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CONSISTORI
Acords de plens
A continuació, detallem alguns dels punts que s’han aprovat en els
diferents plens que ha celebrat l’Ajuntament des de l’inici de la la
legislatura.

Ple extraordinari del 16 de juliol de 1999
1.-Nomenament de càrrecs municipals
Seguidament, l’Alcalde, fent ús de les atribucions que li són concedides, nomena els càrrecs municipals següents:
Joan Martí Pla i Pla, Alcalde, President, Governació, Personal i
Obres
Joan Ventura i Mateu, Tinent d’Alcalde, Hisenda, Cultura,
Ensenyament i Agricultura.
Francesc Díaz i Álvarez, Alcalde pedani de Puigdelfí, Protecció
Civil, Medi Ambient i Circulació Vial.
Julio Trigos i Samper, Esports, Festes, Sanitat, Joventut i Serveis
Socials.
La resta de la Corporació, queda integrada pels regidors següents:
Joan Solé i Vidal, Regidor independent per CiU.
Carles Velilla i García, Regidor independent per CiU.
Margarida Gras i Piqueras. Regidora independent per CiU.
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2.- Periodicitat de les sessions
Una sessió ordinària, mínima, cada TRES MESOS.
(…)

Ple ordinari del 24 de setembre de 1999
(…)
2. Disposicions oficials i correspondència
(…) Peticions de llicència de taxis
Han presentat sol.licitud de llicència de taxis, en el cas que l’estació de l’AVE es faci a Perafort, els següents senyors: Francisco Díaz
Torné i Francisco Díaz Álvarez. L’Ajuntament, acorda tenir-ho arxivat fins que arribi el moment.
(…)
6.- Ratificació acord d’adjudicació de les obres del PUOSC-99,
municipis agregats, enllumenat públic de Puigdelfí.
A continuació, el Secretari explica els tràmits portats a terme per a
poder comunicar a la Delegació territorial del Govern de la
Generalitat (PUOSC) l’adjudicació de les obres d’enllumenat
públic i serveis a l’Avinguda dels Països Catalans al nucli de
Puigdelfí, a tal efecte, s’aprova per unanimitat el següent acord:
Obra NN-1999/3122-PG
Enllumenat públic i serveis a l’Avinguda dels Països Catalans al
nucli de Puigdelfí.
1. Ratificar-se en l’adjudicació de la Subhasta pública del dia 1905-1999, segons publicació en el DOGC núm. 2868 de 15 d’abril
de 1999.
2. Que la Subhasta comprenia tot el Projecte d’Enllumenat Públic i
Serveis de Telefonia, Baixa Tensió i Gas, amb un pressupost de
286.578.145 ptes.

3. L’Adjudicació fou per l’empresa LUBASA, per la quantitat de
248.795.000 ptes. amb una baixa del 13’18 %
4. Que l’Ajuntament de Perafort va demanar el canvi de tipus d’obra, que fou aprovat per la Generalitat, sota el títol d’Enllumenat
públic i Serveis a l’Avinguda dels Països Catalans al nucli de
Puigdelfí amb un pressupost de 8.965.471 ptes.
5. Que l’obra objecte del canvi formava part del conjunt total adjudicat, i que es va confeccionar un projecte amb les dades separades sota el títol i pressupost del punt núm. 4rt.
6. Que l’Ajuntament ratifica dita subhasta a favor de l’Empresa
LUBASA, per la quantitat de 7.783.822 ptes. amb l’aplicació de la
baixa del 13’18 % del pressupost general que li fou adjudicat el 1905-99.
7. Aprovar l’avançament de l’obra, sota la responsabilitat exclusiva
de l’Ajuntament.
8. Que els recursos emprats per a dur a terme l’avançament de l’obra, són exclusivament de l’Ajuntament.
9. Aprovar les ajudes de la Generalitat per a finançar l’obra descrita.
10. Nomenar director de l’obra, al Dr. Enginyer Industrial Sr. Fèlix
Boronat i Roura, col.legiat 1037.
(…)

