Solivella, octubre de 2017
Núm. 10/2017

SOLIVELLA EN MOVIMENT. V Jornades cinematogràfiques
organitzades per l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
Dissabte 21 d’octubre a 2/4 de 6 de la tarda
En el marc de la campanya de recuperació de pel·lícules que està duent a terme,
l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà presenta a Solivella una muntatge
audiovisual amb fragments de pel·lícules rodades per Josep M. Marqués i NOU
ESTUDI entre els anys 1976 i 2006. El cicle festiu solivellenc hi és ben representat: Rams
i Setmana Santa, Sant Isidre, Sant Joan, Festa Major i Sagrat Cor. Com també els
homes i les dones que els van viure.
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TOTS SANTS CULTURAL 2017
Divendres 27 d’octubre, 5 de la tarda. Cementiri Municipal
A l’entorn de la festa de Tots Sants, son diversos els pobles d’arreu de Catalunya que
organitzen activitats culturals relacionades amb aquesta celebració.
L’any passat foren protagonistes les esteles medievals, els diversos cementiris al llarg dels
segles, composicions poètiques incorporades a la capella del poble,...
En aquesta segona edició us presentem la següent activitat:
Divendres, 27 d’octubre, a les 5 de la tarda.
Ens trobarem a la plaça de la Creu a ¾ de 5 per anar a peu fins el cementiri
Els que vulguin desplaçar-se en cotxe, a les 5 al cementiri.
Presentació de l’activitat Tots Sants Cultural 2017
-

-

A la capella del poble, presentació de la Mare de Deu de Montserrat i Sant Jordi,
patrons de Catalunya.
Recordança dels nens JOAN MARCH GARCIA, de 12 anys; JOSEP MONTSENY BADIA,
de 14 anys; i JOSEP SANS ESPINACH, de 13 anys, que varen morir tot jugant el dia 1
d’abril de 1939, per explosió d’una bomba.
Interpretació de la cançó “ La Mare”.
Relat dels fets.
Lectura de poemes.
Els assistents podran fer oferiment de llum en el lloc on reposen els cossos,
Finalitzarà l’acte amb el Cant dels Ocells.

SOLIVELLA AMB EL PATRIMONI
Dissabte 18 novembre a les 6 de la tarda
Sala d’actes de La Societat
El proper dissabte 18 de novembre, la sala d’actes de La Societat, acollirà un acte que
pretén posar de relleu el nostre patrimoni, ja sigui en la vessant de recuperació, protecció i
restauració, i difusió.
L’acte constarà de tres parts:
1.- 10 ANYS D’INTERVENCIONS AL CASTELL
Xerrada a càrrec de Joan Menchon i Bes, arqueòleg
2.- PRESENTACIÓ MATERIALS DEL CASTELL
a) Recuperació mènsula del castell. Es tracta d’una dama amb la cabellera llarga,
coberta amb un mantell. Un bell collar, del qual penja un joiell amb pedreria que
cenyeix el coll. Amb la seva mà dreta s’agafa el pit descobert que li surt a través
d’una obertura del vestit, mentre té l´altra mà en els plecs inferiors del mantell.
Aquesta peça en localitzà a l’interior de la cisterna l’any 1967 amb motiu de la
portada d’aigua al poble. Fins ara s’exhibia a la seu central del Museu Comarcal de
la Conca de Barberà, la qual ha estat incorporada al Centre d’Interpretació del
castell de Solivella, en ser secció monogràfica del Consorci del Museu Comarcal de
la Conca de Barberà des de l’any 2014.
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b) Batent d’una finestra del castell. El batent, probablement de fusta de roure, és de
forma rectangular i és constituït per un tauler format per dues post verticals
emboetades unides mitjançant travessers horitzontals. En aquests elements hi ha
fixades les corretges de ferro forjat que servien, unides als golfos, per obrir i tancar el
batent. Les dues cares contenen restes d’una decoració en relleu a base de formes
geomètriques (rombes i triangles). Aquest batent s’incorpora al Centre
d’Interpretació del Castell de Solivella, per donació de la família Travé-Soler (Cal
Catxet). Actualment ha estat restaurat.
A càrrec de Joan Menchon i Bes, arqueòleg, i Enric Capdevila i Torres, alcalde.
3.- PRESENTACIÓ LOGOTIP
La darrera part d’aquest acte consistirà en la presentació del logotip de dinamització
turística i cultural de Solivella, a càrrec del seu autor Edgar Rosich Dalmau.

