CONSISSalutació
El passat 13 de juny els ciutadans i ciutadanes de Perafort i Puigdelfí vau confiar
amb mi i amb tot el meu equip per fer de Perafort i Puigdelfí un municipi millor i
amb més qualitat de vida. Davant els bons resultats obtinguts de F.I.C.A.I.P. només
tinc paraules d’agraïment per haver depositat la confiança en el nostre projecte i
en les nostres il.lusions. Unes il.lusions que continuaran transformant Perafort i
Puigdelfí.
Durant els mesos de treball que portem fins ara, hem començat a treballar en els
nostres projectes per tal de que siguin del vostre agrat i perquè pogueu gaudir de
més benestar.
A la vegada, aprofito aquestes línies per presentar-vos el primer número de la
revista Viure a Perafort i Puigdelfí amb la qual l’Ajuntament pretén reflectir tots
aquells actes, activitats i celebracions que conformin la vida del nostre municipi.
Així, m’agradaria que aquesta revista sigui una eina de tots i per a tots.
Joan-Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

A través d’aquestes pàgines us volem explicar tot allò que l’Ajuntament ha portat
i portarà a terme. Volem que els ciutadanes i ciutadans de Perafort i Puigdelfí estiguin al corrent de tot el que passa al nostre municipi i en les indústries que ens
envolten.
Confio en què aquesta revista ens serveixi per enfortir l’activitat del nostre poble
i les relacions entre tots nosaltres.
Joan-Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

Telèfon i fax de l’Ajuntament: 977
web: aaguila@perafort.altanettorg

62 50 06
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CONSISTORI
Constitució del nou consistori
Des del passat mes de juny, Perafort i Puigdelfí ja gaudeixen d’un nou consistori escollit democràticament pels
seus habitants. Com recordareu, el passat 13 de juny es van presentar dues candidatures a l’alcaldia: F.I.C.A.I.P.
encapçalada per Joan-Martí Pla i Pla, i per CiU, Joan Solé Vidal com a cap de llista. La candidatura més votada
va ser la del F.I.C.A.I.P. amb el següent resultat:

192 vots F.I.C.A.I.P.

190 vots per CiU

10 vots nuls

4 vots en blanc

Aquests resultats van atorgar a F.I.C.A.I.P. quatre regidors i, a CiU, tres. Així, els regidors que formen part del nou
govern són:
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Francesc Díaz i Álvarez

Joan-Martí Pla i Pla

Joan Ventura i Mateu

Alcalde-President. Governació,
Personal i Obres.

Tinent d’Alcalde d’Hisenda, Cultura,
Ensenyament i Agricultura.

Alcalde pedani de Puigdelfí.
Protecció civil, Medi ambient i
Circulació vial.

Julio Trigos i Samper

Carles Velilla i Garcia

Margarida Gras i Piqueras

Regidor d’Esports, Festes, Sanitat i
Serveis Socials.

Regidor per CiU

Regidora per CiU

És també membre d’aquest consistori, el Sr. Joan

Solé i Vidal, regidor per CiU.

*la seva fotografia no es publica, ja que al tancament de la revista, aquesta no havia estat facilitada.
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Padró d’habitants a 31.03.2000: 634 habitants

Estat de les finances a 31.05.00

CASAMENTS
29.10 99 José Gavaldà del Pino
i Ma. Mercè Palau Just

NAIXEMENTS
Pressupost General
O.E.P.
Saldo

184.140.713 Ptes
508.675 Ptes
184.649.388 Ptes

Situació de l’efectiu:
C.T. Suc. Perafort, cte.ct.
C.T. Suc. Perafort, cte. termini
C.T. Suc. Perafort, cte. crèdit
Banc Zaragozano
B.C.L. d’Espanya a Madrid

3.136.534 Ptes
175.000.000 Ptes
- 7.110.551 Ptes
13.425.152 Ptes
198.253 Ptes

SUMA TOTAL

184.649.388 Ptes

18.02.00 Abel Ruiz Bascuñana

DEFUNCIONS
28.07.99
06.08.99
13.08.99
08.11.99
30.11.99
05.01.00
18.01.00
13.02.00

José Raduà Ferrando
Maria Padreny Sarrà
Faustino Picazo Picazo
Mª. del Pilar Ferré Queraltó
Maria Gils Gils
Maria Busquets Farmà
Pilar Díaz Marín
Rosa Nel.lo Pascual