Ple ordinari del 14 de gener de 2000
(…)
6.- Aprovació inicial de les següents ordenances de nova aplicació
per a l’any 2000:
- Ordenança municipal de Camins
- Ordenança dels drets i taxes per Llicències
- Urbanístiques
- Ordenança reguladora de les taxes per Llicències d’activitats
- Taxa per tramitació de l’Autoritazació ambiental
- Seguidament, s’acorda trametre el corresponent
- Edicte al BOP, per l’anunci públic durant un mes, a efectes de l’aprovació inicial.
7.- Donar compte de l’adjudicació de diverses obres i serveis.
A continuació, l’Alcalde dóna compte de les adjudicacions d’obres
i serveis:
(…) Neteja de carrers: Comunica que està a punt de poder disposar de més pressupostos per a fer la neteja de carrers per una
empresa del sector.
Transport públic a Puigdelfí: Finalment es va arribar a un acord amb
l’empresa TRAVÉ, SA amb viatges concertats, pels dies de mercat a
Valls i Tarragona, amb horaris convinguts, els dimecres i els dijous,
respectivament.
(…)
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Reunió de tres Alcaldes amb el Sr. President de la Diputació:
Facilita informació sobre una reunió dels Alcaldes de la Pobla de
Mafumet, el Morell i Perafort, amb el President de la Diputació, per
a negociar la reducció del 4% com a premi de cobrament, dels
rebuts de l’IAE, de les empreses petroquímiques, ja que com tots
sabeu, els esmentats rebuts són imports milionaris, i no és el mateix
cobrar un rebut de 10.000 ptes, que els de les Petroquímiques. La
Diputació diu que estudiarà fer una possible rebaixa i que oportunament hi haurà altres reunions, encaminats a buscar un benefici
econòmic per als municipis.
Escenari fix per a la pista poliesportiva de Puigdelfí: Explica que els
veïns de Puigdelfí, per mitjà del Sr. Alcalde, Francisco Díaz, en què
demana un escenari fix per a la pista poliesportiva. L’Ajuntament
considera que són de més utilitat fer la construcció de grades, ja
que l’escenari es pot fer servir el qui té l’Ajuntament, donat que les
festes de Perafort i Puigdelfí, no coincideixen. No obstant, s’està
estudiant adoptar la solució que més convingui.
(…)

Nou horari de la Secretaria de l’Ajuntament: S’ha efectuat un reestructurament de l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament, a
càrrec de l’Administratiu Sr. Albert Aguilà Valls, que serà el
següent: de 9.30h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h. El Secretari continuarà amb el mateix horari que tenia establert.
(…)

Ple extraordinari del 6 d’abril de 2000
(…) 6.- Subvenció pel manteniment dels casals de Perafort i
Puigdelfí 2000:
- S’acorda per unanimitat, incrementar en 100.000 ptes,
l’import que cada Societat Cultural i Recreativa, va percebre l’any
1999, de manera que la subvenció per a l’any 2000, quedarà de la
següent manera:
- Perafort, any 1999, 1.432.573 ptes., any 2000,
1.532.573 ptes
- Puigdelfí, any 1999, 1.017.849 ptes., any 2000,
1.117.849 ptes.
(…)
10.-Aprovació definitiva de les següents ordenances de nova aplicació:
1.Ordenança municipal de Camins.
2.Ordenança dels drets i taxes per llicències
Urbanístiques.
3.Ordenança reguladora de les taxes per Llicència d’activitats.
4.Reglament regulador de les Llicències d’Activitats.
5.Taxa per tramitació de l’autorització ambiental.
Seguidament, el Secretari, informa que l’Edicte de l’aprovació
Inicial fou publicat en el BOP núm. 39 de 17-02-2000, sense que
s’hagi presentat cap reclamació en contra. A continuació, s’aproven definitivament dites ordenances, i s’acorda la publicació íntegra en el BOP, les quals començaran a regir a partir del dia següent
de la publicació i romandran vigents tins que no s’acordi la seva
derogació o modificació. (…)

