ELS SOLANS
DE SENAN

Nº 1

1er SEMESTRE

ANY 2008

PRESENTACIÓ

Aquest és el primer exemplar de “ Els Solans de Senan”.
Neix sense pretencions, vol ser un vincle d´informació per
els veïns de Senan.
En aquest número 1, fem repàs del darrer any 2007.
Festes, eleccions municipals, projectes, casaments, tallers…
Té previst sortir dos cops l´any; pel mes de gener i pel mes
de juliol a exepció d´aquest que ha sortit el mes de març.
També podreu llegir “Els Solans de Senan” a la nostra pàgina
web ara: www.senan.altanet.org i molt aviat: www.senan.cat
La nostra web ha estat reformada per la Diputació de
Tarragona i actualment està en procès d´actualització per part
de l´Ajuntament de Senan.

Han col.laborat en aquest número:
Núria Calvet , Josep Mª Jorba, Roser Elias, Francisco Calbet i Lluis Soler.
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FESTA DE LA PRIMAVERA
PRIMAVERA 2007
El mes de maig va arribar la Festa de la Primavera.
Com ja comença a ser costum des de fa 3 o 4
anys amb l’arribada del bon temps, s’organitza
aquesta festa.
Enguany el menú va ser cassola de tros i la veritat
és que va tenir força èxit.
La part literària de la festa va estar dedicada
al poeta Martí Pol.
Prèviament es van exposar uns murals amb
fotografies i dades biogràfiques del poeta, per tal
que tothom pogués conèixer qui era i què va fer
aquest gran poeta del nostre país.
Com a novetat aquest any les poesies van estar
acompanyades per petits fragments musicals a
càrrec de la Núria Benseny i la seva flauta
travessera.
Cal remarcar que cada any trobem més gent
disposada a recitar i això enriqueix més el toc
final de la festa.
Podríem suggerir a l’organització que algun any
trobessin un poema per tal de recitar-lo
conjuntament tots els presents i així llençar-nos i
gaudir tots junts d’una nova experiència.

ELECCIONS MUNICIPALS A SENAN
El passat 27 de maig del 2007, va ser un dia
important pel nostre poble. Van ser les primeres
eleccions durant molts anys en que no es
presentava la candidatura de l’Antoni Saltó.
Era clar que a partir d’aquest dia Senan tindria nou
alcalde o alcaldessa. Va ser la primera vegada en
molt de temps en que Senan tenia una llista tan
nombrosa de candidats, fins un total de cinc
candidatures. Però tot i l’ampli ventall, l’alcaldia ja
es va veure que era per uns dels dos candidats del
poble, l’Abel Poca i la Núria Albà.
Finalment el càrrec el va guanyar per amplia
majoria la Núria Albà que es presentava sota les
sigles EPM.
El dia 16 de juny Senan va gaudir d’una festa
commemorativa de l’acte de presa de possessió del
càrrec per part de la Nuri i la retirada del càrrec per
part de l’Antonio.
Molts veïns i amics de Senan van voler
acompanyar als dos protagonistes en un dia tant
assenyalat.

L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

http://www.xarxasolar.net

L'energia generada es ven a la companyia elèctrica, de manera que podem considerar-la una petita central elèctrica.
Les plaques fotovoltaiques generen electricitat de forma directa a partir del sol, i presenta els següents avantatges:
- No contamina
- És una font renovable, no s'esgotarà
- No cal fer línies d'evacuació addicionals
- Permet fer instal·lacions petites distribuïdes
- Permet la seva integració paisatgística i arquitectònica
en el medi urbà
- Es basa en el silici, el segon element més abundant al
nostre planeta
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I MEDIAMBIENTALS
Les característiques principals de l'actuació municipal són,
a grans trets:
Plaques fotovoltaiques vidre-vidre de seguretat amb cèl·lules
policristal·lines
Potència Instal·lada:
7 kWp
Producció anual:
7.700 kWh
Estalvi d'emissions de CO2:
4.000 kg
La producció equival al consum típic de 3 cases.
Les emissions de CO2 estalviades equivalen a plantar uns 500 arbres
CARÀCTER DEMOSTRATIU DE LA INSTAL·LACIÓ
La utilització de les plaques fotovoltaiques com a coberta vol demostrar com es
pot generar energia de forma neta mitjançant instal·lacions situades en els llocs
de consum i que s'integren formalment en el seu entorn.
FINANÇAMENT
La coberta de la plaça, degut al seu caràcter emblemàtic i demostratiu, ha rebut

finançament i ajuts especials per part de la Diputació de Tarragona i de l'Institut Català d'Energia.
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FESTA MAJOR 2007
Aquest any la festa major a començat, com és costum, amb la pel·lícula al vespre per anar escalfant
motors.
El dia 15 va engegar amb la celebració del 22è aniversari de la Cursa Popular i la participació
va ser força acceptable.
Després vam seguir com sempre amb l’esmorzar al Racó de la Font, la Missa... A la tarda vam
gaudir grans i petits amb el Cercavila. I al vespre, com a novetat i per posar a prova els nous
tendals de la Plaça, vam tenir teatre a la fresca.
La veritat és que els tendals van fer prou bé la seva feina, però tot i així encara hi va haver
zones on feia una bona fresca.
L´obra que es va presentar va ser «Excuses», que va agradar a la majoria de gent, encara
que els més grans la van trobar una mica “picanteta”.
El dia 16 també va seguir la tònica general de cada any i les novetats van ser la
presentació del llibre, Poblet Senyor Feudal a càrrec de l’autor Valentí Gual. També va
parlar d’una altra obra seva, Justícia i Terra.
A la nit, pel sopar de les truites, vam tenir un nou grup “CAFÉ TRIO” que va animar d’allò
més a tothom després de les truites i el rom.
Sabem que és difícil, però esperem més novetats per la propera Festa Major, que sempre
és agradable que et sorprenguin amb coses noves.

