CURIOSITATS
Que bona la coca de ceba !!
Un dels elements típics de l’estiu és la calor, les
sortides a platja o a la muntanya, les activitats
esportives... i les nits de l’estiu es caracteritzen
per les moltes revetlles que s’hi celebren i un dels
elements claus d’aquestes revetlles han estat la
coca de ceba de Perafort! Així, com ens explica
l’Albert Ribas, propietari amb el seu germà, del
Forn Ribas, “l’estiu és segurament l’època en la
qual es fan més coques, doncs, les revetlles reuneixen a grans grups de gent i sempre marxen amb
30 o 40 coques”. I la veritat és que no és estrany,
perquè la coca de ceba que fan aquests dos germans és realment bona!

els dissabtes o per encàrrec i, en l’actualitat, cada
dia serveixen les exquisites coques de ceba, d’espinacs amb panses i pinyons i les també boníssimes coques dolces.
Tot i la seva exquisitesa, la recepta és ben fàcil:
ceba, pebrot, oli, pebre i la pasta de la coca. Si es
vol amb algun ingredient més, els germans Ribas
no tenen cap problema en servir-les, “normalment
nosaltres solem fer coca de ceba sola o bé amb
llonganissa o amb arengades, però si ens ho encarreguen amb temps, es poden fer de qualsevol
cosa” comenta l’Albert.
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El Forn Ribas elabora cada dia unes
cinquanta coques
de ceba

L’Albert i l’Anton Ribas, amb les seves respetives
esposes, porten endavant el negoci absolutament
familiar que s’ha especialitzat, des de fa anys, en
les coques de ceba que són venudes arreu de les
nostres comarques.
El negoci ja té més de 40 anys i, des dels seus inicis, la coca de ceba hi ha tingut un paper rellevant. Al principi, però ens explica l’Albert, “la
gent del poble que en volia portaven tots els ingredients i nosaltres els hi fèiem la pasta i els hi
coïem la coca”. Després van passar a fer-ne només

I és que, cada dia, el Forn Ribas fa unes 50 coques
i, el dissabte, la cosa es multiplica per cinc o
més, “els dissabtes treballem fort, en fem entre
unes 250 i 300 unitats”. Totes aquestes coques es
d ist r ib u ei xen a dif er ent s est a b li me nt s de le s
comarques:
Tarragona,
Vila-seca,
Valls,
Torredembarra entre d’altres municipis i, les que
naturalment, es queden a Perafort pels veïns i
amics del poble.
Bé, doncs, queda clar que la coca de ceba és un
bon element de promoció per a Perafort, oi?
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Salutació
12h de Futbol Sala Femení

En aquests mesos d’estiu, tots hem pogut gaudir a l’aire lliure de les diferents activitats lúdiques i esportives que s’han dut a terme al nostre municipi. De fet, l’estiu ja va començar amb festes, les de Sant Pere que van gaudir d’un programa
d’activitats ben generós i per a tots els gustos, pels més petits i pels més grans. Una
activitat i moviment que reflecteix el bon ànim i el dinamisme que té el nostre
poble ja que sense la participació dels veïns, tots aquests actes no serien possibles.

La selecció femenina de futbol sala de Puigdelfí va
participar, l’11 d’agost, en la jornada de 12 hores
de futbol sala. Els resultats van ser:
1er. Pallaresos Park
2n. F.S.F. Montferri
3er. C.F.S.F. Puigdelfí
4rt. Papereria Constantí
5è. F.S.F. El Catllar
6è posició, Salomó.

Julio Trigos i Samper
Regidor d’Esports, Festes, Sanitat i
Serveis Socials

Cursa ciclista de les escoles
Els més petits i el jovent de les escoles van poder
gaudir d’una jornada ciclista a Perafort amb la celebració de la Cursa Ciclista Escoles Memorial Agustí
Aguilà Hierro de Perafort.
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Per altra banda, i en l’àrea de Sanitat, cal comentar que l’Ajuntament de Perafort
abans de l’estiu ja va arribar a un concert amb Ambulàncies San Patricio per tal
que aquestes cobreixin els diferents serveis i necessitats del veïnat quan aquest ho
requereixi.
Així mateix, l’Ajuntament continua treballant perquè tots els habitants del poble
es beneficiïn de nous serveis i per augmentar la nostra qualitat de vida.