Ple ordinari del 9 de juny de 2000
(…)
6.- Ampliació de més cabal d’aigua al Consorci d’Aigües de
Tarragona:
De conformitat amb la proposta que ha cursat el Consorci d’Aigües
de Tarragona, i davant l’oportunitat de poder demanar més cabal
d’aigua per atendre amb garanties el creixement progressiu de la
població del municipi de Perafort i Puigdelfi, i també per a tenir
una reserva fins el 2002, s’acorda per unanimitat el següent:
Cabal concessió actual, 78.000 m3, any
Cabal sol.licitat, 82.000 m3, any fins el 31-12-2002
Amb una reserva del 26,6%, que en cas de fer-se efectiva el cabal
total anual seria de 103.882 m3 a l’any i la punta de 12.033
m3/mes.
(…)
9.- Donar compte de l’adjudicació de diverses obres i serveis:
A continuació, l’Alcalde, dóna compte de les adjudicacions d’obres i serveis següents:
-Ascensor: S’informa que falta molt poc per que estigui acabat.
-Socorristes Piscines: S’adjudica a l’empresa Calamar Salvament,
SL el control i vigilància de les dues Piscines, a 985 ptes. hora +
IVA, de 9 a 20 h., amb una hora abans de començar, per a neteja
general.
-Manteniment Piscines: S’adjudica a l’empresa Oxicontrol, aquesta portarà els líquids i el control sanitari, amb un cost de 924.000
ptes., més IVA, de les dues Piscines.
-Es portarà a terme l’arranjament del voltant de les Piscines, a més
de fer una enrajolada a l’intenior per a col’locar taules.
-S’ha fet un estudi per arranjar LA DRAGONERA amb un pressupost de 2.300.000 ptes.
-S’ha proposat a diferents entitats bancàries per a col.locar un caixer automàtic,
-S’ha fet el 1er. tractament contra les mosques amb l’únic preparat
que hi ha al mercat per a poder sulfatar en llocs públics, carrers,
places, etc.
-A causa d’estar engarrotat el motor de la Piscina de Puigdelfi, se
n’ha posat un de nou, així com un per a regular automàticament el
clor i el PH, amb un cost aproximat de 800.000 ptes.
-Les obres dels vestidors de Puigdelfí, estan en fase molt avançada,
i tot indica que es podran inaugurar aquesta temporada.
-S’ha demanat a l’empresa prefabricats PUJOL, el pressupost per a
col.locar grades a la Pista Poliesportiva de Puigdelfí.
-Amb la finalitat de dotar d’aparells per a jugar la mainada de
Perafort i Puigdelfí, s’han inici iniciat els tràmits per a instal.lar-ne
una a cada poble.
-S’ha fet la comanda de 20 contenidors més per a la recollida d’escombraries.
-A través del Consell Comarcal del Tarragonès, s’ha fet la petició de
nous contenidors per a paper cartró, vidre i envasos.
-Com heu pogut comprovar, s’ha organitzat, 2 proves de ciclisme
en cada municipi, per a fomentar la imatge dels dos pobles.
-S’ha adjudicat el Bar de la Piscina de Perafort, als senyors que
regenten el Bar el Casal de Perafort. El Bar de la Piscina de
Puigdelfí, ha quedat desert, i per tant seran els Socorristes qui controlaran les entrades, si abans d’obrir no es presenta cap oferta.
(…)
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CONSISTORI
Pressupost general per a
l’exercici 2000

11/00 B.J. ARRAIZ, s.l. 3 ª Fase 20 habitatges, Av.Catalunya,

Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Llicència d’obres,
2n. trimestre de 2000
Solans i Comellar de Perafort.

104.544.208
2.600.000
21.046.000
28.000.000
9.500.000

ptes
ptes
ptes
ptes
ptes

12/00 ENHER, S.A., obres d’estesa de cable subterrani, del
carrer Comellar a carrer Nou de Perafort.

13/00 Olis del Tarragonès, tancament recinte de la Cooperativa
de Perafort.

14/00 Ramon García Margelí, pròrroga llic. 51/96,
Av.Catalunya, 18.Perafort.

