Solivella, juliol de 2009
Núm. 04/09

ACTES PROGRAMATS
JULIOL
v DIVENDRES 3
A les 7 de la tarda:
Al local del Grup Cultural de la Dona, CONFERÈNCIA i presentació de la
publicació "La Transició des de la plaça Imperial Tàrraco 1976-1982" a
càrrec d'Antoni Panadès i Aguadé, i de Francesc Robert i Graupera.
A les 10,30 de la nit:
CAMINADA NOCTURNA AL TALLAT. Els interessats ens trobarem a la
plaça Major a 2/4 de 11 de la nit. Cal anar equipat amb roba i calçat
còmode, llanterna, entrepà i beguda. (per més informació dirigir-vos a
l'Anton Rosich o Jordi March).
v DISSABTE 4
A les 6 de la tarda:
A la plaça Major activitat esportiva d'estiu per a joves: TALLER
D'ORIENTACIÓ AVANÇADA AMB GPS, Per Drac Actiu. (1)
A les 10 de la nit:
a la plaça de la Diputació: SOPAR PARROQUIAL amb pa amb tomàquet i
embotits, olives, patates, fruits secs, gelat, vi i aigua, + JOCS DE MÀGIA +
SORTEIG + MÚSICA EN DIRECTE i BALL

v DIUMENGE 5
FESTA HOMENATGE A FRANCESC SANS i MAÑE, "Sisquet Negret"
amb motiu de complir l'edat de 100 ANYS
A 2/4 d’1 del migdia:
concentració a la plaça Major, per anar plegats amb els gegants, grallers,
Hereu i Pubilla Infantils, Pubilles Majors, grup del ball de bastons de
Montblanc, fins el carrer Abdon Dalmau per homenatjar el nostre convilata.
Obsequis d'aniversari, parlaments, musica i ball de festa i pica-pica.
v DISSABTE 11
A les 8 de la tarda:
INAUGURACIÓ de les obres de recuperació i rehabilitació DEL CASTELL
DE SOLIVELLA. (mireu programa)

v DISSABTE 11 i DIUMENGE 12
FESTA DELS GRALLERS -LUS XIPELLISDissabte a 2/4 d'11 de la nit:
A la plaça Diputació i una vegada acabat el sopar, inici del passacarrers de
batucada brasilera amb el grup PER KFUSION.
El dissabte i diumenge:
A la sala polivalent de l'Ajuntament es podrà visitar l'exposició fotogràfica
"IMATGES HISTORIQUES DELS GRALLERS DE SOLIVELLA amb motiu
del seu 20è aniversari.
(mireu programa).
v DISSABTE 18
A 2/4 d'11 de la nit:
Al patí d'armes del Castell cantada d’Havaneres amb el grup Les Veus de
Bot amb rom cremat.
v DIUMENGE 19
A les 8 de la tarda:
A la plaça Diputació, funció de teatre amb AIXÒ NO ÉS VIDA! de Sergi
Belbel, pel grup de teatre -Teatre fent Teatre-, dels alumnes de 3r. i 4r.
d'ESO de l'IES Martí l’Humà de Montblanc.
Una obra de teatre entretinguda. La història d'una persona depressiva,
ingènua, presumida, estressada i agressiva. 5 maneres de viure la vida...
Quina és la teva?

v DIVENDRES 24
a 2/4 d'11 de la nit:
Projecció de diapositives del RAL.LI FANTASMA , de diverses edicions de la
festa Major de Solivella, a càrrec d'Antoni Sans Solé.
En aquest acte es donaran a conèixer les bases del ralli fantasma que
s'organitzarà aquesta festa major, dia 16 d'agost. (lloc a determinar)
v DISSABTE 25
A 2/4 d'11 de la nit:
ESPECTACLE amb la representació de l'obra "TERRA DE SARMENTS" a
càrrec de la Coral Sant Miquel de Mont-roig del Camp. (espectacle barreja
d'elements teatrals, cant coral i projecció audiovisual) (mireu programa del
Grup Cultural de la Dona).

v DIUMENGE 26
FESTA MAJOR DE L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES, amb
assistència a la missa major, dinar de festa major i a la tarda ball a la plaça
de la Diputació.
AGOST
v DISSABTE 1
A la plaça de la Diputació SOPAR DE LA FAM
v DISSABTE 8
A les 10,30 de la nit:
CINEMA A LA FRESCA a la plaça de la Diputació
v DIMARTS 11
A les 7 de la tarda:
Als equipaments culturals activitat psicoesportiva d'estiu per a joves:
TALLER DE HATHA YOGA, per Isabel Gilardon. (1)
v DE DIJOUS 13 A DILLUNS 17
Actes patronals de la FESTA MAJOR DE SOLIVELLA (mireu programa)

v DISSABTE 15
Amb motiu de la festa Major de Solivella, activitat d'estiu destinada als
joves sobre prevenció: SOM.NIT, parada amb informació sobre prevenció
de conductes de risc. Proves d'alcoholèmia, a càrrec de Creu Roja-Joventut.
(1)
(1) Les activitats d’estiu destinades als joves han estat programades per
l’associació juvenil AiAi Lujuvent del nostre poble i tenen el recolçament i
patrocini de la Conselleria comarcal de Cultura, Joventut i Esports, i de
l’Ajuntament de Solivella.

CURSETS DE NATACIÓ A SOLIVELLA
Ja podeu apuntar-vos als cursets de natació de l’estiu 2009.

Inici del curs: Dilluns 13 de juliol de 2009.
Fi del curs: Dissabte 1 d’agost de 2009.
Edats: Nens/es de 3,5 a 15 anys.
Horaris: de 16 a 18 hores
Preu: 50 euros
Inscripcions: Ajuntament de Solivella
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