Solivella, octubre
Núm. 11/2014

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:

Història de l’anècdota de Solivella.
de Josep Montseny Sans 1916-1984

Vols saber d’allò que fou, que podia haver
estat, i va succeir en un moment de la
nostra història solivellenca?, doncs, deixat
transportar en el temps amb la lectura
d’aquest llibre, al llarg de 438 pagines, en
el qual hi trobaràs:

-

-

Plataforma: Les arrels del nostre
passat
17 capítols: narració d’històries,
festes,
fets
i
gent,
costums,
tradicions, guerra civil...
Epíleg: justificació i comiat de l’autor.
Apèndix: Breu biografia de l’autor i la
Càtedra de la Secció Femenina
189 fotografies de fets i gent; carrers
i places; i vistes panoràmiques.

DISSABTE DIA 1 de novembre de 2014, a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala polivalent de
“La Societat”,
I tot seguit,
Interpretació musical a càrrec dels violinistes Josep M. Manresa i Sergi Miró, professors de
violi de l’Escola Municipal de Música de Montblanc.
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PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
ITINERARIS SALUDABLES


SOLIVELLA ES MOU

D’acord amb els programes de promoció de la salut pública, que promou la Diputació de
Tarragona, l’Ajuntament de Solivella va demanar la seva aplicació al nostre municipi.
Per aquest motiu, fou proposat un projecte d’itineraris saludables, el qual es desenvolupa per
la zona més planera del municipi, al voltant de la població entre camps de conreu bàsicament
de vinya, cereals i olivera, alternant amb petits turons on es conserva un bosc autòcton d’una
gran biodiversitat d’espècies arbòries: pi blanc, roure, alzina, aurons, lledoners... i arbustives:
argelaga, coscoll, savina, ginebró, bruc d’hivern, roser caní, esbarzer, romaní, estepa...
També cal destacar un bon nombre de construccions de caràcter agrari construïdes
majoritàriament pels mateixos pagesos: eres i pallisses per batre els cereals i guardar la palla i
les eines, marges de pedra seca per delimitar les parades i contenir la terra, fonts, pous,
cisternes, etc.
L’objectiu de la creació d’uns itineraris saludables a Solivella és dotar la població d’uns
recorreguts que transcorren tant per dins del nucli urbà com pels seus entorns, senyalitzats de
manera permanent per facilitar la pràctica d’activitat física moderada i promoure l’acció de
caminar.
Per tot això, l’Ajuntament vol promoure i facilitar aquest bon hàbit i contribuir així a potenciar
l’activitat física i a reduir el sedentarisme de la població.
Al llarg del recorregut, es poden trobar diversos senyals que ens indiquen la direcció i els
quilòmetres que ens falten per caminar, així com una cartellera informativa en el punt d’inici i
final que ens informa de cadascun dels itineraris, els quals a la vegada s’identifiquen amb
l’eslògan “Solivella es mou”. També, en diversos trams del trajecte, ha estat millorat el ferm.
El cost de l’actuació ha estat de 12.758.80, i ha estat atorgada una subvenció de la Diputació
de Tarragona de 8.144.31 euros.
Itineraris
Itinerari 1: Passeig del Dr. Balaguer, carrer de Sant Antoni, carrer del Castell, camí del darrere
del Castell, camí de les Comes, camí del Tallat, carrer del Calvari, carrer del Castell, carrer de
Sant Antoni i passeig del Dr. Balaguer.
2,351 km. Altitud màxima, 514 m. Velocitat mitjana en moviment 4 km/h. Energia, 207,7 kcal.
Itinerari 2: Passeig del Dr. Balaguer, carrer de Sant Antoni, carrer del Castell, camí del darrere
del Castell, camí de les Comes, camí del Tallat, Pedreres, darrere els horts, carrer de Sortetis,
raval de Blancafort, camí del Tallat, carrer del Castell, carrer de Sant Antoni i passeig del Dr.
Balaguer.
5,012 km. Altitud màxima, 570 m. Velocitat mitjana en moviment, 4 km/h. Energia, 271 kcal.
PARC SALUDABLE
Disposar d’un itinerari saludable, dóna peu a establir un parc saludable. Així ho vàrem fer, i
ens acollírem a la darrera convocatòria de la Diputació de Tarragona, de l’any 2012, per
obtenir el finançament necessari. En el nostre cas, i atenent que l’itinerari saludable comença i
acaba al passeig del Dr. Carles Balaguer, aquest ha estat el lloc escollit per a la seva
implantació. Per aquest motiu, han estat adquirits uns aparells per fer diversos tipus
d’estiraments i exercici físic, s’ha millorat el terra amb sauló, ha estat col·locada una barana
de fusta tractada al llarg del passeig, tot salvant el desnivell amb el carrer de Sant Ramon, i
d’aquesta manera el marge de pedra també quedarà sanejat, i donarà a tot el conjunt una
perspectiva millor.
El cost total d’aquesta actuació és de 12.158.29 euros, i ha estat dotada amb una subvenció
de la Diputació de Tarragona de 8.590.22 euros
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CAMINADA POPULAR
Tindrà lloc una caminada popular per tal de posar en valor el parc saludable i l’itinerari
saludable (trajecte complet). A la vegada, i una vegada situats en el camí de les pedreres,
deixarem l’itinerari, per anar a visitar un lloc que en el seu dia fou un punt de vigilància militar
durant la passada Guerra Civil, amb unes estructures avui encara perceptibles.
Per aquest motiu, ens trobarem el DIUMENGE DIA 23 de novembre a les 10 del matí al
passeig del Dr. Carles Balaguer, punt de partida de la caminada popular sota el lema “Solivella
es mou”.
Es recomana anar amb calçat adequat i portar aigua.

