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INAUGURACIÓ DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL DE SOLIVELLA EL
DIJOUS 8 DE SETEMBRE 2011
El nou consultori mèdic de Solivella es troba dins el conjunt dels espais cívics i culturals del
complex de “La Societat”. La seva història va lligada amb el conjunt de l'obra de “La
Societat”, i així el 15 d'agost de 2002 fou posada la primera pedra per tal de donar vida a un
conjunt d'equipaments. Els anys han transcorregut i ha estat un camí feixuc (vegeu la
presentació en el programa d’actes inaugurals del 15 d'agost 2011). La inauguració del
primer edifici de La Societat es va fer en la passada festa patronal; ara li pertoca el torn al
consultori mèdic local.
Com tots recordareu, ja fa molts i molts anys la consulta mèdica era en una planta pis del
carrer Pla, però calia pujar escales. L'ajuntament de torn, amb molt bon encert, la va
traslladar a una planta baixa de plaça la Major, al costat de les oficines municipals; però amb
el pas dels anys, aquest espai es veié reduït. Es en aquest moment quan sorgeix la iniciativa
de construir un nou consultori i ubicar-lo a l'edifici de La Societat. La seva activitat en el nou
emplaçament va comentar el passat 29 d'abril, i durant tot aquest temps i fins al dia d'avui,
s'han anat polint diversos aspectes per fer-ho del tot operatiu.
Per tot això, procedirem a la seva inauguració que tindrà lloc el proper DIJOUS DIA 8 DE
SETEMBRE a les 7 de la tarda, i que anirà a càrrec del conseller de Salut, l'Honorable Sr.
Boi Ruiz .
El nou consultori té uns 120 metres quadrats, repartits en una consulta del metge i una altra
d'infermeria, una sala d'espera que també es podrà fer servir com a sala polivalent per fer
xerrades o tallers en grup, una àrea administrativa o d'atenció a l'usuari, un magatzem, un
servei per al personal sanitari, i els serveis destinats a homes, dones i nadons i minusvàlids.
Els cost d'aquesta obra es detalla tot seguit.
CONSULTORI MÈDIC
OBRA REALITZADA
HONORARIS
Arquitecte, Jaume Sole
Arquitecte tècnic, Joan C.Segura

212.672,73 €

TOTAL
SUBVENCIÓ CAT SALUT

238.291,38 €
185.021,91 €

16.054,46 €
9.564,19 €

FONS PROPIS AJUNTAMENT

53.269,47 €

1

DONACIONS FETES A L'AJUNTAMENT I POBLE DE SOLIVELLA
El passat mes de setembre de 2010 a l'informatiu núm. 6, es féu una crida al veïnat per si
algú desitjava fer una donació al poble de Solivella d'elements de pedra o ferro per decorar el
passeig del Dr. Carles Balaguer. Fins ara, la resposta ha estat del tot positiva (vegeu els
informatius núm. 2, 3 i 8 d’agost de 2011); a la vegada, resta oberta per continuar decorant
aquest passeig, que és la porta d'accés al conjunt monumental del nostre castell.
Aquesta convocatòria ha estat un atractiu per fer altres tipus de donacions o intervencions a
favor del nostre poble, i així, a dia d'avui us detallem les donacions fetes en l'àmbit festiu o
cultural.
Ø Un joc de 4 espases, procedents d'una gestió realitzada per Joan Tous Castro.
Ø Un joc de 15 murals de taules rodones, procedents d'una gestió realitzada per Joan Tous
Castro.
Ø Un equip de música compost de 4 altaveus amb els seus peus corresponents, 1
amplificador, taula de mescles, donació de Josep Rañe Lopez .
Ø fFns fotogràfic de “Ricard de Luna Martí” donació de Marta, Joan Antoni i Gemma de Luna i
Riera.
Ø Gravació en CD de la cançó que Ramon M. Sans va compondre per Solivella, realitzada
per una solivellenca anònima.
Ø Enciclopedia Atles Topogràfic de Catalunya, Enciclopedia Geogràfica Comarcal de
Catalunya, Enciclopedia practica pedicultura pediatra i educación, i Enciclopedia Medi
natural, donació d'Agustí Joan.
Ø Quadre artístic del solivellenc Jordi Català Nadal, amb destinació al local de la Societat.