Així, la cursa va tenir un caire més lúdic que competitiu i, un cop finalitzat el recorregut, com ja és
habitual, es va procedir a fer el lliurament dels trofeus als guanyadors.
La imatge il·lustra un moment de la rebuda dels trofeus, per part dels participants.

Per altra banda, en l’àrea d’Esports, haig de felicitar a tots aquells, petits, joves i
grans, que van organitzar i participar en les diferents activitats i competicions
esportives que s’han celebrat durant els mesos de juliol i agost, com el 16è.
Torneig de futbol sala de Perafort; els diversos campionats de ciclisme, el futbol
sala dels alevins a Puigdelfí entre d’altres. Per altra banda, també vull mostrar la
meva satisfacció per les bones lliçons de joc que han estat donant, al llarg de tot
l’any, els equips de futbol sala de Puigdelfí femení, que s’ha format aquest any; i
felicitar també als veterans de Perafort i els de tercera categoria que demostren dia
a dia i, setmana a setmana, la seva harmonia esportiva.

Telèfon de l’Ajuntament: 977 62 50 06
Fax de l’Ajuntament: 977 61 00 27
aaguila@perafort.altanettorg
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Torneig de Futbol Sala Alevins
Els alevins de Perafort i Puigdelfí van poder disputar la final del Torneig de Futbol Sala i van
demostrar el seu bon joc durant el partit.
El Torneig, celebrat en el mes d’agost, va reunir
als més petits i va aplegar de públic la pista que
van seguir en tot moment els diferents partits
que es van disputar.

Redacció, disseny i maquetació:
Gestión 4
Fotografies:
T. Morera
Dipòsit Legal:
T-1057-2000
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Acords de plens

Curs de petanca

Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han aprovat en els
diferents plens que ha celebrat l’Ajuntament durant aquest període.

Posat a la consideració dels Regidors el pressupost complementari, és aprovat amb els 4 vots dels Regidors del F.I.C., la abstenció
del Sr. Velilla de CiU, i el Sr. Solé, de CiU, no opina.

Ple ordinari del 3 d’agost de 2001
- Aprovació del Projecte d’Obres Complementàries a les Obres
d’enllumenat, gas i serveis
Prèviament a l’inici de la sessió, el Dr. Arquitecte Sr. Fèlix Boronat
Roura, va fer una extensa exposició del perquè i el com del
Projecte complementari a les obres d’enllumenat, gas i serveis,
serà requisit que les obres no poden separar-se tècnica o econòmicament del contracte principal sense causar inconvenients
majors a l’Administració o que, encara que es puguin separar de
l’execució del contracte inicial, siguin estrictament necessàries
pel seu perfeccionament.
En aquest cas, s’ha de donar audiència al contractista, en el termini de tres dies. El pressupost pel Sr. Arquitecte, és com segueix:
Perafort
Puigdelfí
Baixa 13’18%
Revisió de Preu 11 ‘93%
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79.545.156 ptes.
65.854.625 ptes.
145.399.781 ptes.
19.163.691 ptes.
15.059.965 ptes.

Les esmentades obres, es realitzaran, en tres fases, conjuntament
Perafort i Puigdelfí, per import de 47.098.685 ptes. cada una,
equivalents al 16’9125% de Projecte inicial.
La suma del Projecte inicial i del complementari, és la següent:
Pressupost adjudicat, amb la revisió de preus . . 278.476.244 ptes
Pressupost complementari
amb la revisió de preus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.296.055 ptes
Suma total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419.772.299 ptes

- Aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici
de 2000.
Seguidament, el President, manifesta que han d’examinar-se, i en
el seu cas, aprovar-se en comptes municipals del Pressupost
General, corresponent a l’any 2000.
Practicada una detinguda i minuciosa anàlisi de les consignacions
pressupostades, dels ingressos i despeses realitzades i dels diversos justificants, ha de manifestar legals en la rendició de dits
comptes, i quant al fons, consideren que es troben degudament
justificades totes les partides de càrrec i data, per mitjà dels documents que les acompanyen i que consideren legítims, havent-se
observat així mateix el contingut de les Bases d’execució del
Pressupost que es liquida.

