Solivella, agost de 2015
Núm. 11/2015

ANEM A LA FESTA MAJOR
Son molts els indrets de Catalunya on aquests dies es preparen per celebrar la seva festa
Major, essent el dia central el 15 d’agost. A Solivella així ho farem. El cert és, que ja fa dies
que es visualitza i es palpa un ambient en carrers i places que ens anuncia del neguit i
il·lusió que desperta el fer coses, ben fetes, ben travades, sorgides del jovent solivellenc, ja
sigui amb l’associació de joves “Aiai Lujuvent”, o del grup de Diables “Rigor Mortis”, per a
tots ells la més extensa felicitació i enhorabona.
Des de la darrera festa patronal podríem destacar un seguit de fets festius i culturals dignes
de ser recordats, com per exemple: l’aportació al patrimoni solivellenc de dues escultures
urbanes que deixen constància de l’existència del Grup de Diables, i de la nostra
estimada “Maria Rosa” d’Àngel Guimerà”; de l’homenatge a les solivellenques i
solivellencs de més de vuitanta anys; la festa de Santa Àgata, on quedà constituït el primer
consistori de dones format per l’alcaldessa Lina March March, i les regidores Maria
Fabregat Palau i Maria Carme Crespi Urgell, per a elles valgui el més sincer reconeixement;
de l’aportació al patrimoni musical de casa nostra en quan a la composició de les
partitures musicals del ball de gegants i de nanos de Solivella composades pel mestre
graller Ezequiel Molina, per iniciativa del grup de grallers solivellenc “Lus Xipellis”, per a tots
ells el més sincer agraïment.
Però també altres esdeveniments donats en el temps i que varen suposar una major
qualitat de vida dels nostres avantpassats, els trobem en els CENT ANYS de l’arribada de la
llum al poble, concretament el dia 7 d’agost de 1915; o be, que al llarg del primer
semestre d’aquell any es donaren els treballs per urbanitzar els terrenys del senyor Andreu
de Montblanc, i que a dia d’avui configuren les propietats i carrer dels Llorac.
Aquest any s’ha donat un fet molt important que ens porta a recordar la Festa Major de
2002. Sí, aquell 15 d’agost les dones i homes de Solivella, juntament amb les autoritats i
seguici popular posaren la primera pedra del complex d’equipaments socioculturals “La
Societat”. Doncs, 13 anys més tard, el 30 de març de 2015, (fet l’ajornament del dia 25 de
març per un accident aeri) plegats inauguràvem el segon edifici destinat a Museu del
Castell, i que suposava la finalització del complex per a gaudi de tot el poble solivellenc.
Però ara, en aquesta Festa Major de 2015, volem celebrar molt més que tot allò que ha
estat organitzat: l’obertura d’un nou espai davant la muralla i porta principal del castell;
de l’inici imminent del tancament de la pista coberta (primera fase); o be l’inici dels
treballs preliminars que donaran pas a la construcció d’un nou celler que ha d’esdevenir
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la catedral del vi del s.XXI a la Conca de Barberà. No creieu que son motius suficients per
fer un brindis de Festa Major?
Per acabar aquestes ratlles sols dues coses: la primera és fer extensiva l’enhorabona i
felicitació als components que constitueixen el “grup de batucada” del grup de Diables
Rigor Mortis, recentment presentat davant el poble. La segona cosa, és que cal fer pinya
a l’entorn de la colla de geganters i del Grup Cultural de la Dona per ajudar a restaurar
integrament les dues parelles de gegants, les quals amb el pas dels anys i les moltes
actuacions realitzades, han fet que resultessin impracticables per acompanyar les
cercaviles. No podem concebre una Festa Major o d’altres populars sense la presencia
dels nostres gegants. Els volem amb nosaltres!!
En nom dels col·laboradors, comissió de festes i de l’ajuntament, rebeu la més cordial
salutació, i anem plegats de Festa Major.
Bona Festa Major per a tothom.
Enric Capdevila i Torres
Alcalde

A TENIR EN COMPTE PER LA FESTA MAJOR 2015.
ESMORZAR POPULAR
- Esmorzar popular: 2 euros
Podeu passar per l’Ajuntament per apuntar-vos, fer la reserva i retirar el tiquet a partir
del dia 10, fins al dia 13 d’agost en horari d’oficina mati i tarda, i el dia 13 fins les
dues del migdia.
CORREBARS
Anem al 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 9 del vespre, a
recollir les butlletes, que podràs adquirir a: Restaurant Sant Jordi, Bar La piscina, La
Societat, Bar Xamfrà i l’Ajuntament (en horari d’oficina).
Cada butlleta dona dret a 4 consumicions. Una a cada bar i el preu és de 12 euros en
total. En el recorregut entre bar i bar, el correbars anirà acompanyat de la batucada
“SHANGO”.
BALL DEL DIVENDRES 14, i DIUMENGE 16 D’AGOST
El ball del divendres 14 d’agost que anirà a càrrec de l’orquestra ENIGMA tindrà lloc a
la plaça Diputació, i es disposaran cadires per als assistents. De la mateixa manera
el diumenge dia 16 a la pista coberta, amb el grup LOREN Fes-T.
CONCURS DE MENJAR GALETES MARIES
El diumenge dia 16 a 2/4 de 6 de la tarda tindrà lloc el concurs de menjar “galetes
maries”, qui hi vulgui participar que passi per les oficines de l’ajuntament a inscriures
abans del dia 13. Màxim d’inscripcions 20 participants.
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SOPAR DE FESTA MAJOR
El diumenge dia 16 d’agost tindrà lloc el sopar de Festa Major, amb el següent menú:
MENÚ ADULTS 14 euros
-Esqueixada de bacallà
-Fricandó de vedella amb moixernons
-Copa Brasil, cafè, vi i aigua.
MENÚ INFANTIL 6 euros
Amanida de pasta
Solomillets de pollastre arrebossats
Gelat i aigua.
Per apuntar-se al sopar ho podeu fer a les oficines de l’ajuntament del 10 al 12 d'agost en
horari d’oficina. Recordem que cal inscriures per colles.
DISSABTE 15 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.
. 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, ...
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APARCAMENT DISSUASORI

És recomana que durant els dies de 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.

VISITA AL MUSEU DEL CASTELL

El diumenge 16 d’agost a 2/4 de 7 de la tarda es podrà visitar el Museu del Castell i
Centre d’Interpretació de l’Arquitectura Renaixentista a la Conca de Barberà. Per
gestionar la visita cal inscriures a les oficines de l’ajuntament.

EXPOSICIONS
“Van Pinhole Solivella” d’Edgar Rosich Dalmau (Cal Rosich)
“Des del Blanc” de M. Teresa Fonoll Saumell (cal Malé)
Exposició de projectes finals de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona,
tutoritzats per la professora de l’escola Sílvia Iturria (cal Mas).
Lloc: Punt Tic de La Societat.

“Wine, Words, Woman” d’Alex Rebollo
Exposició resultant d’experimentacions iniciades a l’estiu del 2013 per tal de convertir
el vi en matèria pictòrica.
Lloc: Sala d’actes de cal Mateu.
Reintegració d’eines antigues del camp
A càrrec de Josep M. Solé Seró
Lloc: Sala d’actes de La Societat
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 a Casa de la Vila, i carrer Pare Ventura Sans.

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

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