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11-15 d’agost

FESTA
MAJOR

La Comissió de Festes i l’Ajuntament de 
Solivella desitgem que disfruteu dels actes 
que hem preparat per aquesta Festa Major, i 
demanem col·laboració en el compliment de 
les normes sanitàries i del Procicat.

DISTÀNCIA / MANS / MASCARETA

Per participar en qualsevol acte s’haurà de 
passar per l’Ajuntament amb el DNI per recollir 
la invitació ja que l’aforament és limitat. A 
l’arribada de l’activitat es demanarà el nom per 
confi rmar l’assistència.

EXPOSICIONS PERMANENTS:

Del 13 al 15 d’agost
De 12:00h a 14:00h:

       “Solivella fa olor” Carrer Garcia Saladó
       “La vida en art” SansArt: Origens. Sala parroquial

De 18:00h a 20:00h:

       “El racó del canti”. Carrer dels Llorac

Benvolguts convilatans,

Arriba l’estiu, temps de Festa Major i de retrobaments a 
les places i als carrers. L’any passat la Festa va arribar 
a cada casa i la vam gaudir amb molta incertesa però 
amb el desig que l’any següent tornaríem a fer la Festa 
Major com sempre, amb la  gent, ballant i compartint.

Els vaccins ajuden però, aquest any no és tampoc com 
voldríem, he de recordar, que el resultat fi nal també 
dependrà de fi ns quin punt cadascun de nosaltres 
estiguem disposats a responsabilitzar-nos de nosaltres 
mateixos. 

La regidoria de festes, comunicació, cultura, turisme, la 
Comissió de Festes i veïns i veïnes han treballat molt 
per adaptar-la, altra vegada, a la “nova realitat” viral. En 
el programa d’aquest any hi trobareu humor, concerts, 
activitats i música per als infants, el jovent i també pels 
més grans. El xipella també hi tornarà a ser present.

Volem fer festa però no oblidem els que ja no hi són, 
els privats de llibertats, volem festes que siguin 
cíviques, lliures d’agressions sexistes, racistes i LGTBI 
fòbiques. Volem que penseu amb el cor, com cada any 
i sempre.

Fins aquí, molt bona Festa Major de Solivella.

Jaume Bergadà Garcia
Alcalde de Solivella

Col·laboradors: Farmàcia Sara Pros, Perruqueria 
Fioran’s, Cal Caixis, Agroconca, Bar Xamfrà, Loteries “La 
Perla d’Or”, El Tafaner, Clot Martell, Taxi Fabregat, XL 
Pintura i Decoració, Ferreteria Eduard Seguí, 7 d’Oli, Cal 
Ritu Serralleria, H2O Socorristes, Funeconca, Ferreteria 
Montblanc, ARS Aurea Sonora, Estanc Imma, La Marinada, 
Ca l’Estrivill, Pastisseria Sahún Jové, Ceràmiques Solivella, 
Cal Paulet, Bar de la Piscina, Prats Electricitat, S.L., 
Agrícola de la Conca, Esclusives Sarabia, Cal Travé, 
Saló de Bellesa Elena, Reddis S.L., Construccions Garcia 
Ballart S.C.P., Armeria Montblanc, Mémora, Boscirem S.L., 
Hidrotuit S.L., Citleum, Nivel, Veterconca, Naturlandia, 
Comercial Albert, Combi Tècnic S.L., Esmmont, Artyplan 
S.L.

La comissió es reserva el dret a realitzar qualsevol canvi en 
les activitats segons les mesures sanitaries.

Marta Garcia Querol



11 D’AGOST 15 D’AGOST

13 D’AGOST

14 D’AGOST

12 D’AGOST

19:00h a la plaça de l’Ajuntament. Inauguració 
de l’exposició“Rural Som Xipella”

En diferents espais del municipi hi podreu trobar els treballs 
artístics que han realitzat les dones de Solivella i els nens i 
nenes de l’escola Sagrat Cor de Solivella.

22:15h a la pista poliesportiva cinema a la 
fresca. Documental “Som Xipella”

10:00h cercavila ”les gitanes” de la Selva del 
Camp

11:30h a l’esglèsia Santa Maria de Solivella. 
Concert amb Marc Anglarill

13:00h a l’esglèsia Santa Maria de Solivella
Missa Solemne amb l’assistència de la 
Pubilla Major i les dues dames d’honor.

19:00h al pavelló. Concert de Manu Guix

22:30h al pavelló. Espectacle “El corral d’en 
Peyu”

Amb la compra de les dues 
entrades descompte de 5€

10:00h al pavelló. Jocs Kapla

19:00h a la plaça del fossat del castell. 
Concert amb el bateria dels pets Joan Reig. 
Presenta el seu primer disc en solitari.

22:30h a la plaça del fossat del castell. 
Concert amb el grup Julivert

08:30h a la plaça Major. Pedalada popular a 
càrrec de l’associació esportiva de Solivella “El 
Cargol Solivellenc”

11:00h al pavelló. Espectacle infantil “El científi c 
Trusky i la seva ajudant”

19:00h al pavelló. Concert amb Maria Jacobs. 
La cantant vallenca presenta el disc 
“invisibles”.

22:30h al pavelló. Concert amb el grup 
Portobello. Estrenen disc aquest 2021 
“La Llei Universal”

En acabar, La Nit de Walpurgis 2.0 a càrrec dels 
diables de Solivella “Rigor Mortis”

19:00h a la plaça del fossat del castell. 
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de:
M. Dolors Daroca Cruset

22:30h al pàrquing de Cal Travé. Concert amb  
Marc Anglarill            

Nascuda a Les Borges del Camp, des de 1988 és la 
responsable de l’ofi cina de l’Institut Català de les Dones a 
Tarragona.
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