A Perafort i a Puigdelfí, entre altres cursos esportius i d’entreteniment, el curs d’aprendre a jugar a la petanca va ser un dels que
més èxit va tenir, participant-hi inicialment, 14 alumnes. Així,
durant els dies que va durar el curset, es van ensenyar les normes
i bases del joc, però també els trucs i llançaments més apropiats
per tal de ser un bon jugador.

Mulla’t per l’Esclerosis
Múltiple!
La piscina de Perafort va ser testimoni, el passat 8 de juliol, d’un
sentiment de solidaritat de tots els veïns i amics que van voler
demostrar el seu suport i ajuda cap a tots aquells malalts d’esclerosis múltiple i familiars que pateixen, al seu costat, aquesta greu
malatia.

Resultant que, pel que fa al Compte General del Pressupost
Ordinari ofereix el següent resum:
14 jugadors es van apuntar al curs de la petanca durant els mesos
d’estiu

PRIMER
Recaptació líquida
Pendent de cobrament

368.314.667 ptes.
310.001 ptes.

L’esport, el rei de l’estiu

SEGON
Despeses líquides
Pendent de pagament

Una imatge de la piscina durant la realització de la campanya
“Mulla’t”

184.684.240 ptes.
4.212.514 ptes.

De la comparació d’ingressos i pagament líquids resulta un
SUPERÀVIT el 31-12-2000 de 183.630.427 ptes.

Com és habitual, aquest estiu Perafort i Puigdelfí s’han abocat a les activitats esportives de tot tipus. Així, s’ha practicat des de partits de
futbol sala, a cursos de natació, curses ciclistes pels veterans, però també pels més joves, curs de petanca... entre d’altres.
En aquestes pàgines hem volgut fer un petit recull de les activitats més destacades durant juliol i agost.
Felicitats a tots per la vostra participació!

24h de Futbol Sala. Els dies 25 i 26 d’agost van reunir al
camp de futbol de Perafort, a 12 equips disposats a celebrar i a
competir en l’edició de les 24hores de futbol sala. Així, durant
aquelles hores els equips van poder demostrar la seva bona forma
física i la seva resistència.
Els resultats van ser: 1er. Comercial Morell –també guanyador de
l’edició de Futbol Sala de Perafort celebrada del 16 de juliol al 11
d’agost-; 2on. Hostalets; 3er. La Seiscienta; 4rt. Mossos d’Esquadra
i en 5ena. posició, Perafort.

16è. Torneig de Futbol Sala de Perafort.

Durant
quasi un mes, del 16 de juliol al 11 d’agost, va tenir lloc el Torneig
de Futbol Sala de Perafort, que aquest any ja celebrava la seva setzena edició. Amb 24 equips participants, el primers classificats
van ser: 1er. Comercial Morell; 2on. Òptica Roma; 3er. Cal-ver i,
finalment, el 4rt. LQH Tarragona.

Un moment del Torneig de Perafort
L’equip de Puigdelfí va participar a la competició, ben entrada la nit
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Les activitats a l’aire
lliure van ser l’èxit de
les festes de Sant Pere

El Compte General, conté tota la documentació exigida en el nou
Pla Comptable.
Respecta del COMPTE D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI, el
resum és el següent:
Actiu patrimonial a l’inici de l’exercici. . . . 408.223.819 ptes.
Altres durant l’exercici . . . . . . . . . . . . . . . . .19.521.449 ptes.
Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427.745.268 ptes.
Baixes durant l’exercici . . . . . . . . . . . . . . . –––––––––––––––

