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VOLS FER TEATRE?
Vina el diumenge 6 de novembre, a 2/4 d’1 del migdia
Ja fa un cert temps que alguns veïns/es han estat suggerint la possibilitat d’organitzar un grup
per fer teatre al nostre poble, fins i tot, i anant més enllà, la formació d’una càtedra cultural que
integres teatre i cant coral popular.
Valorant els suggeriments, per començar, i com a pla pilot, es proposaria la possibilitat de fer
una representació teatral.
Un acte com aquest, necessita tot tipus de participació, des dels propis intèrprets, als
muntadors de l’equip tècnic, equip de decoració i maquillatge, traspunts, etc.
Per aquest motiu, si esteu interessats en aquesta proposta, ens trobaríem el diumenge 6 de
novembre a 2/4 d’1 del migdia, a Casa de la Vila, a fi de saber del teu parer, farem petar la
xerrada i valorarem les possibilitats de portar a terme aquesta proposta teatral. Per intentar-ho
que no quedi!

CAMP DE TREBALL: RECUPERACIÓ DELS SAFAREJOS
Es de tots conegut que aquest estiu un camp de treball ha fet una intervenció en els safarejos
solivellencs. Ha estat des del dia 3 al 17 de juliol quan un grup de 24 joves i 3 monitors han estat
amb nosaltres. Aquesta activitat
ha estat organitzada per la
Direcció General de Joventut
del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i
gestionat per la Fundació
Escolta Josep Carol, creada per
Escoltes Catalans.
Amb aquesta intervenció s’ha
donat el tret de sortida per la
recuperació i posada en valor
dels
històrics
safarejos
solivellencs, que properament i
amb
noves
intervencions
veurem consolidat aquest Be
Cultural d’interès Local.
Des d’aquest informatiu en vol
agrair a quantes persones han
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ajudat durant l’estada dels joves a casa nostra amb el desenvolupament dels tallers formatius i
les activitats generals programades per la Fundació Escolta:
Grup Cultural de la Dona, Colla de Geganters i camps grossos, Grup de Grallers “Lus Xipellis”,
AiAiLu Juvent, M. Carme Iglesias Tous, Cinta Palau Español, Lourdes Travé Masalias, Elena
Cortès Salvadó, Maria Palau Ballart, Alicia Ballart Capdevila, Argelia March March, Caterina
Armengol Sans, Teresa Garcia Palau, M. Carmen Español Andreu, Ernestina March March,
Joana Rallo Llana, Jaumina March Garcia, M. Teresa Ballart Segura, Emma Cendra March, Rosa
M Sarda Masalias, Josep M. Ballart Casamitjana, Filomena Ballart Segura, Rosa March March,
Teresa Mestres Copons, Pepita Español Andreu, Anton Sans Espinach, Joan Tous Castro i Anna
Tarrés
Cendra.
També
als
treballadors municipals per la
seva implicació tècnica en el dia a
dia.
Per a tots ells/es, molts gràcies
per la seva col·laboració i que
sigui per força anys.
Tot
seguit
es
reprodueix
parcialment l’informe subscrit per
la Fundació Español Josep Carol
de Barcelona respecte al Camp
de Treball fet al nostre poble:
“Ajuntament
de
Solivella:
L’Ajuntament de Solivella ha sigut
el principal col·laborador del
camp de treball. Va ser aquest ens qui va proposar a la FEJC de dur a terme el camp de treball.
Des d’un inici l’ajuntament i més concretament l’Enric Capdevila (alcalde) es van mostrar molt
col·laboradors amb tot el que feia referència al camp de treball i l’estada dels participants.
L’alcalde ha mantingut un
contacte periòdic amb la
directora del camp de treball
per tal de tancar horaris i fer
petites valoracions del camp.
Grup Cultural de la Dona: El
Grup Cultural de la Dona de
Solivella és un col·lectiu de
dones
del
poble.
Aquest
col·lectiu va ser l’incitador de
dur a terme el camp de treball
ja que consideraven interessant
recuperar els safareig. Les
dones van col·laborar fent dues
activitats amb els participants.
D’una banda es va realitzar un
sopar conjunt on els participants
van poder xerrar sobre el safareig i la vida a Solivella, d’altra banda les dones van organitzar
un taller d’orelletes (dolç típic de la zona).
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Associació Ai Ai Ai Lu Jovent: Aquesta és l’associació de joves del poble. Es van encarregar
d’organitzar una activitat per tal que els joves del camp coneguessin millor la realitat del jovent
de Solivella i per tal de conèixer-se mútuament.”
“13. FEINA TÈCNICA REALITZADA
La valoració de la tasca tècnica realitzada es fa a partir dels objectius plantejats abans de l’inici
del camp i conjuntament amb un membre de l’Ajuntament que és qui certifica que s’ha
desenvolupat la tasca.
La tasca tècnica s'adequava a l'edat dels participants i es valora molt positivament que hagi
sigut una tasca on les joves hagin pogut veure un inici i un final de la seva feina. El tècnic
responsable sempre va ser present i va facilitar la comunicació entre els i les participants i els
agents col·laboradors. També va ser un referent alhora de treballar i d'organitzar de la millor
manera possible la logística del dia a dia, sempre va vetllar per la seguretat dels i les
participants i els va motivar a l’hora de realitzar la tasca.
Els objectius plantejats a
l'inici del camp es van
complir satisfactòriament i
es considera que l'èxit del
projecte va ser d’una
banda, la implicació de
l'ajuntament i de l’altra,
l'adequació espai-temps
de la tasca tècnica.
Degut a que la tasca
tècnica s’ha finalitzat, no
es podria tornar a repetir
el camp, tot i així
l’Ajuntament de Solivella
s’ha mostrat interessat en
iniciar més projectes al
poble.”

“14. IMPACTE DEL CAMP DE TREBALL EN EL MUNICIPI ON S’HA REALITZAT
Tasca tècnica: La tasca tècnica es va finalitzar el dia abans d’acabar el camp de treball. Aquest
fet ja és en sí un impacte per la població que ara torna a tenir el safareig en bon estat. Aquest
fet es deu en gran part a la implicació per part de l’Ajuntament en el desenvolupament del
camp de treball.
Relació amb el municipi: A part de la realització de la tasca, es van fer activitats de coneixença
de Solivella on hi participaren el Grup Cultural de la Dona i l’Ass. Ai Ai Ai Lu Juvent. Arran
d’aquestes dues activitats les joves van poder conèixer la realitat de Solivella i també explicar
la seva.
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Relació amb els joves del poble: Els joves del poble es van interessar pel camp de treball i els
seus participants i van convidar-los a fer activitats amb ells. De la mateixa manera, les joves del
camp van preparar activitats per als joves i aquests hi van participar.
Finalment cal destacar que l’ajuntament va organitzar un acte públic on els participants del
camp de treball van signar el llibre d’honor de Solivella per la seva bona feina en la
recuperació del patrimoni cultural i local”.
“21. BUIDAT D’AVALUACIONS (INDICAR LA PUNTUACIÓ MITJANA DE TOTES LES RESPOSTES)
Per fer aquest apartat heu d’haver passat les avaluacions dels participants a l’excel i saber
quina és la puntuació mitjana dels diversos ítems:
Nivell global de camps de treball 9,57
En relació amb els companys 9,74
En relació amb l'equip de monitors 9,87
En relació amb l'equip tècnic 9,35
En relació amb l'alimentació 8,04
En relació amb el treball tècnic 9,13
En relació amb l'organització general
9,35
En relació amb l'allotjament 8,87
En relació amb l'animació (activitats de
lleure) 9,57
En relació amb l'indret 9,43”
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