Solivella, maig de 2009
Núm. 02/09

SERVEI DE MINIDEIXALLERIA
Us informem que la minideixalleria tornarà al nostre municipi:
Del 22 al 29 de juny
Del 16 al 23 de setembre
Del 21 al 28 de desembre
MULLA’T
Com cada any i des de la Fundació Esclerosi Múltiple es portarà a terme la
campanya MULLA’T, enguany es celebrarà el diumenge dia 12 de juliol.
Aquest dia la recaptació corresponent a les entrades de la Piscina Municipal
així com la venda de material aniran destinades a aquest fi.
CONCURS DE CARTELLS PER A LA FESTA MAJOR
Es vol portar a terme un Concurs de Cartells per a la Festa Major 2009; us
n’adjuntem un breu resum de les bases les quals també les podeu trobar a:
www.solivella.cat
BASES PER AL CONCURS DEL CARTELL DE LA
FESTA MAJOR DE SOLIVELLA 2009
L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de
l’any 2009.
Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i s’han de realitzar
amb tota llibertat, tant conceptual com tècnica. Els participants es
responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de
qualsevol reclamació per autoria o plagi.
Els cartells han de tenir unes mesures de 42 cm de llargada per 29,7 cm
d’amplada (DIN A3). S’han de fer en format vertical i de manera que es
puguin reproduir en quadricromia.
Les obres han d'anar acompanyades d'un sobre tancat amb el nom de
l’autor, el DNI, l’adreça i el telèfon.
La persona guanyadora rebrà un premi de 120 euros. El seu nom figurarà
en els crèdits del programa i podrà participar en els actes públics
organitzats per l'Ajuntament de Solivella que estiguin vinculats a la difusió
de la imatge de la Festa Major.

Els originals s’han de lliurar a les oficines de l’Ajuntament de Solivella (plaça
Major, núm. 1, 43412), de dilluns a dijous de 9 del matí a 7 del vespre i
divendres de 9 del matí a les 2 del migdia. Es poden lliurar en mà o
mitjançant qualsevol altre procediment habitual, sempre amb els ports
pagats. En aquest cas, s’ha de fer constar a l’embalatge la referència
“Concurs Cartell Festa Major 2009”.
La data final per a la presentació de propostes serà el 19 de juny del
2009, a les 2 del migdia.
El veredicte es donarà a conèixer durant els actes de la revetlla de St. Joan,
el 23 de juny del 2009. I també, a través del web www.solivella.cat
CURSOS DE IOYA
Dins de les activitats que es volen portar a terme aquest estiu, hi tenim el
IOGA.
Peró, què és el IOGA? Segons els entesos, el IOGA significa unió, es podria
dir que es tracta de la fusió entre el cos, la ment i l’ànima.
Així que si vols saber més sobre aquesta cultura i vols notar els seus
beneficis en el teu cos, ment i ànima, no ho dubtis!
El curset es portarà a terme a la gespa de la piscina els dilluns i dijous de 7
a 8 de la tarda durant els mesos de juny i juliol, pots passar per les oficines
de l’Ajuntament a apuntar-te.
ÚS CORRECTE DELS CONTENIDORS
Un dels temes preocupants durant la temporada d’estiu és la correcta
utilització dels contenidors d’escombraries, si no ho fem correctament
veurem com el rebut puja considerablement el seu import ja que el municipi
serà sancionat; així doncs, recordem allò que va a cada contenidor:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Contenidor VERD (iglú)
Contenidor BLAU
Contenidor GROC (iglú)
Contenidor VERD (Caixa)
Contenidor MARRÓ

VIDRE
PAPER
ENVASOS
REBUIG
ORGÀNICA

Si quan aneu a deixar el vidre, paper o envasos trobeu que el contenidor
està ple NO HO DEIXEU AL COSTAT, preneu-ho cap a casa. Si es
deixen les ampolles de vidre a terra es poden trencar i poden fer ferides
a algú.
TALLER DE PINTURA
Durant la setmana de l’11 de maig vam tenir al nostre municipi el Taller de
Pintura del Consell Comarcal. Les feines que s’han portat a terme han
estat:
-pintar la Sala Parroquial i despatxos
-pintar les baranes de la façana de l’Ajuntament
-pintar les baranes del passeig de Carles Balaguer i Farras
-Pintar Sala d’actes de la Cooperativa
D’aquestes feines, l’Ajuntament ha aportat el material i la mà d’obra ha
anat a càrrec del Consell Comarcal.

