Exposició fotografia de Jordi Travé i Travé, el qual lliura al poble de Solivella la
col·lecció de fotografies.
Lloc: La Societat
25 ANYS de funcionament del CONSELL COMARCAL
Exposició commemorativa dels 25 anys de funcionament del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà.
Lloc. Sala d’actes de Cal Mateu
“El RACÓ del CÀNTIR”
Exposició permanent de càntirs del Pep i la Rosita.
Lloc: “Racó del Càntir”, carrer dels Llorac
MOSTRA PICTÒRICA SANSART
Exposició d’olis i quadres giratoris, retrospectiva de l’artista solivellenc, Antoni Sans
Masalias, “SANSART”
Lloc: Sala exposició permanent, casa de la vila, i carrer Pare Ventura Sans.

APARCAMENT DISSUASORI
Amb motiu de la festa major i els actes que tenen lloc a carrers i places, i davant la
necessitat de disposar el major espai possible, com a la vegada garantir la seguretat
dels veïns i demés participants, podeu estacionar el vostre cotxe a l’aparcament
dissuasori de la Font del Gat.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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