Llicències d’Obres atorgades per l’actual consistori
58/99 Josep Ma. Fortuny, Reformes interiors, Plaça
Església, 6.
Albert Fortuny, Arranj. fonaments C/. Castell,10,
59/99
Josep Ma. Raduà, finestres i portes noves, Av.Països
Puigdelfi.
Catalans,
2 Puigdelfí.
Josep Ma. Solé, connexió clavegueres. C/. Nou, 28.
Ma. Teresa Reina, gres voltant piscina. C/.Raval de 60/99 Olis del Tarragonès, connexió clavegueres, C/. Joan
Fuster, 3.
les Creus.
61/99
Crescente Fernández, connexió clavegueres,
Josep Sarrà, Substitució finestres. C/. Nou, 55.
C/.
Manent, 4.
Ramiro Miró, Arranj. façana. C/ Nou 44, Puigdelfi.
62/99
Dolores
Vidal, arranj. terrat, C/ Sant Pere, 9..
Francisco Hormigo, reformes interiors, C/. Castellot, 8.
63/99 Joan Solé, pintar façana. C/. Joan Palau, 3.
Rosendo Vidal, Arranj. façana. C/. Sant Pere, 6.
64/99 Felipe Floristan, reformes bany, C/. Nou, 12
Francisco Díaz, Arranj. façana. C/. del Mig, 19,
Puigdelfí.
Puigdelfí.
65/99
Annie
Fernández, rehabilitació vivenda C/ Raval de
Julio González, Arranjament porta. Av. Catalunya, 24.
les Creus, 4.
Javier Pons, Porxo amb fusta. Av.Catalunya, 28.
Héctor Muñoz, Arranj. jardí, Av. Catalunya, 20.
ANY 2000
José Ma Gorgojo, con. aigua i comptador. Av.
1/00 Anton Barril, connexió clavegueres, C/. Sant Pere, 7.
Catalunya, 4.
2/00 Josep Gras. pavimentació 6 m2. C/. Nou, 15.
Julián Sánchez, tirar paret i treure runa, Camí dels
3/00 Julio Baudín, prórroga Llic. 3/93. C/. Joan Fuster, 28.
Pallaresos, 5.
4/00 Neus Pons, unitat de servei dins gasolinera. CN-240
Isabel Zamora, enrajolar pati, C/. Manent , 4.
zp.k.6,00.
Ma. Immaculada Durán, arranj. façana.
5/00 Antoni Pons, canvi de finestres. C/ Nou, 41.
C/. Castellot, 21.
6/00 Pau Gomis, connexió clavegueres. C/. Nou, 62.
Lluís Valls, Pavimentar pati, Plaça Esglèsia, 16.
7/00 Maria Vidal, porta nova i finestres. C/ Sant Pere, 13.
Cayo Aristu, s.l. Dependències administratives,
8/00 Cesáreo Tomé. Col.locar finestra 100x80.
C/. Nou, 57.
C/. Castellot, 22.
Joan Padreny, pintar façana. C/ Solans, 9.
9/00 Carlos Martínez. pavim. formigó área exterior.
Josep Pedro, comptador aigua, C/. del Mig, 5,
CN-240.p.k. 6,1.
Puigdelfí.
Albert García, arranj. façana. C/. Camí Pallaresos, 6. 10/00 Maria Vidal. Treure cisterna. C/. Nou, 20.

ANY 1999
38/99
39/99
40/99
41/99
42/99
43/99
44/99
45/99
46/99
47/99
48/99
49/99
50/99
51/99
52/99
53/99
54/99
55/99
56/99
57/99
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URBANISME
Des de que el nou equip de govern va entrar a l’Ajuntament, aquest ha pres diverses decisions en matèria urbanística en els diferents plens i comissions de govern que s’han celebrat. Així, en destaquem les
següents:

Obres
06.05.99 Adjudicació a l’empresa José Antonio García
Picazo, per l’import de 793.893 pessetes, quan la licitació era de 809.770 pessetes, totes les obres de
l’Escola Bressol de Perafort.
01.09.99 Arranjament del terreny de joc del camp de
Futbol Municipal de Perafort. Es van rebre dos pressupostos, un de Carbonell, SA (1.731.300 ptes.) i l’altre
de Provictor (1.556.000 ptes). Es va adjudicar a aquesta darrera empresa per ser l’oferta més econòmica.
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29.09.99 Adjudicació i Execució d’Obres diverses a
Puigdelfí: arranjament de la barana de la Plaça de
l’Esglèsia, tancament del carrer balcó del riu; pavimentació del camí de les Hortes i arranjament de la cuneta del camí del molí. Les obres es van atorgar a l’empresa A. Fernández, S.C.C.L., per l’import de
1.807.888 Ptes, oferint una baixada del 4’76%.