AJUTS DE LLIBRES I MENJADOR ESCOLAR
El Consell Comarcal informa que la tramitació dels ajuts per llibres i
menjador escolar es farà a l’Ajuntament els divendres 5 i 19 de juny i 10 i
24 de juliol de 10 a 11h.

PISCINA MUNICIPAL
Com cada any per aquestes dates ja estem pensant en la piscina, és per
aquest motiu que qui vulgui treballar en el bar i en el seu manteniment
podeu passar a apuntar-vos per les oficines de l’Ajuntament de dilluns a
divendres de 9 a 2. Termini màxim per apuntar-se: 12 de juny.
BANC D’AJUTS TÈCNICS
L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
conjuntament amb l’ABS de Montblanc, ha acordat la creació d’un banc
d’ajuts tècnics que, en la modalitat de préstec, deixarà tot un seguit
d’aparells a les persones amb manca d’autonomia física i capacitat
econòmica que es troben a casa, i a les seves famílies per tal de compensar
i/o facilitar les funcions diàries afectades i millorar la seva qualitat de vida.
Per ajuts tècnics s’entenen els elements, aparells i altres estris per a
persones que tinguin dificultats:
1. Per fer canvis posturals al dormitori (llit articulat, baranes, matalàs
especial...)
2. De transferències (per a persones que no siguin capaces de fer les
transferències per si mateixes: grua, arnés...)
3. Per fer la higiene personal al bany (dutxa, vàter, barres de
subjecció...)
4. De posicionament (cadires de rodes, coixí...)
Els objectius específics són prevenir complicacions en l’estat de salut, cedir
el material disponible en el banc per alleugerir l’esforç físic del cuidador,
valorar i assessorar les famílies sobre l’aparell adequat i el seu
funcionament, fer el seguiment dels ajuts tècnics, recollir i incorporar al
banc tot aquell material que en l’actualitat no és utilitzat, ja sigui perquè la
persona amb dependència hagi mort, hagi ingressat en un centre residencial
o bé ja no el faci servir.
Les famílies amb persones dependents i que necessitin algun ajut tècnic
poden passar per l’Ajuntament i demanar visita als serveis socials per rebre
l’assessorament respecte a la seva sol·licitud i seran informades dels criteris
d’accés a aquests ajuts.

SERVEI DE TRANSPORT JOVE
Els ajuntaments de la Conca de Barberà i el Consell Comarcal tenen un
conveni de col·laboració per al funcionament dels Serveis del Transport Jove
a la nostra comarca. A fi de millorar el servei, ha estat redactat un
reglament el qual serà d’aplicació aquest estiu, i en el seu apartat 5è es
regulen les obligacions dels usuaris i que diuen així:
1. No està permès portar envasos que continguin líquids al Transport
Jove.
2. Cal presentar, a l’acompanyant de l’autocar, el DNI o document
equivalent per tal d’acreditar l’edat de l’usuari.
3. Els usuaris menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats dels pares
o tutors legals.
4. Els usuaris majors de 14 anys i menors de 18 hauran de portar una
autorització del pare/mare o tutors legals.
5. Cal abonar l’import del bitllet, tant d’anada com de tornada. Els
usuaris un cop han abonat l’import del bitllet s’entén que són
coneixedors del reglament i que l’accepten a tots els nivells.
6. Cal respectar les indicacions dels acompanyats en tot moment.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Solivella per al funcionament del
Transport Jove l’any 2008 ha estat de 750 euros.
Jove!, fes festa i utilitza el transport Jove.
L’Ajuntament de Solivella et transporta a la ConcaFesta-Estiu-09
DANYS PER LES VENTADES, GENER 2009
Us informem que s’han retirat dels camins del terme municipal de Solivella
la quantitat de 53 arbres, els quals van caure a causa de les fortes ventades
del mes de gener de 2009.
Pel que fa al cementiri municipal, van caure 3 xiprers, els quals van
provocar una sèrie de danys al passadís central i a una part de la teulada
dels nínxols de l’orient. Aquests desperfectes ja han estat arreglats.
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