Total ingressos

165.690.208 ptes

Total despeses

7 de Puigdelfí.

16/00 Joan Puig Brulles, arranj. façana,C/ Major 2 dePuigdelfí.
17/00 Marta Paje Porras, reformes interiors, C/ Solans, 55 de

Despeses
Renumeracions. Assegurances
Béns i serveis
Transferències corrents
Inversions reals
Variació passius financers

15/00 Mª Josefa Vázquez Lima, pròrroga llic. 25/98. C/ Abella,

Perafort.
20.098.659
89.968.979
13.582.527
40.393.585
1.646.458

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

165.690.208 ptes

18/00 Carlos Juan Dalmau, petició Servei Públic de Taxis, esta
19/00
20/00

ció AVE, s’ arxiva fins a ser coneixedors de l’ubicació
definitiva de l’estació.
Joan Figuerola Puig, arranj. façana, C/ Major 14, de
Puigdelfí.
Joan Figuerola Puig, arranj. façana, C/ Major 16, de
Puigdelfí.

6

Presentació de la revista Viure a Perafort i a Puigdelfí
El passat mes de juny, l’Ajuntament de Perafort va presentar el primer número de la revista del municipi: Viure a Perafort i a
Puigdelfí, en un acte en el qual hi van acudir els membres de l’equip de govern i de l’oposició, l’empresa Dow Chemical i diferents
representants de les associacions de Perafort.

Diferents veïns assistiren a la presentació de la revista del nostre municipi

Durant l’acte es va
repartir la revista a
tots els assistents i
l’Alcalde
va
comentar l’objectiu
de la revista i els
seus continguts.
Així, l’Ajuntament
vol reflectir totes
les activitats de
caire social, lúdiques i esportives
que conformen la
vida Perafort i de
Puigdelfí per tal
que sigui una finesL’alcalde, durant la seva intervenció
tra oberta a tots els
ciutadans i que
puguin conèixer tot allò que passa. Com va dir Joan Martí Pla,
Viure a Perafort i a Puigdelfí vol servir “per enfortir l’activitat del
nostre poble i les relacions entre tots”. Amb aquesta intenció, la
revista es distribuirà bústia per bústia, a totes les cases del poble.
Acabat l’acte, es va servir un aperitiu i un petit refrigeri als assistents.
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Hisenda municipal
Despeses per operacions de capital

Liquidació de l’exercici 1999
Ingressos
Despeses
Superàvit

494.254.346 ptes.
280.584.028 ptes.
213.670.319 ptes.

Situació de l’efectiu
C.Tarragona Perafort, termini
C.Tarragona Perafort, cte.ct.
B.C.L. d’Espanya
Banc Zaragozano

187.000.000
13.126.971
197.435
13.345.912

Suma total

213.670.318 ptes.

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

Cap. 6 Inversions reals:
Resta Vestidors de Perafort
Obres Av. Catalunya
Piscina de Puigdelfí, a compte
Obres d’infraestructura, etc
Cap. 7 Transferències de capital
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
Pagat d’O.E.P
Suma total

1.000.000 ptes.
71.687.303 ptes.
21.479.287 ptes.
21.743.265 ptes
0 ptes.
0 ptes.
3.758.101 ptes.
48.553.796 ptes
280.584.028 ptes.

Romanent de tresoreria

Liquidació del Pressupost de 1999
Ingressos per operacions corrents.
Cap.1 Impostos directes
(rústica, urbana, imcv. i IAE.)
Cap.2 Impostos indirectes
(llicència d’obres)
Cap.3 Taxes i altres ingressos
(aigua, convenis, diversos, etc)
Cap.4 Transferències corrent
(F.N.Cooperació)
Cap.5 Ingressos patrimonials
(interessos bancaris)

36.557.502 ptes.
2.010.574 ptes.

1.437.011 ptes.
16.634.246 ptes.
213.670.318 ptes.
198.473.083 ptes.

13.851.705 ptes.
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30.821.024 ptes.
9.334.574 ptes.