Recentment, la barana de la Plaça de Puigdelfí ha estat remodelada al complert. D’aquesta manera, el conjunt de la plaça s’ha beneficiat d’aquest
canvi.

Actualment, s’està duent a terme la construcció dels vestuaris polivalents de
la piscina i poliesportiu de Puigdelfí.

A Perafort, s’han fet unes pistes de petanca amb les condicions necessàries
per la bona pràctica d’aquest esport.
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L’escola ja gaudeix d’un nou paviment central que parteix el pati per tal de
facilitar l’accés d’entrada i sortida dels alumnes i pares.
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A Puigdelfí, les pistes de petanca s’han construït envoltades de moreres que
aportaran, als esportistes, l’ombra necessària a l’estiu.

22.11.99 Atorgament de les obres dels vestidors polivalents per la piscina i el poliesportiu de Puigdelfí.
Amb una licitació de 19.960.042 ptes. I havent-hi
només un empresari interessat, es va atorgar a l’empresa Construcciones Industriales y Civiles de
Tarragona, per l’import de 19.758.446. ptes., fent un
baixada d’un 1%.
14.01.00 Arranjament de les goteres de la Sala de Ball
de Puigdelfí. Es va atorgar a José Antonio García
Picazo, a causa de la disponibilitat de fer-ho al
moment, ja que es tractava d’una obra urgent.
28.02.00 Adjudicació de les obres de pavimentació
d’Icolàndia a Perafort i fer pistes de petanca a Puigdelfí
i Perafort. La licitació era de 2.539.712 ptes. I es va
atorgar a A. Fernández, S.C.C.L., per l’import de
2.351.712 ptes, oferint una baixada del 7,41%.

L’empresa Dow Chemical Iberica ha subvencionat el cost de la pavimentació del parc infantil de Perafort.
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Ajudes i Subvencions
14.01.00 Rebuda Subvenció de l’empresa DOW CHEMICAL per fer la pavimentació d’Icolàndia, amb un
import de 500.000 ptes.
14.01.00 Aprovada en el ple la subvenció per la festa
major de Sant Sebastià de Puigdelfí de 2.600.000 ptes.
14.01.00 Aprovada en ple la subvenció al F.C. Perafort
per la temporada 1999/2000, per l’import de
1.850.000 amb entregues fraccionades.
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va declinar prendre-hi part. Així, es va adjudicar a
l’empresa FITOGEA, SA per l’import de 1.901.656 ptes
que inclou la poda d’arbres i materials a un preu determinat en l’oferta. SEIMA, SL presentava una oferta més
econòmica, però en el càlcul del conjunt de preus unitaris i l’arbrat era de 2.281.763 ptes anuals.
Assegurances de les dependències municipals: al no
disposar de l’assegurança reglamentària, s’han fet les
pòlisses dels següents edificis i maquinàries: Consultori
de Perafort, Casa dels Mestres de Perafort i Puigdelfí,
l’antic escorxador, nous equips informàtics, vàlvules
elèctriques de rec i recintes de les Piscines de Perafort
i Puigdelfí.

Altres
3.01.00 Adjudicació per la compra d’un ascensor per
l’Ajuntament. La licitació va ser de 3.000.000 ptes
sense ram de paleta ni instal.lació elèctrica fins el quadre de comandament de l’ascensor. Les ofertes van ser
les següents: BEHISA (2.784.000 ptes.), SCHINDLER
(2.656.400 Ptes) i GRUP ELEVADORS (2.842.000
ptes), es va adjudicar a l’empresa SCHINDLER.
06.10.99 Remodelació del mobiliari de la sala d’espera del consultori de Puigdelfí. Subministrat per l’empresa SIDOC, S.C.C.L., es van canviar els seients per
l’import de 185.345 ptes.
02.11.99 Compra de llums de Nadal per import de
2.316.130 ptes. A l’empresa Blanchere, per anar renovant els llums existents al Municipi.
01.12.99 Pintar la llar de jubilats de Puigdelfí, amb un
cost per la realització del treball de 335.240 ptes.
23.12.99 Adjudicació per concurs subhasta del manteniment dels jardins municipals. El preu de sortida era
de 2.000.000 ptes. anuals. Les ofertes presentades van
ser: SEIMA, SL i FITOGEA, SA, ja que l’empresa CESPA