Antoni Dovale, Director de Repsol Química, va ser l’encarregat
d’obrir les festes de Sant Pere essent-ne el pregoner. L’alcalde, Joan
Martí Pla, en el seu parlament de presentació de Dovale, va destacar la celebració del 25è. aniversari de l’arribada de Repsol a la

Les Pubilles a la sortida de la missa en honor al patró de Sant Pere

Totes aquestes activitats van gaudir d’un alt nivell de participació
per part de tots els perafortins.
Finalment, el diumenge 1 de juliol, les festes van cloure amb
l’Ofici Solemne en honor del nostre Patró Sant Pere, el correfoc,
amb els diables i la Llumeneta, i el ja tradicional castell de focs.

Antonio Dovale, director de Repsol Química, en un moment del seu
discurs
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nostra comarca la qual cosa, va dir “enforteix encara més les nostres relacions. És bo que tots treballem per la bona convivència de
la gent de la indústria amb els habitants de tota la vida de
Perafort”.
Tot seguit, van iniciar-se les diferents activitats de les festes: el
sopar popular, l’espectacle de variettés, balls, cercavila, festival
infantil, xocolatada, futbol, el 2º concurs de truites i, com cada
any, la cursa ciclista XXXV Gran Premi Sant Pere, IV Trofeu
Memorial Ramon Falcó va gaudir d’expectació i participació
Diverses actuacions van animar les vetllades nocturnes del poble
com l’orquestra Janio Martí, la Discoteca mòbil, La Padrina, entre
d’altres.

Puigdelfí celebra el seu
dinar popular
L’Ajuntament de Perafort va organitzar, per segona vegada, el
dinar popular entre tots els veïns i amics de Puigdelfí, a principis
d’estiu.
Com l’any passat, el dinar es va encarregar a una empresa especialitzada del sector i així, més de 110 comensals van reunir-se
per poder degustar l’arròs i, a la vegada, gaudir de la companyia
dels seus conciutadans.

la diferència entre els dos apartats dóna un ACTIU PATRIMONIAL
EN TANCAR L’EXERCICl de 427.745.268 pessetes.
El Sr. President, anuncia que es procedeix a la votació per aprovar
dits comptes, i no havent-hi cap objecció en contra, són aprovats
amb els vots favorables dels 4 Regidors del F.I.C., el vot favorable
del Regidor Sr. Carles Velilla, de CiU, i el Sr. Solé, de CiU, s’absté.
De la present liquidació en serà tramesa una còpia a l’Il·lm. Sr.
Delegat d’Hisenda, al Director General d’Administració Local de
la Generalitat de Catalunya, i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Aprovació de la renúncia al càrrec de Regidora presentada per
Margarida Gras Piqueras, per motius estrictament personals i de
residència, s’acorda per unanimitat:
1- Acceptar dita renúncia.
2- Fer tramesa de la documentació a la Junta Electoral Central, en
petició de la Credencial a favor del següent de la llista de CiU.
- Adjudicació d’obres i serveis

8. Informa el Sr. Boronat, que s’està ultimant la liquidació definitiva de les Obres de la planta SM/OP, de Repsol Química, SA.
9. S’ha presentat una liquidació per la Llicència d’activitats a
Repsol Química, SA. d’acord amb la legislació anterior a la Llei
3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.
10. Informa que el Caixer autornàtic de Caixa Tarragona, instal·lat
als baixos de l’Ajuntament, ja funciona.

