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•

NOU CURS D’INFORMÀTICA

Com ja us hem informat en els diversos informatius s’ha de portar un
curs
Internet i Blocs, aquest està impartit per TINETaula amb el patrocini
de la Diputació de Tarragona.
Dades del curs. Del 14 al 24 de juliol.
Inscripcions: fins al 9 de juliol a l’Ajuntament de Solivella.
Preu del curs: GRATUÏT.

TRANSPORT REGULAR VIATGERS

TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS
BELLTALL-SOLIVELLA-BLANCAFORT-LA GUÀRDIA DELS PRATS-MONTBLANC
Línia 7
Anada
Belltall
Solivella
Blancafort
La Guàrdia
Montblanc

Matí
6.50
7.00
7.05
7.18
7.25

h
h
h
h
h

LA HISPANO IGUALADINA
Servei: dilluns, dimecres i divendres
Tornada
Migdia
Migdia
Tarda
Montblanc
13.05 h
19.10 h
13.30 h
La Guàrdia 13.10 h
19.15 h
13.40 h
Blancafort
13.15 h
19.20 h
13.45 h
Solivella
13.25 h
19.30 h
13.50 h
Belltall
13.40 h
19.45 h

NOVA CAMPANA
El nostre campanar des de l’any 2000 ha estat objecte de diverses
actuacions de millora de forma continuada. A dia d’avui hi mancava acabar
uns treballs d’electrificació de les campanes ja existents i la col·locació d’uns
motors, per així millorar els seus tocs i el funcionament del rellotge, i
completar el quart finestral que hi resta buit amb una campana tal com fou
en temps passats. Aquesta nova actuació compta amb un ajut de la
Diputació de Tarragona.
La nova campana es dirà “Campana de TOTS ELS SANTS”, i cadascú de
nosaltres hi podrà donar el seu propi nom a la campana. Per aquest motiu
el dia de la recepció serà instal·lada una taula a la plaça Major on podrem
passar-hi a donar el nostre nom i a la vegada ens serà lliurat un justificant
que així ho acrediti. Les llistes en què s’hi relacionin els diversos noms,
seran posades en un cilindre o petita urna, que serà col·locat dins la paret
del finestral del campanar on serà posada la campana, i així simbòlicament
la campana portarà el nom de cadascun de nosaltres que ho hagi
manifestat.
El dia de l’arribada és prevista per al dissabte 12 de juliol. I la benedicció
serà el dia 15 d’agost, festa patronal dels solivellencs, que tindrà lloc a la
sortida de la missa solemne que es celebrarà a 2/4 d’1 del migdia. Feta la
benedicció , tothom la podrà fer repicar. Ja a la festa del Sagrat Cor es
donaran per acabades totes les millores a la torre del campanar i seran
inaugurades oficialment.
Tota campana compta amb uns padrins. Seguint el protocol i costum d’antic
i atenent la darrera campana patrocinada per l’ajuntament l’any 1972, ara
toca ser apadrinada per l’esposa de l’alcalde, Filomena Solé Montseny, i la
jutgessa de Pau, Gemma Castro Rallo, part oficial dels organismes civils del
poble. Però tenint en compte el fet excepcional tant per les inscripcions de
la mateixa campana, com perquè aquesta posa el punt i final a una millora
global del nostre campanar, tindrà lloc un doble padrinatge en què s’afegeix
la representació parroquial. Els padrins d’aquesta darrera part seran el
nostre rector, mossèn Josep Mateu Guarro, i la representant de l’Associació
de l’Apostolat de l’Oració en el seu centenari, Maria Sanahuja Tarragó.
TRASPÀS DEL RECTOR DE SANTA MARIA DE SOLIVELLA
El dia 27 de maig va morir el nostre rector de Santa Maria de Solivella,
mossèn Josep M. Solanes Ferré, el qual exercí de rector des del juliol de
1972 al setembre de 1994; i del setembre de 2002 fins al dia de la seva
mort. Novament, i des d’aquest informatiu municipal, l’Ajuntament i el
poble de Solivella mostren el seu condol als familiars, a la comunitat
cristiana de Solivella i a l’Arquebisbat de Tarragona.
El dia del seu traspàs, a més de ser decretat un dol oficial de tres dies,
l’Ajuntament va acordar posar el nom de mossèn Solanes al carrer que
uneix el carrer de la Creu i la plaça de la Diputació, un lloc ben a prop del
temple parroquial. També s’acordà que a la nova campana de “Tots els
Sants” s’hi afegís la següent inscripció: “In memoriam Mn. Josep M.
Solanes, rector + 2008”