DINAMITZACIÓ PARCS DE SALUT
Properament la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de
Tarragona, portarà a terme al nostre poble per segona vegada una assistència de
“Promoció de la salut pública: Activitats d’hàbits saludables i exercici físic”. Es tracta d’uns
sessions utilitzant el parc de salut, per tal de fomentar l’activitat física saludable.
Al seu moment, les persones interessades tindran de formalitzar la seva inscripció. Places
limitades. Activitat gratuïta.

TALLER DE MEMÒRIA. ATENCIÓ I CONCENTRACIÓ
Objectius
- Facilitar l’exercici mental d’una forma entretinguda i variada per tal de millorar les
nostres capacitats cognitives (memòria, atenció, concentració, resolució de
problemes, càlcul,...).
- Aprendre a relaxar-se mitjançant tècniques per tal d’evitar o millorar l’estrès i el
malestar general aconseguint un major rendiment en les nostres activitats
intel·lectuals.
Calendari del taller
- Els dijous dies 9, 16, 23 i 30 de novembre
- De 5 a 2/4 de 7 de la tarda
- Sala d’actes de Cal Mateu
Direcció del taller
- Laura Anglès, psicòloga.
Inscripcions
- Oficines de Casa de la Vila, fins el dia 6 de
novembre.
- Places limitades.
- Taller gratuït
Organitza i patrocina
- Ajuntament de Solivella. Obra Social La Caixa
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I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA SANSART 2017
El dissabte 22 de juliol la població de Solivella va celebrar el I Concurs de Pintura Ràpida
SansArt. L’objectiu a estat el fomentar l’art i la cultura, a la vegada difondre l’obra
pictòrica del creador universal solivellenc Antoni Sans Masalias.
Ja de bon matí es notava un neguit pels carrers on els participants prenien possessió de
llocs emblemàtics per convertir-ho en espai de creació artística. A les 9 del matí es procedí
al segellat de les teles, amb un total de 33 participants. A les dues de la tarda, eren
presentades a concurs 30 obres pictòriques per ser estudiades pel jurat. Aquest fou
constituït per Antoni Sans Masalias, com a president; Enric Capdevila Torres, l’alcalde de
Solivella; Maria Carme Crespi Urgell, presidenta del Grup Cultural de la dona i mestra de
primària; Pilar Artola Ejarque, de l’obra pictòrica SansArt; Jordi Català Nadal, pintor; Jordi
Isern Jubany, artista i pintor; i Francesc Farré Josa, fundador de l’escola de dibuix i pintura
Damià Roig de Vimbodí. El secretariat del jurat era format per Meritxell Castro Tarrés, Clara
Jordana Cendra i Núria Casamitjana Farran.
A les 6 de la tarda, a la Sala d’Actes de La Societat, es feu lectura de l’acta amb el
veredicte del jurat, amb el següent resultat:
1er premi, dotat en 700 euros: Joan Josep Pérez Garbó, d’Esparraguera.
2on premi, dotat en 450 euros: Joan Vila Arimany, de Sant Quirze del Vallès
3r. Premi, dotat en 300 euros: Mercè Humedas Pares, de Lleida
Accèssits dotats amb 100 euros cadascun:
Joan Josep Català Paysant, de Lleida
Nestor Sanchíz Guerrero, de Sant Feliu de Guíxols
La resta de participants foren obsequiats amb unes botelles de vi del celler cooperatiu.
Les obres del tres primers premiats, seran incorporades en una secció monogràfica del
fons pictòric SansArt, a la vegada incorporades al patrimoni municipal.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
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www.solivella.cat
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