Estat de les finances a 31.08.2001

Pressupost General

25.303.066 ptes

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

24.950.298 ptes
154.515 ptes
198.265 ptes

SUMA TOTAL

23.303.066 ptes

Padró d’habitants a 31.08.2001: 685 habitants

L’Alcalde, assabenta al Ple municipal, dels següents temes:
1. S’han acabat les obres de nínxols nous al Cementiri.
2. Han començat les obres per la restauració de la “Dragonera”.
3. Adjudicació “D’obres diverses a les Depuradores” d’acord amb
el Projecte aprovat per “l’Agència Catalana de l’Aigua” per import
de 3.776.339 ptes.
Pressupost de Licitació: 3.776.339 ptes.
Ofertes: Progrés 1. 3.690.000 ptes. Baixa 2’286%
Han excusat presentar ofertes els constructors, José Antonio
García, Antonio Fernández i Construccions Recasens.
S’adjudica a Progrés 1 per la quantitat de 3.690.000 ptes., IVA
inclós.
4. La canonada d’impulsió de les aigües residuals de Perafort, s’ha
tingut que canviar, d’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua,
amb caràcter d’Urgència, i les obres les està portant a terme l’empresa LUBASA.
5. Les obres del tancament del Camp de Futbol, ja s’estan acabant.
6. L’eixample del carrer del Mig, cap a l’Església, ja s’estan acabant i també s’está arranjant la paret mitgera amb el Sr. Magriñá.

Un moment de l’entrega de trofeus de la XXXV Gran Premi Sant
Pere

Els veïns de Puigdelfí van celebrar el seu dinar de germanor
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7. S’han presentat diferents escrits al Ministeri de Foment pel tema
de les rotondes a la CN-240; per a Puigdelfí s’ha demanat una
parada d’autobús a cada costat de la plaça i un tub de pas de serveis. A la cruïlla de la Pobla de Mafumet, un enllaç a la rotonda
per a “Perafort Inversions”.
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La Casa del Metge ja
està llesta per iniciar
els cursos
Des del setembre passat, l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí
juntament amb els professionals de l’Escola Bressol, hem iniciat
un nou projecte educatiu basat en els principis de I’ESCOLA
ACTIVA. Volem que els nens i nenes aprenguin de la millor
manera possible, donant preferència a l’observació directa, a l’educació en les tècniques d’aprenentatge manual i a l’experimentació.
El nostre objectiu és que pares i mestres fem, de l’educació, una
tasca comuna on la comunicació sigui la base d’aquest procés
d’ensenyament-aprenentatge. No volem treballar sols, junts
podem potenciar els valors que es treballen diariament a l’escola, com són el respecte, la tolerància i el saber compartir.

Després de totes les remodelacions i arranjaments, durant aquest
mes d’octubre ja s’estan iniciant els diferents cursos que es realitzaran en les seves instal·lacions. Així, l’Ajuntament, que cada any
organitza cursos per fomentar i enriquir la cultura i l’oci, té previst
portar a terme els següents cursos: català, anglès, puntes de coixí,
treballs manuals, balls de saló, reforç escolar i, com a novetat per
aquest any, es comença un nou curs, el de restauració de mobles.
A banda, també es realitza el curs d’informàtica distribuït en diversos programes –Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000,
Microsoft Access 2000 i coneixements bàsics d’internet-.

Els arranjaments al
Camp de Futbol ja han
finalitzat
Després que l’Ajuntament ja ha realitzat les obres d’enllumenat i
de rec al camp per tal de millorar les condicions per a la pràctica
de l’esport, amb aquesta mateixa intenció, el consistori ha construït tot un bloc escalonat que envolta tot el camp juntament amb
un tancat de tela per tal de facilitar els entrenaments i els diferents
partits que s’hi disputin.

Són importants els continguts pròpiament curriculars, però
encara ho és més formar els nostres alumnes com a futurs ciutadants i ciutadanes capaços de transmetre aquests valors a les
noves generacions i de col·laborar a fer d’aquest món, un món
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Per tal d’oferir una major comoditat i amplitud pels vianants,
l’Ajuntament de Perafort ha enderrocat una casa del carrer del Mig
per tal d’eixamplar-lo, doncs aquest carrer és el que es dirigeix a
la Plaça de l’Esglèsia i és bastant concorregut.
Aquesta reestructuració facilitarà el pas dels veïns, doncs, es tractava d’un punt molt estret. L’Ajuntament de Perafort també té previst fer el mateix amb una casa de Perafort que es troba al carrer
que porta a la Plaça, a finals d’octubre.