PADRÓ D’HABITANTS A 30.6.2000

Ingressos per operacions de capital
Cap.6 Alineació d’inversions reals
Cap.7 Transferències de capital
(Generalitat, subv.vestidors).
Id. Subv. Piscina Perafort
Dip. Prov. id. Puigdelfí
Cap.8 Actius financers
Cap.9 Passius financers
Cobrat d’O.E.P.
Existències a 31-12-1998

5.908.520
14.441.789
11.718.025
0
0
26.284.139
343.326.494

Suma total

494.254.346 ptes.

a) Despeses per operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal, asseg.
i s.social
Cap. 2 Despeses en béns corrents
i serveis (elec. Mant. Etc)
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
(subv. a entitats socials locals)

+ Deutors pendents de cobrar
a 31-12-1999
- Creditors pendents de pagar
a 31-12-1999
+Fons líquids a la tresoreria a
31-12-1999
Romanent de Tresoreria total

0 ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

650 habitants
Naixements:
15-04-2000 Claudia Descarrega Reina
26-04-2000 Javier Martínez Rodríguez
06-05-2000 lolanda López Rufà
Defuncions:

18.000.822 ptes.
83.496.032 ptes.
0 ptes.

03-05-2000 Josep Sanahuja Mañé
17-05-2000 Josep Solé Rodón
17-06-2000 Manuel Sánchez Póveda

10.865.422 ptes.
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OCI, CULTURA
I SOCIETAT
Gran participació en les festes de Apadrinament de la Llumeneta de
Perafort
Sant Pere
Les festa Major de
Sant Pere va ser tot
un èxit. Del 29 de
juny al 2 de juliol,
el poble es va
omplir d’activitats
al carrer, àpats
populars, ball, jocs,
activitats esportives, teatre…i finalment del gran castell de focs que va
clausurar les festes.
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El periodista Antoni Penedès va ser el pregoner
d’aquest any a Perafort

El pregoner, el
periodista Antoni
Penedès, va ser
l’encarregat d’inaugurar les festes el
dia
29
a
l’Ajuntament, i tot
seguit es va celebrar una sardinada
popular per a tots
els veïns.
L’endemà, es va
de treballs manuals a la sala d’actes de

inaugurar l’exposició
l’Ajuntament.
A la tarda els jocs infantils van fer el deliri dels més petits i després
de sopar, l’Orquestra Girasol va tocar fins a altes hores de la matinada.El dissabte es va celebrar el primer concurs de truites i a la
tarda es va dur a terme la cursa ciclista Campionat d’Espanya de
Fèmines, que va tenir el circuit tradicional, Perafort, Pallaresos, La
Secuita i Perafort. Al vespre, al casal hi va tenir lloc una exhibició
gimnàstica a càrrec de la Secció de Gimnàstica Rítmica del Club
Gimnàstic de Tarragona.El diumenge es va celebrar la tradicional
Missa Solemne i la Processó d’honor al Patró Sant Pere, pels diferents carrers de Perafort.
El correfoc, a càrrec del grup l’Embruix del Morell i el gran castell
de focs van donar per acabats els actes de la Festa Major.

Dinar de germanor a Puigdelfí
L’Ajuntament de
Perafort va organitzar el passat 11 de
juny, una cassolada
de mar i muntanya
per a tots els veïns
de
Puigdelfí.
Durant tot el matí,
els cuiners van
estar preparant el
Francesc Díaz, alcalde pedani de Puigdelfí va
dinar i, al migdia,
col.laborar i ajudar en la realització de la cassoes van reunir 130
lada
persones a la Sala
de Ball del Casal, on es va menjar la cassola. Una vegada més,
amics i veïns van gaudir d’un dia plegats.