Una imatge del nou mobiliari de la sala d’espera del consultori de Puigdelfí.
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Perafort i Puigdelfí es caracteritzen pel seu dinamisme i ganes de fer coses. El nostre municpi gaudeix, en aquest sentit, de bona salut i tots els seus
ciutadans es volquen en tot allò que s’organitza.
Així, durant tot el temps que portem en aquesta
nova legislatura, Perafort i Puigdelfí ha celebrat
diferents actes i organitzat diverses activitats. Per
aquesta raó, i per seguir la vida i les activitats de
Perafort, hem volgut fer una mena de resum d’allò
més destacat al llarg d’aquests mesos. Així, les
activitats són les següents:

• Com és habitual, l’11 de setembre, Perafort va elegir la pubilla i les dames d’Honor 1999/2000 del
municipi, a Puigdelfí. Per amenitzar la festa, vam tenir
l’ajut del grup Angie Orquestra i, finalment, després de
les votacions, les escollides van ser: la Pubilla, Laura
Gavaldà i Sendrós; i les dames, Laia Padreny i Gavaldà
i Anna Mañé i Argullol.
• Un cop iniciat el curs escolar, les festes no van deixar d’acompanyar-nos. El 23 d’octubre es va celebrar
la Nit de Gresca a Perafort, organitzada i portada a
terme pels joves de La Dragonera, amb el suport de
l’Ajuntament i l’actuació de l’Orquestra Gira-sol.

• La Festa Major de Perafort, el passat 3 de juliol, va
ser la primera gran celebració del nou govern i va
resultar tot un èxit. A l’aperitiu popular hi van assistir
unes 265 persones.
• Seguint amb el talant de bona convivènca amb les
indústries que ens envolten, el 8 d’agost, tots aquells
que ho van voler, van poder visitar les instal.lacions de
Repsol Química, fer un aperitiu i obtenir un obsequi de
Repsol. Aproximadament, uns 60 veïns es van reunir
per realitzar la visita.
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• Un dels ingredients que no va faltar durant el calorós
estiu, va ser el “Cine a la fresca” tant a Perafort com a
Puigdelfí. En diverses ocasions, vam poder gaudir de
diferents pel.lícules: Titanic (a Perafort), Algo pasa con
Mary i Fullmonty (a Puigdelfí).

Joan Olivé, guanyador del Campionat d’Espanya de la Movistar Activa Cup
125 c.c., amb la placa commemorativa que li va regalar l’Ajuntament.

La pubilla i dames d’honor de l’any passat van donar la benvinguda a la
pubilla Laura Gavaldà i a les dames d’honor, Laia Padreny i Anna Mañé de
1999/2000.
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• L’Homenatge a Joan Olivé i Márquez, més conegut
com a “Joanet” va tenir lloc el 22 de novembre, per ser
el guanyador del Campionat d’Espanya de la Movistar
Activa Cup de 125 c.c.. L’homenatge va comptar amb
una càlida rebuda dels veïns del municipi i se li va fer
entrega d’una placa commemorativa per part de
l’Ajuntament. A la vegada, se li va regalar un pastís d’aniversari, ja que el mateix dia, Joan Olivé feia quinze
anys.
• Fent honor a les festes nadalenques, com cada any,
el dinar de Nadal per tots els jubilats del poble. Aquest
dinar estava inclós en l’excursió amb autobús que es va
fer a Monestir de Poblet, on es va celebrar una missa i
es va anar a dinar a l’Hostal del Senglar de l’Espluga de
Francolí. Un cop a Perafort, tots ells van poder veure la
representació de l’obra de teatre “No et vesteixis per
sopar” que va portar a escena el Grup de teatre
Bonastre. Com ja és habitual, es va obsequiar a cada
jubilat amb un lot de Nadal; aquells que no van poder
venir a l’excursió per algun motiu, l’Ajuntament els va
portar personalment el lot a casa seva. D’aquesta
manera, es van repartir un total de 101 lots.
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• El Casal de Nadal també ens va acompanyar durant
les festes i, un cop fet el recompte de l’assistència de
tots els dies que va estar obert, del 26 de desembre al
4 de gener, aquest va comptar amb la participació de
32 nens i nenes de 3 a 13 anys. Els monitors del casal
eren del municipi, a Perafort hi havia l’Adriana, en
Carles, en Cristian, la Maria, la Laura i en Jordi; a
Puigdelfí hi vam trobar la Marta, la Cristina i l’Albert.