PROGRAMA D’ENERGIA SOSTENIBLE – PACTE D’ALCALDES
El Pacte dels alcaldes i alcaldesses per l’energia és una iniciativa de la Comissió Europea per
promoure la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic amb l’assumpció de
compromisos concrets en matèria d’estalvi energètic i de les energies renovables.
La Diputació de Tarragona és la coordinadora territorial, que representa el món local davant la
Comissió Europea a fi de promoure els objectius del Pacte al Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre.
L’Ajuntament de Solivella s’ha adherit al Pacte, per responsabilitat, davant els reptes que
planteja el canvi climàtic; per necessitat i economia en la hisenda local, i per oportunitat, ja
que aquestes actuacions d’eficiència energètica tenen el finançament europeu fins a l’any
2020. Aquest programa requereix un important esforç econòmic, tècnic i de gestió i es
desenvoluparà en tres etapes, durant el trienni 2014, 2015 i 2016.
Ara, feta la nostra adhesió, en el termini d’un any es prepararà un inventari de referència
d’emissions, així com un pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi, i que afectarà els
equipaments municipals i l’enllumenat públic.
Dels 150 ajuntaments adherits, s’ha seleccionat un grup de 50 en una primera fase, entre els
quals 11 són de la Conca de Barberà, i un d’ells és el de Solivella, atenent a les accions
realitzades en matèria d’estalvi energètic, com és la mateixa auditoria energètica municipal,
amb la compra d’energia agregada a través de l’Associació Catalana de Municipis, i que
suposarà un estalvi anual considerable. A la vegada, també serà desenvolupat un Pla Pilot de
biomassa en diversos equipaments municipals.

REPARACIÓ URGENT DEL SERVEI D’AIGUA
Properament, es portaran a terme unes obres de reparació i millora del servei d’aigua amb
caràcter d’urgència.
Es tracta de la mina del Castell i les respectives conduccions fins al “rustillu”. L’actuació ve
donada pel despreniment del sostre de la mina, que és per on discorre la canonada de sortida
d’aigua de la cisterna, la qual, a la vegada, pateix unes pèrdues al llarg del trajecte fins al
“rustillu”. La situació és delicada, ja que a causa dels despreniments a la mina, la qual cosa ja
dificulta la seva accessibilitat, es podria trencar tot el sistema i aleshores ens quedaríem sense
aigua, ja que la cisterna del castell restaria fora de servei.
Les obres de reparació consistiran a accedir a la mina i fer-hi un encofrat a les parets i el
sostre (ara és de terra argilosa), renovar la canonada de sortida des de la mateixa cisterna del
castell, així com les dues canonades que transcorren fins al “rustillu”, amb els respectius
moviments de terres i nous encofrats per protegir tot el sistema de distribució d’aigua.
Aquesta actuació donarà lloc a una taxa als usuaris del servei, de 60 euros per comptador.
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L’AMPA ORGANITZA LA DOBLE FESTA DE LA CASTANYADA
Els dies 31 d’octubre i 1 de novembre a partir de les 18:30 es torraran castanyes i moniatos a
la Plaça Major, també hi hauran panellets, coques de codony, mistela, entrepans de nocilla i
copa de cava.
A les 18:45 ens visitarà la Castanyera Canyera.
Bona festa i bons preus!!

EL GRUP AIAI LU JUVENT ET PORTAN AL MATHIEU HOTEL
(TÚNEL DEL TERROR)
El dia 1 de novembre a partir de les 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Major podràs visitar el
Mathieu Hotel, una experiencia que no podràs oblidar!!!!!

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

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