En el mes de juny, l’Escola va fer una festa de comiat per als més
grans que aquest setembre han començat P-3
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just, solidari i lliure.
Hem de ser conscients que en aquestes
edats primerenques els nens i nenes són
grans observadors i imitadors de l’entorn i,
per tant, hem de poder donar el model
més adient, sabent que en un futur immediat seran, en bona part, el reflexe de la
nostra manera de fer i de ser. Així doncs,
pensem que la nostra tasca ha de ser la de
impartir un aprenentatge per a la vida i ferho de manera conjunta: família i escola.
Per altra banda, volem agraïr a les famílies
que han fet possible que es portés a terme
aquest projecte confiant-nos els seus fills i
filles i, a la vegada, volem donar la benvinguda a l’Escola a les noves famílies
que, a partir d’ara, compartiran les nostres
il·lusions i la nostra tasca educativa.

Imatge d’una de les sales polivalents on es realitzaran els cursos, amb
el nou mobiliari

Una imatge dels nens, durant la classe de cuina

Eixample del carrer
del Mig

Imatge de les obres finalitzades al Camp de Futbol

Per altra banda, l’Ajuntament té previst ajardinar la part dreta del
camp de futbol per tal que el centre esportiu guardi una bona
imatge en el seu conjunt.

Aprofitem també per saludar i desitjar molta sort als alumnes que ens han deixat per començar P-3!

Equip Psicopedagògic de l’Escola Bressol

Bústia de suggeriments
Per tal que tothom qui ho vulgui pugui expressar les seves inquietuds o idees, “Viure a Perafort i Puigdelfí” ha obert una
bústia de suggeriments a la que us podreu adreçar quan ho cregueu pertinent. Podeu deixar els vostres escrits a la
secretaria de l’Ajuntament.
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Perspectiva del espai guanyat per l’enderroc de la casa, que permet l’eixample
del carrer del Mig
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Després de totes les remodelacions i arranjaments, durant aquest
mes d’octubre ja s’estan iniciant els diferents cursos que es realitzaran en les seves instal·lacions. Així, l’Ajuntament, que cada any
organitza cursos per fomentar i enriquir la cultura i l’oci, té previst
portar a terme els següents cursos: català, anglès, puntes de coixí,
treballs manuals, balls de saló, reforç escolar i, com a novetat per
aquest any, es comença un nou curs, el de restauració de mobles.
A banda, també es realitza el curs d’informàtica distribuït en diversos programes –Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000,
Microsoft Access 2000 i coneixements bàsics d’internet-.

Els arranjaments al
Camp de Futbol ja han
finalitzat
Després que l’Ajuntament ja ha realitzat les obres d’enllumenat i
de rec al camp per tal de millorar les condicions per a la pràctica
de l’esport, amb aquesta mateixa intenció, el consistori ha construït tot un bloc escalonat que envolta tot el camp juntament amb
un tancat de tela per tal de facilitar els entrenaments i els diferents
partits que s’hi disputin.

Són importants els continguts pròpiament curriculars, però
encara ho és més formar els nostres alumnes com a futurs ciutadants i ciutadanes capaços de transmetre aquests valors a les
noves generacions i de col·laborar a fer d’aquest món, un món
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Per tal d’oferir una major comoditat i amplitud pels vianants,
l’Ajuntament de Perafort ha enderrocat una casa del carrer del Mig
per tal d’eixamplar-lo, doncs aquest carrer és el que es dirigeix a
la Plaça de l’Esglèsia i és bastant concorregut.
Aquesta reestructuració facilitarà el pas dels veïns, doncs, es tractava d’un punt molt estret. L’Ajuntament de Perafort també té previst fer el mateix amb una casa de Perafort que es troba al carrer
que porta a la Plaça, a finals d’octubre.

