Solivella, setembre de 2017
Núm. 09/2017

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
La festa del Sagrat Cor de Solivella, de Josep Maria Sans i Travé.
Dissabte 9 de setembre, església parroquial de Santa Maria, una vegada
acabat l’Ofici Solemne de les 12 del matí.
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PRESENTACIÓ LLIBRE
El llibre que es presenta “La festa del Sagrat Cor de Solivella”, de 74 pagines,
el podeu adquirir el mateix dia de la presentació, com també a les oficines
municipals. Preu: 10 euros. La publicació incorpora la presentació, que és
reprodueix tot seguit:
“PRESENTACIÓ
La Festa del Sagrat Cor de Solivella, és sens dubte tot un referent a les
comarques tarragonines i més enllà. És la festa del “vot de poble”solivellenc
que instituïren els nostres avantpassats, dotant-la de rang de llei, previ acord
del comú, amb intervenció del batlle, regidors, síndic i la participació del
rector, perquè així fos celebrada un 9 de setembre, tal com consta
documentada el 1743. La força del nostre “vot” fou rubricada mitjançant la
concessió de llurs privilegis episcopal, papal i reial. Així, els veïns, any rere any,
han renovat aquell compromís llunya en el temps i transmès per herència de
generació en generació, que és present a dia d’avui en les nostres vides.
Evidentment, la festa gira a l’entorn de dos actes estrictament religiosos com
són l’ofici solemne del migdia i la processó eucarística del capvespre. A partir
d’aquí, i al llarg dels anys, la celebració ha estat acompanyada d’actes
populars i culturals que han ajudat a donar-li un relleu i alhora ha suposat una
més ferma implicació de tots els que la vivim i la palpem. Sens dubte, la
processó és el moment més emotiu, de respecte, diria que corprenedor, ja
que, pels carrers per on transita, abans ho han fet els solivellencs que ens han
precedit. La nostra participació esdevé un homenatge i un record vers ells.
L’assistència de les autoritats i dels representants municipals recorden el
llunyà consell municipal que va acordar i establir per “vot de poble”
solemnitzar una festa en honor del Sagrat Cor.
També valgui el més extens reconeixement a totes les persones que avui dia
fan possible celebrar la festa amb lluïment dels actes, ja sigui amb la seva
assistència i col·laboració; en el treball de construcció de capelles i catifes en
els carrers per on transita la processó amb gust i enginy dignes de menció; a
les zeladores i associades de l’associació de l’Apostolat de l’Oració,
vetlladores parroquials del Sagrat Cor.
L’aportació històrica datada i detallada que ens brinda el Dr. Josep M. Sans i
Travé, ens ajudarà a conèixer i a estimar encara més la dimensió del nostre
“vot de poble”.
Amb la lectura del text que trobareu tot seguit, desitjo que esdevingui llavor
de futur, i en gran manera per encarar la celebració solemne que s’atansa
del 275è aniversari del Sagrat Cor l’any 2018 vinent.
Enric Capdevila i Torres
Alcalde de Solivella”
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L’AJUNTAMENT AMB LA FESTA DEL VOT DE POBLE
D’acord amb la informació publicada en aquest informatiu municipal núm.
12, novembre de 2016, l’ajuntament disposa cada any de 700 euros per la
parròquia amb destinació a la contractació de banda de musica.
També son repartits 600 euros als veïns dels carrers que tenen cura
d’engalanar el trajecte de la processó.

NOVA OFERTA EDUCATIVA A SOLIVELLA
PER INFANTS D’1 A 3 ANYS
D’acord amb els objectius d’aquest ajuntament en quan a disposar al nostre
poble d’un model educatiu ampli, de qualitat, i que a la vegada resolgui la
necessitat especifica per a l’escolarització dels alumnes en zones rurals,
concretament la nostra, dels infants d’1- 3 anys, ha estat demanada en el
moment administratiu donat, la reestructuració de l’oferta educativa publica,
per tal d’adequar-la a les necessitats de les famílies.
Per aquest motiu el dia 27 d’abril, l’ajuntament va participar en una taula de
treball, amb el Departament d’Ensenyament, on s’exposà als ajuntaments
interessats la implantació del primer cicle d’educació infantil en escoles
rurals.
La petició de l’ajuntament solivellenc, fou admesa, tramitada favorablement,
i amb data 23 de juny, es signava el respectiu conveni per acollir a la nostra
escola alumnes d’1 a 3 anys, amb efectes a partir del curs 2017-18. Així, a
partir d’ara, els infants que vagin complint l’edat d’un any, es podran
incorporar automàticament a la nostra escola d’acord amb la normativa del
Departament d’Ensenyament.
La implantació d’aquest primer cicle d’educació infantil, ha estat aprovada
en Resolució del Departament d’Ensenyament de 16 de juny, i publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 22 de juny de 2017.
Entre les diverses obligacions contretes per l’administració local, es troba
l’adequació dels espais necessaris i, satisfer al Departament d’Ensenyament
els imports per tots els conceptes, destinats a la contractació del tècnic
d’infantil, que es diuen tot seguit:
- Import de contractació des del dia 1 de setembre al 31 de
desembre:11.509,93 euros.
- Import de contractació des del 1 de gener de 2018 a 15 de juliol 2018:
18.633,56 euros.
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En finalitzar el curs, les parts intervinents en el conveni faran balanç, ja sigui
del cost de la plaça, com també dels costos de manteniment de l’aula i les
quotes satisfetes de 118€ alumne/mes, d’acord amb el preu públic establert
pel Departament.
Amb l’ampliació de l’oferta educativa al nostre poble, esperem donar un
nou impuls en l’àmbit de l’ensenyament, així com mostrar el més ferm
recolzament a les famílies per tot el que representa l’equilibri casa-mon
laboral-fills.
Desitgem que aquest nou recurs sigui profitós pels infants, les famílies, escola i
poble en general.
PETICIÓ: Si disposeu de joguines i jocs en bon estat, els podeu destinar a la llar
d’infants de la nostra escola. Lloc d’entrega, oficines municipals del 12 al 15
de setembre. Moltes gràcies!!

LA DIADA A SOLIVELLA

Les dones i homes que conformen el
poble de Solivella, són convocats a
celebrar LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA.
Per aquest motiu ens concentrarem el
dia 11 de setembre, a les 10 del matí, al
passeig Dr. Carles Balaguer, a l’entorn del monument que commemora els
més de 800 anys d’existència del poble solivellenc.
L’Hereu i Pubilla Infantils, Pubilla Major i Dames d’Honor, i els grallers “Lus
Xipellis”, ens hi acompanyaran.
S’invita a tothom a assistir-hi, així com a la vegada a penjar la senyera, en les
vostres cases.

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

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