RECOLLIDA D'OLI DOMÈSTIC USAT
Al seu dia fóreu informats que l'oli domèstic usat és un recurs, que les noves tecnologies
permeten transformar-lo en biodièsel. Per aquest motiu, es disposa d'un contenidor específic
per dipositar l'oli usat de fregir i guisar, i l'oli de les llaunes de conserva no reutilitzat, i que
podreu portar al magatzem de l'ajuntament (carrer del Pla) els dies i hores que és s’indiquen
tot seguit:
Dies:Dimarts 20 i dimecres 21 de setembre
Hora: de 10 a 12 del migdia
Lloc: magatzem de l’ajuntament del carrer del Pla

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
JORNADA COMARCAL DEL PATRIMONI
DIUMENGE 25 DE SETEMBRE a les 11 del matí
En els darrers anys, el nostre poble ha celebrat la seva pròpia jornada dedicada al patrimoni,
dins les jornades europees. Aquest any, novament, hi volem donar un protagonisme propi
amb la presentació de la RUTA DELS MURALS DE CERÀMICA DE SOLIVELLA. L'acte
començarà a les 11 del matí, davant de la botiga de la cooperativa (celler de la carretera), i
així farem el recorregut pels diversos murals on podrem gaudir de les explicacions que ens
oferiran els nostres ceramistes Teresa Ripoll i Jordi Català. La ruta finalitzarà a la Societat,
amb una visita a l'exposició Monuments del Territori”, on es farà la cloenda, que anirà a
càrrec del Sr.Jordi Agrás, director territorial del Serveis de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Amb motiu de la celebració de LA DIADA, festaMajor i Nacional de Catalunya, els solivellencs
ens trobarem el dia 11 de setembre a les 13.00 hores al passeig Dr. Carles Balaguer, davant
el monument dels 800 anys. Enguany recordarem que a l'any 1901, ara fa 110 anys, es va
constituir al nostre poble la primera associació de pagesos amb el nom de “Societat Agrícola”.
L’Hereu i Pubilla Infantils i els Grallers “Lus Xipelles” participarán d’aquest acte.
S'invita a tothom a participar de l'acte, així com a la vegada a penjar la senyera en les
vostres cases.
A 2/4 de 2 del migdia a la Societat, cloenda de l’exposició de pintura de Mª Dolors Gorgues
Masalias (Cal Cardona).

EXPOSICIÓ DE MONUMENTS DEL TERRITORI

Una mirada dels monuments més emblemàtics de la nostra demarcació
Lloc: planta baixa del local social de la Societat
Dies:dimecres 7, dijous 8 i divendres 10 de setembre, de 6 a 8 de la tarda.
Dia: diumenge 11 de setembre, de 12 a 2 del migdia
Dies: dissabtes 17 i 24 de setembre, de 6 a 8 de la tarda
Dies: diumenges 18 i 25, de 12 a 2 del migdia
Acte inaugural, dimecres 7 de setembre a les 7 de la tarda, amb assistència de la
Sra.Rosanna Camps Directora del Servei Territorial de Governació de la Generalitat
de Catalunya.

EXPOSICIÓ DE PINTURA A CÀRREC DE MARIA DOLORS GORGUES
MASALIAS (Cal Cardona)

Lloc: primera planta del local social de la Societat.
Dies: dimecres 7, dijous 8 i divendres 10 de setembre, de 6 a 8 de la tarda
Dia: diumenge 11 de setembre, de 12 a 2 del migdia.
Acte inaugural, dimecres 7 de setembre a les 7 de la tarda .
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AGENDA MES DE SETEMBRE
(actes municipals i d'entitats i associacions)
Ø Dimecres dia 7, a les 7 de la tarda
Inauguració de les exposicions:
-Monuments del Territori.
Una mirada dels monuments més emblemàtics de la nostra demarcació .
-Pintura, per Maria Dolors Gorgues Masalias (Cal Cardona)
Ø Dijous dia 8, a les 7 de la tarda
Inauguració del consultori mèdic
Obertura d’exposicions a la Societat de 6 a 8 de la tarda
dia de festa local
Ø Divendres dia 9
Festa del Sagrat Cor
dia de festa local
Ø Dissabte dia 10
A les 5 de la tarda: Festa per als infants amb el grup d’animació “grup Sidral”
(Pl.Diputació)
obertura exposicions a la Societat de 6 a 8 de la tarda
Ø Diumenge dia 11
La Diada. A les 13 h celebració dels actes de la Diada Nacional de Catalunya al Passeig
del Dr.Carles Balaguer i Farras.
Obertura d’exposicions a la Societat de 12 a 2 del migdia.
A 2/4 de 2 a la Societat cloenda de l’exposició de pintura de Mª Dolors Gorgues
Masalias (Cal Cardona).
A les 7 del vespre: concert amb Remei Tell, soprano i Josep Maria Gomis, pianista.
Ø Dissabtes dia 12 i 24
Obertura d’exposicions a la Societat, de 6 a 8 de la tarda.
Ø Diumenges dia 18 i 25
Obertura d’exposicions a la Societat, de 12 a 2 del migdia.
Ø Del dilluns dia 12 al dilluns dia 19
Servei de deixalleria mòbil al lloc de costum.
Ø Dimarts dia 20 i dimecres dia 21 de setembre
recollida d'oli domèstic, al magatzem municipal del carrer del Pla, de 10 a 12 hores
Ø Diumenge dia 25 de setembre
A les 11 del matí, presentació de LA RUTA DELS MURALS DE CERÀMICA.
A les 13 h cloenda de l’exposició Monuments del Territori.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

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