Solivella, juny de 2018
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LICEU A LA FRESCA
Dissabte dia 16 de juny
a les 22:00 h a la Sala
de La Societat tindrem la
retransmissió
de
l’opera
MANON LESCAUT de Puccini
dins de la programació de
Liceu a la Fresca.
Estrenada a Torí el 1893, Manon
Lescaut va ser el primer gran èxit
de Giacomo Puccini (1858-1924),
un
dels
compositors
més
rellevants de la generació del
conegut com a verisme, en què
preval l’emoció i la versemblança
de les emocions en l’òpera,
superats ja els postulats del bel
canto i del romanticisme.
Inspirada en la novel·la Histoire
du chevalier Des Grieux et de
Manon Lescaut de l’abbé Prévost,
publicada a França el 1731,
l’òpera pucciniana és la tercera de
les adaptacions sobre aquest relat
divuitesc, després de les d’Auber i
Massenet.
Al llarg dels quatre actes que la integren, Manon Lescaut narra l’ascensió i la caiguda de la
jove Manon, adolescent amant de la mundanitat i dels plaers ràpids i fàcils, tot i l’amor sincer
que la uneix a Des Grieux.
Aquest és un jove burgès que acompanya Manon fins a veure-la morir «sola, perduda,
abandonada» al desert de Louisiana, on és condemnada acusada d’exercir la prostitució. La
tercera òpera de Puccini consolida l’estil que caracteritzaria a partir d’aleshores la seva obra,
veritable apoteosi del melodrama.
Solivellenques, solivellencs!! Participeu d’aquesta experiència
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PRIVILEGI SAGRAT COR
El diumenge 10 de juny el poble de Solivella va iniciar la commemoració del 275è aniversari de
la festa del vot de poble en honor al Sagrat Cor. L’arquebisbe de Tarragona Mn. Jaume Pujol,
va lliurar a la parròquia i a l’ajuntament un document que confirma la celebració de la festa
des del 1743, el qual es reprodueix:
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Georeferenciem el nostre Patrimoni, des
de l’escola.
Benvolgudes famílies,
Unes quantes famílies varen demanar poder veure el resultat del projecte "Georeferenciem el
nostre Patrimoni" que han dut a terme els alumnes de CM i CS aquest curs. Com sabeu durant
uns dies s'han convertit en guies turístics de Solivella, ensenyant a la resta d'escoles de la
comarca el patrimoni del poble.
Així doncs us convoquem el proper dimarts 19 de juny a les 16:00 a la Plaça del Castell
per poder gaudir d'aquesta experiència.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE CONFIRMEU LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA,a les oficines d’aquest Ajuntament i a l’escola.
Si voleu participar d’aquesta activitat

Una alumna de l’escola Sagrat Cor de
Solivella ha estat guardonada en una
mostra de logotips
Paula Tarragó Español, alumna de l'escola Sagrat Cor (ZER Conca de Barberà) Solivella ha
estat guardonada en la mostra de logotips apadrinats del programa 'Apadrinem el
nostre patrimoni'. La mostra, organitzada pel Departament d'Ensenyament, pretén
«fomentar el treball dels alumnes sobre el concepte i el valor del patrimoni i promoure el
treball en xarxa de tots els centres dins del programa».
El logotip de l'alumna de Solivella, en el qual es
representa el castell del municipi, ha sigut un
dels 10 deu guardonats de la categoria infantil i
primària. Aquesta activitat ha format part del
projecte "Georeferenciem la Conca de
Barberà fent teatre" on es pretén que els
alumnes i amfitrions de la Mostra de teatre facin
de guies turístics del seu poble.
Els alumnes de cicle mitjà i superior van realitzar
una visita al castell, als antics rentadors, una
representació de la "Maranyota" i una activitat al
voltant de les ceràmiques a la quinzena d'escoles
de la comarca que van participar en la XXXIII
Mostra de Teatre entre el 21 i el 24 de maig a
Solivella.
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CALENDARI DE SERVEIS
Us informem que:
•

Serveis urbanístics que presta el Consell Comarcal a partir d’aquest mes de juny
seran el primer i tercer divendres de cada mes de 10 a 2 del migdia, s’aconsella
demanar cita prèvia a les oficines de l’Ajuntament.

•

Servei assistent social es els segon dimecres de cada mes 11:30 h a 13:30 h, s’ha de
demanar cita prèvia a les oficines de l’Ajuntament.

•

Calendari de neteja viaria: 13/06/2018-10/07/2018-20/08/2018-19/09/2018 i
17/10/2018.

•

Calendari serveis mòbils deixalleria: del 21 al 24 de setembre lloc costat Edar.

JOCS I ESPORTS
L’Ajuntament de Solivella col·labora amb A.E.C.S. pel que fa a l’activitat de Joc i Esport estiu
2018.

L’activitat es portarà a terme del 2 de juliol al 27 de
juliol.
Teniu més informació als següents links:
http://goo.gl/forms/uDGYFV3ogkNYZrWP2
o al portal d’AECS
https://associacioesportivasolivella.weebly.com
També podeu trobar copia del fullet informatiu a les
oficines de l’Ajuntament i a les botigues del nostre
poble.
El període de inscripció es del 11 al 29 de juny de
2018.

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

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

www.solivella.cat
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