FESTES D’ESTIU
NITS A LA FRESCA
* MES DE JULIOL
Dia: dissabte 5

Hora: a les 5 tarda
Lloc: Pl.Major
Taller de Xapes
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Plaça de la Diputació
SOPAR POPULAR a càrrec del grup de Diables Rigor Mortis en el seu 20è
aniversari. Projecció d’un recull fotogràfic. En acabar es farà ball.
Dia: dissabte 12
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Carrers i places del poble
ARRIBADA DE LA CAMPANA “DE TOTS ELS SANTS”, recepció de la
campana davant de l’escola. Cercavila amb els nostres grallers “lus Xipellis”
amb assistència dels gegants i seguici popular. En arribar a la plaça Major
es podrà passar a donar el nostre nom a la campana.
Dia: divendres 18
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Sala Parroquial
AUDIOVISUAL “SOLIVELLA 1976” a càrrec de Gemma de Luna, Mercè
Jornet, Ramir Bullich i Jordi Costa.
Dia: dissabte 19
Hora: a partir de les 7 de la tarda
Lloc: Carrers del poble
20è ANIVERSARI GRUP DE GRALLERS LUS XIPELLIS . Cercavila amb
diversos grups de grallers. Sopar popular a la plaça de la Diputació.
Actuació del grup Bandarra Street Orkestra.
Dia: diumenge 20
Hora: a partir de la una del migdia
Lloc: Plaça Major, carrer Major
20è ANIVERSARI GRUP DE GRALLERS LUX XIPELLIS. Cercavila des de la
plaça Major fins al final del carrer Major. Dedicació d’un monument
escultòric en pedra i ceràmica dedicat als grups de grallers del nostre poble.
Aperitiu popular per a tothom. (mireu programa )
Dia: diumenge 20
Hora: a partir de les 12 del migdia
Lloc: Església parroquial i plaça de la Diputació
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 .

Dia: divendres 25
Hora: 10 de la nit
Lloc: Parroquia Santa Maria
CONFERENCIA AUDIOVISUAL sobre la recuperació de les restes i
perímetre del nostre castell a càrrec del seu arquitecte director de l’obra
Dr.Joan Albert Adell.
Dia: dissabte 26
Hora: A partir de 2/4 de 10 del vespre
Lloc: Plaça de la Diputació
SOPAR DE LA FAM, organitzat per la nostra parròquia.
* MES D’AGOST
Dia: dissabte 2
Hora: 10 de la nit
Lloc: Plaça de la Diputació
I TROBADA DELS CARGOLS PERDUTS. Trobada de joves cargols entre
18 i 45 anys. Sopar i ball per acabar amb discoteca mòbil amb entrada lliure
per a tothom. (mireu programa)
Dia: dissabte 9
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Plaça de Sant Joan
HAVANERES amb el grup Olla Barrejada.
Dia: del 14 al 17 d’agost
Hora: diverses
Lloc: Carrers, places i pista poliesportiva
FESTA MAJOR que s’iniciarà el dia 14 i acabarà el dia 17. (mireu
programa)
Dia: dijous 21, divendres 22 i dissabte 23
Hora: diverses
Lloc: Parròquia
COMMEMORACIÓ 100 ANYS DE L’APOSTOLAT DE L’ORACIÓ (mireu
programa)
Dia: diumenge 31
Hora: a partir de la una del migdia
Lloc: Carrer dels Llorac
DINAR PARROQUIAL.
MES DE SETEMBRE
Dia: dimarts 9
FESTA DEL SAGRAT COR, 265è aniversari (mireu programa)
Dia: dijous 11
LA DIADA (mireu programa)
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