• Com és tradicional en aquestes dates, el 9 de gener,
els Pastorets van visitar Perafort. La representació va
estar organitzada pel Grup de Joves de la Dragonera i
va ser portada a escena pel grup de Teatre de La Pobla
de Mafumet.
• L’Arquebisbe Lluís Martínez Sistach va oficiar les
confirmacions a Puigdelfí el 16 de gener i, a Perafort,
el dia 30 del mateix mes. Un cop acabades les celebracions les famílies dels confirmats de Puigdelfí van
organitzar un berenar al Casal; el berenar de Perafort
va estar organitzat per les Majorales de l’esglèsia de
Sant Pere, a la Sala de ball del Casal de Perafort, conjuntament amb la col.laboració d’algunes senyores del
poble i de l’Ajuntament. Aproximadament, hi va haver
unes 300 persones, entre confirmats i familiars i amics.

Unes 300 persones van assistir a les confirmacions que es van celebrar a
Perafort el 30 de gener d’aquest any 2000.

• Puigdelfí va celebrar amb goig i diferents actes la
seva Festa Major. El 23 de gener, al tradicional aperitiu
popular hi van assistir unes 125 persones.
• L’escapada a la neu d’aquest any es va fer els dies 4,
5, i 6 de febrer i va agrupar a 69 persones. L’esquiada
va ser al Tarter i l’Ajuntament va subvencionar el 20%
de l’excursió.
• El Casal de Perafort es va reobrir el 12 de febrer amb
els conserges nous: Llamas-Garcia, S.C.P. que van oferir un refrigeri de benvinguda a tots els assistents.

Els tres Reis Mags, acompanyats dels seus patges, van arribar a Perafort
carregats de regals per a tothom.

• Perafort i Puigdelfí van celebrar el Carnaval amb ball,
música amb orquestra i premis per a les millors disfresses. A Perafort el va organitzar la Societat Cultural i
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Recreativa, amb l’actuació de Claudinet Show, amb
espectacle per a la mainada i xocolatada i, a la nit, ball
i concurs pels més grans. A Puigdelfí, els actes del carnaval van estar organitzats per la Societat Cultural de
Sant Sebastià i no hi va faltar el sopar, el ball i els premis.

el 19 de març, organitzada per la Societat Cultural i
Recreativa, i va comptar amb 64 comensals. A les set
de la tarda es va fer la representació de l’obra de teatre
Helmut, per part del grup de teatre Cicuta. La recaptació obtinguda es va donar en benefici de l’organització
de l’esclerosis múltiple.
• Fent un homenatge a la vellesa, el passat 27 de març,
l’Ajuntament de Perafort va voler fer un homenatge
particular a Dolors Gou i Andreu pel seu 108 aniversari amb l’obsequi d’un escut esmaltat del municipi i
d’un ram de flors.

La Societat Cultural de Sant Sebastià va organitzar els actes del Carnaval a
Puigdelfí.
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Veïns i amics van assistir a la inauguració del casal de Perafort que vol ser
el punt de trobada de joves i grans.

• Seguint el calendari gastronòmic, la Calçotada popular també va tenir el seu dia a Perafort. Es va celebrar

Dolors Gou i Andreu amb l’Arquebisbe Lluís Martínez Sistach, durant el
dia del seu homenatge.
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A continuació us detallem els diferents cursos culturals i lúdics que s’han portat a terme
a Perafort i a Puigdelfí del mes de novembre de 1999 al juny del 2000:
Punta de coixí

24 alumnes

Taller de manualitats

30 alumnes

Curs de català

5 alumnes

Curs d’anglès

11 alumnes

Aula de teatre

13 alumnes

Llenguatge musical

6 alumnes

Balls de saló

46 alumnes

Cursos esportius
Classes d’aerobic

45 alumnes

“El ciclista jove més segur de l’estiu”

31 participants
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Les tradicionals puntes de coixí van aplegar un grup nombrós de puntaires
a Puigdelfí.