El passat 18 de juny el grup l’Embruix del Morell va apadrinar la
cuca “La Llumeneta de Perafort” enmig d’una gran festa. La
Llumeneta és una
cuca que durant el
dia formarà part de
la cercavila del
poble i, durant la
nit, es tranforma
en una cuca de foc
que acompanya el
correfoc. Aquest
grup de cercavila
ha nascut gràcies a
l’empenta
del
jovent de Perafort i
a la bona relació
d’aquests
amb
l’Ajuntament.
Després de l’apadrinament, hi ha haver un dinar popular, amb una
paella gegantina d’arròs de peix, on hi van menjar 300 comensals.

II Trofeu Virginio Calvet
El
Campionat
Provincial
de
Veterans II Trofeu
Memorial Virginio
Calvet, celebrat el
mes de maig, amb
52 participants que
van recórrer 78 km,
essent la sortida a
Puigdelfí. El guanyador va ser Vicente
Iturat Hernández.

La fotografia il.lustra el moment de la sortida de
la cursa

I Trofeu Ramon Falcó
El passat mes de
maig Puigdelfí va
celebrar el I trofeu
Ramon Falcó, una
cursa ciclista puntuable
per
la
Xallenge Tarragona
veterans 40-50-60.
Abans d’iniciar-se
la
cursa,
l’Ajuntament en un
L’alcalde pedani, acompanyat de familiars de
homenatge Ramon
Ramon Falcó
Falcó, va fer una
ofrena floral al cementiri on és enterrat. En aquesta cursa, on tant
la sortida com l’arribada era a Puigdelfí, s’hi van inscriure 48 ciclistes dels quals 8 van abandonar la cursa durant el seu recorregut de
73 km. El guanyador va ser Salvador Vizcaíno Sáez.
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EL TEMA
EL PACTE DEL PROGRÉS
La indústria química de Tarragona és líder del sector espanyol i està considerada el principal pol del sud de la Unió Europea. És per aquesta raó i, perquè Perafort té indústries
implantades a prop seu, que hem considerat oportú parlar de les mesures de prevenció i
de seguretat que prenen les diferents indústries.
Tota inversió porta implícita més d’un 10% destinat a la preservació i millora de la qualitat ambiental, a més de la inversió en actuacions directes.
A més, la Indústria Química destina altres recursos encaminats al mateix fi per procediments diversos (com la investigació i desenvolupament de noves tecnologies) que no es
limiten únicament a frenar la contaminació (atmosfèrica, terrestre o hidrològica segons
sigui el destí de l’emissió) sinó que s’orienten a evitar l’explotació de recursos naturals i
reaprofitament dels materials. En aquest sentit, l’ús del gas natural en les plantes de cogeneració, els tractaments físics-químics i biològics de les aigües residuals i la seva reutilització, són mostres d’aquest avanç que imprimeix la indústria del sector en la preservació
mediambiental.
La firma del Pacte de Progrés va suposar, al febrer de 1991, dotar d’un instrument a la
Indústria Química i a les Administracions Públiques pel seguiment i evaluació de les
accions que repercuteixen en la qualitat ambiental d’instal.lacions, processos i operativitat.
En definitiva, el Pacte de progrés és un compromís voluntari per a la millora constant de la protecció a la Salut, la Seguretat i el Medi
Ambient, que fou pioner en tot l’estat espanyol. A través del pacte, les indústries químiques de Tarragona es comprometen amb els ajuntaments on estan implantades les indústries a:

1.- Preparar i mantenir regularment el dia, al més alt nivell jeràrquic,
una política de medi ambient i establir els procediments per la seva
aplicació efectiva.
2.- Desenvolupar en els treballadors, a tots els nivells, el sentit de la
seva responsabilitat personal en relació amb el medi ambient i ressaltar la necessitat d’estar atents als riscos de contaminació relacionats amb les activitats industrials.
3.- Evaluar amb antelació les conseqüències que poguin tenir pel
medi ambient els processos o els productes nous i controlar els efectes de les activitats en curs sobre el medi ambient local.
4.- Procurar reduïr al mínirn els efectes negatius de les activitats, la
disminució en la producció de residus i l’aprofitament dels recursos.
5.- Adoptar les mesures necessàries per prevenir fugues accidentals.
6.- En cooperació amb les autoritats competents, posar en pràctica i
mantenir al dia procediments d’urgència per limitar les conseqüències dels accidents que en qualsevol cas poguessin ocórrer.
7.- Cooperar amb les Administracions i facilitar les informacions
necessàries perquè el públic comprengui els efectes potencials de
l’activitat industrial sobre el medi ambient.
8.- Proporcionar a les autoritats públiques competents les informacions reglamentariament exigibles i col.laborar en l’elaboració de les
reglamentacions sobre el medi ambient.
9.- Proporcionar als clients dels productes fabricats per l’empresa els
consells necessaris per a la seguretat de la seva manipulació i treball.
10.- Assegurar-se que els contractistes que treballen per l’empresa
apliquen regles de protecció al medi ambient, equivalents a les seves
pròpies regles.
11.- Transmetre, en cas de transferència de tecnologies a un tercer,
les informacions necessàries per assegurar la protecció adequada del
medi ambient.
12.- Promoure la investigació dels procediments i productes que respectin el medi ambient.
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omos un grupo de amigos integrado por Jordi Guri, José
M. Barroso, Cesareo Tomé, J. Mateu, José Belmonte, Carles RulI y
Faustino Pérez que el pasado mes de julio decidimos realizar el
Camino de Santiago en bicicleta de montaña, dada nuestra afición
a este deporte.
Hacer el Camino
de Santiago en
bicicleta, en principio, puede parecer,
o al menos, así nos
lo parecía a nosotros, un simple reto
deportivo. A lo
largo del recorrido
nos dimos cuenta
de que el Camino
nos iba ofreciendo,
además,
otra
muchas sensaciones; entre ellas un
paisaje cambiante:
desde las tierras
llanas y secas de
Castilla con la
sobriedad de sus
pueblos, hasta el
terreno frondoso,
verde y accidentado de Galicia y de
León.

Esta circunstancia se hace más evidente en los peregrinos que realizan el Camino a pie: en algunos casos personas que al final del
día lloraban silenciosamente en sus literas a causa del dolor que les
producían las llagas de los pies aunque a la mañana siguiente,
madrugaban y se calzaban para continuar andando otros tantos
kilómetros.
Y cuando llegamos
a Santiago de
Compostela
y
entramos en la
plaza
del
Obradoiro lo hicimos enriquecidos
por los momentos
vividos en los días
anteriores.
Observas la plaza
con su catedral,
majestuosa y a la
vez serena, y quedas tan absorto
ante su visión que
casi se te olvida
cumplir con los
típicos
rituales:
presentar
la
Credencial
de
peregrino
para
poder obtener la
Compostela, hacer la visita de rigor al Apóstol, visitar su sepulcro.

Pero si todo esto nos sorprendió gratamente, de igual manera lo
hicieron sus gentes y el ambiente de cordialidad que reina a lo
largo del trayecto, un ambiente sin duda especial resultado de los
que van de paso y a la vez de los que los ven pasar.
Fue enriquecedor vivir esta experiencia de casi 600 Km durante la
cual estuvimos envueltos por personas que, como nosotros, realizaban el Camino o que con sus ánimos nos ayudaban a hacerlo.
Cada uno con distintos motivos y medios, pero todos con un único
fin: llegar a Santiago de Compostela.

En definitiva, hemos conseguido la meta que nos propusimos y
además la experiencia a superado con creces nuestras expectativas, lo que nos llena de orgullo y alegría. En estos momentos
hemos de recordar, no con cierta nostalgia, todas las vicisitudes de
nuestro peculiar viaje, el tiempo de preparación, los momentos
difíciles, y también a la gente y a las entidades que con su ayuda
han hecho posible el pequeño sueño de unos cuantos amigos; y
entre los que debemos destacar al Ajuntament de Perafort que
desde un principio nos ofreció su colaboración.

Cesareo Tomé
Durante el viaje, cada etapa nos resultaba más dura que la del día
anterior. Después de una dura jornada, al límite de nuestra resistencia, una ducha, una pequeña cena y un plácido sueño nos
daban la fuerza necesaria para continuar al día siguiente.
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