CASAMENT

XXI CURSA POPULAR 2007

Enguany a la cursa i varen participar 33 atletes.
Els premis per categoriesvaren ser:

El Dani i la Carla es van casar a l´Ajuntament de
Senan, el dia 28 de juliol, en companyia de
familiars i amics.

1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

absolut masc.
absolut fem.
aleví masc.
alevi fem.
juvenil masc.
juvenil fem.
senior masc.
senior fem.

Antón Torrell
Sandra Sarri
Aleix Subirana
Ana Mateos
Marc Ricardi
Paula Mateos
Marc Saltó
Susanna Masdéu
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CONSELL OBERT
En aquesta nova legislatura s´han fet tres
consells oberts: el mes de juliol, el mes d´octubre i
el mes de gener. En aquests plens s´han donat a
conèixer els projectes que es desenvoluperan en el
proper quinqueni 2008 – 2012.
Aquestes actuacions es podrán dur a terme amb
les subvencions procedents del PUOSC, Pla Únic
d´Obres i Serveis de Catalunya (Generalitat), del
PAM, Pla d´Acció Municipal (Diputació de
Tarragona) i l´Ajuntamnet de Senan.
Projectes:
Nova depuradora, Arranjament del magatzem com
a Local social, Enllumenat públic,
Ampliació de
la instal.lació fotovoltaica, Torre d´ADSL i TDT,
Arranjament de la part nort del carrer portal.

CAGA TIÓ

TALLER PER INFANTS
El passat mes de juliol es va organitzar una
setmana d’activitats per als més joves.
Durant un parell d’hores, cada tarda, va venir el
Raül per tal de fer treballar la imaginació i la
creativitat dels assistents.
Aquest tallers estaven dirigits a tot els nois i noies
de Senan.
Els que hi van poder anar s’ho van passar força bé,
van fer espelmes, caretes, fang, paper matxé...
L’experiència va ser positiva i esperem que aquest
estiu també es pugui organitzar alguna cosa.

NADAL 2007

Una altra novetat del 2007 va ser la festa del Caga Tió. Setmanes abans de Nadal va arribar al Tió a
l’Ajuntament, i els nens i nenes ja van començar a portar-li menjar perquè es recuperes i pogués agafa
forces.
A la festa hi va assistir molta gent, ja sabem que durant l’hivern costa més de fer trobades on hi hagi força
participació, però aquesta festa creiem que va ser un èxit.
El Tió va ser molt esplèndid i va deixar regals per a tothom, tal i com es pot veure a la
fotografia, tots anàvem ben equipats amb els guants nous.
També i va haver torrons, neules i cava per a tots els assistents mentre gaudíem amb el so de les
mítiques nadales d’aquesta època.
Ja veurem si mica en mica aquesta festa esdevé un clàssic de Senan i cada any acabem tots contant les
nadales més conegudes.
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GEGANTS DE SENAN 25 ANYS
Enguany els gegants de Senan,en Guerau de Granyena i Na Saurina fan 25 anys.
La Comissió de Festes de l´Ajuntament, junt amb d´altres activitats, van decidir
realitzar dos segells commemoratius amb validesa postal. Aquí els teniu (foto 1 i 2).
Això a estat possible perquè els Correus Espanyols des de fa més d´un any permeten
personalitzar segells.
Estem segurs que aquestes peces filatèl·liques faran gaudir als col·leccionistes, a la gent
gegantera i a qualsevol persona vinculada sentimentalment a la Conca. I especialment als
veïns de Senan que fan perdurar les nostres tradicions.
Però no us enganyeu, Senan molt abans ja en va tenir un.
Durant la Guerra Civil, ajuntaments i entitats van emetre moltes vinyetes. Eren l´equivalent
actual de les telemaratons, on recollien diners per a obres benèfiques.
A la Conca aquestes vinyetes van ser de vital importància. Abans de la caiguda de Lleida sota
els soblevats l’abril de 1938, aquest territori va rebre milers de refugiats. Famílies desintegrades,
dones, malalts, avis i nens van passar en retirada per aquesta terra. L´Ajuntament de Senan
no va ser menys.
El 1937 va emetre una única vinyeta de color vermell amb valor de 5 cèntims de pesseta, que
de manera voluntaria es podia adjuntar a les cartes de correus i a d´altres documents (foto 3).
Josep M. Jorba Cremades
Bibliografia:
The republican local war stamps 1936/1939
& the republican polítical lebels by Fèlix Gomez-Guillamòn. Copyright Ronald G. Shelley. Spanish Philatelic
Society. Brighton 1977.
La guerra civil en la història postal. Francisco Aracil. Edifil s.a.Madrid-Barcelona 1996.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Estació metereològica a Senan
El Jordi i la Teresa de Cal Foraster han instal·lat una estació metereològica on es pot visitar en
directe al web:

http://www.infomet.am.u/clima/senan
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