Durant la realització del curs de natació, el públic assistent va poder gaudir de l’exhibició de gimnàstica rítmica de l’escola del Gimnàstic de
Tarragona.
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Esports
• L’Ajuntament va organitzar uns cursets subvencionats de bàsquet, tennis i futbol durant l’estiu passat, de
juliol a setembre. En aquests hi van participar 72 alumnes i els cursos es van cloure amb una exhibició de
bàsquet masculí amb jugadors del CBT de Tarragona i
jugadors del Reus Ploms, i també es va comptar amb la
participació de l’equip femení del Club Gimnàstic
Tarragona. Es va fer un partit de futbol 7, on hi van participar els equips infantils de Perafort i La Secuita.

• A Puigdelfí, al setembre, amb la finalització de la
temporada de piscina es va fer el lliurament de diplomes i del record del curs de natació. Aquesta cloenda
va estar acompanyada d’un berenar popular i d’una
exhibició d’arts marcials. A Perafort també es va fer
l’entrega dels diplomes i el berenar va estar amenitzat
per una exhibició de gimnàstica rítmica realitzada per
l’escola del Gimnàstic de Tarragona.

• Al mes d’agost es va celebrar l’habitual Torneig de
Futbol Sala que ja celebrava la seva 14ena. edició, i
que va comptar amb la participació de 18 equips. El
guanyador del Torneig va ser la Part Alta de Tarragona.
Un cop acabat el Torneig, es va fer una festa final amb
l’entrega dels premis, berenar i ball amb una discomòbil.
• Es va dur a terme el quadrangular de futbol sala
femení, amb la participació del Torreforta, Castellvell,
Constantí i Vilaverd. El guanyador va ser el Vilaverd.

Al setembre, es van entregar els diplomes del curs de natació realitzat a
Perafort durant els mesos d’estiu.

L’Alcalde, Joan-Martí Pla, acompanyat dels alumnes que van participar en el curs d’educació vial, amb els seus corresponents diplomes.
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EL TEMA
Suport total al TAV
Les obres de la construccció del Tren d’Alta Velocitat
(TAV) a la província de Tarragona són motiu de polèmica des de fa mesos entre els municipis implicats en
el traçat i l’organisme Gestión de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF) que depèn del Ministeri de Foment i
s’encarrega de la materialització del projecte de construcció del TAV entre Madrid-Saragossa-Barcelona i la
frontera francesa. Com sabreu, està previst que en el
2004, entri en funcionament el servei en la totalitat de
la línia Madrid-Barcelona. D’aquesta manera, la durarada del viatge passarà de les 6 hores i 30 minuts
actuals a les 2 hores i 20 minuts.
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L’estació del TAV estarà ubicada a uns 200 metres de
Perafort dins del terme municipal de la Secuita, tot i
que, per aquest motiu, l’estació ja es coneix amb el
nom de Perafort, al ser el nostre municipi el nucli urbà
més proper. Això implicarà, per tant, grans canvis i
novetats, sobretot a nivell d’infraestrutcures, per la nostra població. La postura de l’Ajuntament de Perafort és
clara: suport total al traçat contemplat a la variant
Perafort-2 i a que la ubicació final del TAV es situi en
els terrenys del terme municipal de Perafort i de la
Secuita.
Per altra banda, l’Ajuntament va fer un informe favorable a la Comissió d’Urbanisme sobre els nous vials
d’accés a la futura estació de l’AVE. Els vials d’accés a
l’estació de l’AVE, d’acord amb la previsió de terrenys
que ha efectuat la Comissió d’Urbanisme de Tarragona,
com a reserva per als accessos a la futura estació de
l’AVE, en els vials que preveu dita comissió. Durant el
periode d’informació pública, NO es van presentar
reclamacions, l’Ajuntament com a part interessada, va
informar favorablement la reserva dels terrenys que
transcorren des de la urbanització Sant Ramon, pel
“Comellar” i fins a l’estació de RENFE.
Pel que fa al desdoblament de la CN-240, durant el
termini d’exposició pública al qual va estar sotmès, el
Projecte de les obres d’arranjament de la CN-240, es
va presentar una reclamació de tipus particular.
L’Ajuntament ha informat contrariament al referit projecte per considerar que s’ha desdoblar la carretera fins
a Puigdelfí i no fins a la sortida de Pallaresos per les

