Solivella, octubre de 2015
Núm. 13/2015

COMMEMORACIÓ DEL DIA 15 D’OCTUBRE
HOMENATGE AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Plaça de Sant Joan a 2/4 de 8 del vespre.

El passat 8 de setembre el Govern de la Generalitat de
Catalunya va proclamat el dia 15 d’octubre de 2015, Dia
nacional en memòria de les víctimes de la guerra civil i les
víctimes de la repressió de la dictadura franquista.
Així tenim que l’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la
Generalitat de Catalunya i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el
manteniment de la memòria històrica de Catalunya, com a patrimoni col·lectiu que
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques.
El dia 15 d’octubre d’enguany s’escau el 75è aniversari de l’afusellament del president de
la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, màxim representant institucional dels
ciutadans d’aquest país i l’únic president escollit democràticament de l’Europa
occidental executat pel feixisme.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Solivella us convoca a un acte institucional que tindrà
lloc el dijous 15 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre a la Plaça de Sant Joan, davant el
monument del Tricentenari per recordar al president Lluís Companys.
Recomanacions:
Aquest dia els carrers es vegin engalanats amb les senyeres a finestres i balcons
Podeu acompanyar l’acte a la plaça de Sant Joan amb el llum d’un ciri, fanalet o
llantió de color blanc.
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MILLORA DEL PATÍ DE L’ESCOLA
Ja feia temps que tant per part de l’Associació de Pares, com també per petició dels
mestres de la nostra escola, es demanava l’arranjament del patí de l’escola, atenent que
els dies de pluja, aquesta no era evacuada per cap sistema, i provocava que durant dies,
el terra resultes impracticable amb el perjudici de que els alumnes no hi podíem gaudir del
seu temps de descans.
Per aquest motiu i fetes les respectives gestions amb la direcció dels SSTT d’Ensenyament a
Tarragona, és va decidir el seu
arranjament.
Les obres que han estat fetes durant el
període de les vacances d’estiu han
consistit amb la construcció d’una xarxa
de recollida de les aigües superficials,
amb
recollida
mitjançant
xarxa
soterrada i connectada al sistema de
clavegueram municipal. També han
estat executats treballs de pavimentació
i la formació d’una vorera perimetral de
protecció de la façana oest, amb una
superfície total pavimentada de 110,00
m2.
Les obres han estat executades per la mercantil Invertec amb un cost total de contracte
de 17.232,41 euros.

AJUTS ASSOCIACIONS LOCALS
Des de l’Ajuntament és dona suport econòmic i material als diversos col·lectius associatius
del municipi. Així tenim l’atorgament d’ajuts econòmics per a activitats ordinàries, i d’altres
en espècie, com poden ser les fotocopies de circulars i programes, tot plegat amb càrrec
al pressupost municipal ordinari.
També altre aspecte que s’ha donat en el temps, és la mediació i tramitació directa
donada des de l’alcaldia, entre les associacions que ho han demanat i la Diputació de
Tarragona per aconseguir uns ajuts econòmics extraordinaris amb motiu d’esdeveniments
o actes rellevants per la consecució i consolidació dels objectius associatius.
Tot seguit s’ofereix un detall dels ajuts que foren gestionats des de l’alcaldia i aprovats per
la Diputació de Tarragona a favor dels col·lectius que es diuen:
Cooperativa de Viticultors, ara Agrícola de la Conca:
1.000 euros per la Festa de la Pagesia (Sant Isidre).
Diables “Rigor Mortis”:
3.000 euros, actes del 25è aniversari
4.500 euros per la construcció d’una escultura commemorativa.
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Grallers “Lus Xipellis”:
4.000 euros, actes del 25è aniversari i escultura commemorativa.
Grup Cultural de la Dona:
3.000 euros, construcció escultura dedicada a “Maria Rosa”
1.000 euros, festa homenatge als solivellencs de més de 80 anys.
És dona la circumstància que l’associació que ha aconseguit major dotació econòmica,
per intercessió directa de l’alcaldia, dins de l’àmbit local i també comarcal, i en el context
d’un mateix esdeveniment executat en dos exercicis ha estat el grup de diables “Rigor
Mortis”. Enhorabona!

TALLER: COM PUC REDUIR LA FACTURA DE LA LLUM?
Dimecres 28 d’octubre 6 tarda.
L’objectiu d’aquesta activitat és informar als ciutadans sobre la nova factura d’energia
elèctrica que ha entrar en vigor, com es pot interpretar i consells per estalviar energia a les
nostres llars. El taller es duran a terme el dimecres dia 28 d’octubre a les 6 de la tarda a
Cal Mateu.

TROBADA QUINTOS 1975-2015
El dissabte 5 de setembre 31 solivellencs/ques varen celebrar la seva trobada de la quinta.
Es tracta dels nascuts l’any 1975 i que enguany celebren els 40 anys de vida.
Aquest dia, a més de celebrar-ho de forma particular, a petició dels mateixos varen
participar d’una visita turística guiada a diversos indrets del poble. També foren rebuts per
l’alcalde a casa de la vila, on no hi faltaren els parlaments i l’ intercanvi d’obsequis,
finalitzant aquesta part oficial de la jornada amb la visita al Museu del Castell.
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JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI 2015
SOLIVELLA, diumenge 11 d’octubre de 12 a 2 del
migdia
Les Jornades Europees del Patrimoni se celebraran entre el
dia 9 i el 12 d’octubre. Es tracta d’una activitat per posar
de manifest l’existència del nostre patrimoni històric artístic, i
la conscienciació de que cal preservar-lo.
Al nostre poble, destinem el diumenge dia 11 d’octubre,
entre les 12 i les 2 del migdia, perquè és pugui fer visita lliure
al Museu del Castell i Centre d’Interpretació de
l’Arquitectura Renaixentista a la Conca de Barberà (Secció
monogràfica del Museu Comarcal).

ACTE DE SUPORT DEL MÓN LOCAL ALS IMPUTATS PEL 9N
Dimarts dia 13 d’octubre de 2015
Plaça Major, 2/4 de 8 del vespre
L’associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques han convocat els electes del món local a concentrar-se el proper 15
d’octubre a les 9 del matí davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar
suport als imputats per haver convocat el 9N.
L’objectiu és, tal i com es va fer el 4 d’octubre de 2014 amb més de 800 alcaldes i
alcaldesses de Catalunya al Palau de la Generalitat, per tal de visibilitzar el suport del món
local amb el dret a decidir.
Acte a Solivella
El proper dimarts dia 13 d’octubre a 2/4 de 8 de la tarda, els solivellencs/ques son
convocats a una concentració davant Casa de la Vila per tal de ratificar rotundament el
suport del dret a decidir del poble català i el recolzament als imputats pel 9N, el president
Mas i les conselleres Rigau i Ortega.
En aquest acte es donarà lectura al manifest que ha estat redactat pel Pacte Nacional
pel Dret a Decidir.

***
Nota:
L’informatiu núm.12 del passat mes de setembre publicava el text del pregó de la festa major d’engany. Les
fotografies que l’acompanyen foren fetes per Eduard Tarragó i Español
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