El projecte del trajecte previst pel TAV contempla la ubicació d’una estació a la Secuita, a 200 metres de Perafort, la qual cosa comportarà una
sèrie de beneficis, en quant a infraestructures, pel nostre municipi.

consideracions següents: el desdoblament millora la
circulació vial de seguretat en el transport de matèries
primes de les empreses petroquímiques ubicades en
aquest sector. És una millora necessària per unir
enllaços vials amb la futura construcció de l’estació del
Tren d’Alta Velocitat a Perafort-La Secuita. Pel manteniment i sosteniment de les actuals infraestructures
industrials que s’han muntat en l’entorn de la CN-240,
i que es veurien perjudicades les seves alternatives de
creixement si la decisió que s’adoptés fos contraria al
desdoblament sol.licitat.
Cal dir també, que el nostre Ajuntament ha presentat al
Subdirector General de Plans i Projectes
d’Infraestructures Ferroviàries, a Madrid, una sèrie
d’observacions al traçat de la línia del Tren d’Alta
Velocitat que afecten a camins i serveis municipals.
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí vetllarà perquè les
observacions fetes es tinguin en compte i perquè les
obres a realitzar no ocasionin grans canvis urbanístics
ni vagin en contra del nostre benestar i de la nostra
qualitat de vida. En definitiva, creiem que el pas del
TAV pel nostre municipi serà bo per a tothom.
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SANT PERE 2000
Dijous, 29 de juny

• De 5 a 7 de la tarda, Parc Infantil.

• A 2/4 de 9 del vespre, Pregó de Festes a càrrec
d’Antoni Penedès.

• De 7 a 8 de la tarda, Concurs de “Toro Mecànic” per
edats.

• A 1/4 de 10 del vespre, Actuació de La Llumeneta de
Perafort.

• De 8 a 9 de la tarda, Exhibició de Gimnàstica
Rítmica a càrrec de la Secció de Gimnàstica Rítmica
Club Gimnàstic de Tarragona. Al casal.

• A les 10 del vespre, Sardinada Popular.
• A les 11 de la nit, Cantada d’Havaneres a càrrec del
Grup Xarxa. Es repartirà rom cremat per a tothom.

• A les 12 de la nit, Concert i ball amb l’Orquestra
Janio Martí. Quan acabi l’actuació de l’orquestra,
comença la Discoteca Mòbil Reus Light.

Divendres, 30 de juny

Diumenge, 2 de juliol

• De 12 a 2 de la tarda, Inauguració de l’Exposició de
Treballs Manuals a la Sala d’Actes de l’Ajuntament,
portat a terme pels alumnes de Perafort.

• A les 12 del migdia, Missa Solemne i Processó d’honor al Patró Sant Pere. Amb l’actuació de la Coral
Cencelles.

• De 5 a 7 de la tarda, Jocs Infantils amb coca i xocolata.

• A la 1 del migdia, Cercavila amb els Gegants del
Morell i La Llumeneta.

• A les 12 de la nit, Gran Ball amb l’Orquestra GiraSol, fins que surti el sol.

• A les 6 de la tarda, Partit de futbol entre els equips
locals: F.C. Perafort (veterans) - F.C. Perafort.
• De 6 a 8 de la tarda, Exposició de Treballs Manuals.

Dissabte, 1 de juliol
• D’11 del matí a 1 del migdia, Parc Infantil.
• De 12 a 2 de la tarda, Exposició de Treballs Manuals.
• A 2/4 de 2 de la tarda, 1er. Concurs de truites de
Perafort.
• A les 5 de la tarda, Cursa Ciclista Campionat
d’Espanya de Fèmines. 34è. Gran Premi Sant Pere i 3er.
Memorial Ramon Falcó (Circuit tradicional).

• A les 8 de la tarda, Teatre amb la representació de
l’obra: “Avi jove vol companyia”, portada a escena pel
Grup de Teatre Xerinola de Cambrils.
• A les 10 del vespre, Correfoc a càrrec del Grup
l’Embruix del Morell.
• A les 12 de la nit, Gran Castell de Focs i fi de festa,
al camp de futbol. Portat a terme per la Pirotècnia
Tomàs de Castellò.

juny 2000

15