En el mes de juny, l’Escola va fer una festa de comiat per als més
grans que aquest setembre han començat P-3
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just, solidari i lliure.
Hem de ser conscients que en aquestes
edats primerenques els nens i nenes són
grans observadors i imitadors de l’entorn i,
per tant, hem de poder donar el model
més adient, sabent que en un futur immediat seran, en bona part, el reflexe de la
nostra manera de fer i de ser. Així doncs,
pensem que la nostra tasca ha de ser la de
impartir un aprenentatge per a la vida i ferho de manera conjunta: família i escola.
Per altra banda, volem agraïr a les famílies
que han fet possible que es portés a terme
aquest projecte confiant-nos els seus fills i
filles i, a la vegada, volem donar la benvinguda a l’Escola a les noves famílies
que, a partir d’ara, compartiran les nostres
il·lusions i la nostra tasca educativa.

Imatge d’una de les sales polivalents on es realitzaran els cursos, amb
el nou mobiliari

Una imatge dels nens, durant la classe de cuina

Eixample del carrer
del Mig

Imatge de les obres finalitzades al Camp de Futbol

Per altra banda, l’Ajuntament té previst ajardinar la part dreta del
camp de futbol per tal que el centre esportiu guardi una bona
imatge en el seu conjunt.

Aprofitem també per saludar i desitjar molta sort als alumnes que ens han deixat per començar P-3!

Equip Psicopedagògic de l’Escola Bressol

Bústia de suggeriments
Per tal que tothom qui ho vulgui pugui expressar les seves inquietuds o idees, “Viure a Perafort i Puigdelfí” ha obert una
bústia de suggeriments a la que us podreu adreçar quan ho cregueu pertinent. Podeu deixar els vostres escrits a la
secretaria de l’Ajuntament.
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Perspectiva del espai guanyat per l’enderroc de la casa, que permet l’eixample
del carrer del Mig
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Les activitats a l’aire
lliure van ser l’èxit de
les festes de Sant Pere

El Compte General, conté tota la documentació exigida en el nou
Pla Comptable.
Respecta del COMPTE D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI, el
resum és el següent:
Actiu patrimonial a l’inici de l’exercici. . . . 408.223.819 ptes.
Altres durant l’exercici . . . . . . . . . . . . . . . . .19.521.449 ptes.
Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427.745.268 ptes.
Baixes durant l’exercici . . . . . . . . . . . . . . . –––––––––––––––

Antoni Dovale, Director de Repsol Química, va ser l’encarregat
d’obrir les festes de Sant Pere essent-ne el pregoner. L’alcalde, Joan
Martí Pla, en el seu parlament de presentació de Dovale, va destacar la celebració del 25è. aniversari de l’arribada de Repsol a la

Les Pubilles a la sortida de la missa en honor al patró de Sant Pere

Totes aquestes activitats van gaudir d’un alt nivell de participació
per part de tots els perafortins.
Finalment, el diumenge 1 de juliol, les festes van cloure amb
l’Ofici Solemne en honor del nostre Patró Sant Pere, el correfoc,
amb els diables i la Llumeneta, i el ja tradicional castell de focs.

Antonio Dovale, director de Repsol Química, en un moment del seu
discurs
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nostra comarca la qual cosa, va dir “enforteix encara més les nostres relacions. És bo que tots treballem per la bona convivència de
la gent de la indústria amb els habitants de tota la vida de
Perafort”.
Tot seguit, van iniciar-se les diferents activitats de les festes: el
sopar popular, l’espectacle de variettés, balls, cercavila, festival
infantil, xocolatada, futbol, el 2º concurs de truites i, com cada
any, la cursa ciclista XXXV Gran Premi Sant Pere, IV Trofeu
Memorial Ramon Falcó va gaudir d’expectació i participació
Diverses actuacions van animar les vetllades nocturnes del poble
com l’orquestra Janio Martí, la Discoteca mòbil, La Padrina, entre
d’altres.

Puigdelfí celebra el seu
dinar popular
L’Ajuntament de Perafort va organitzar, per segona vegada, el
dinar popular entre tots els veïns i amics de Puigdelfí, a principis
d’estiu.
Com l’any passat, el dinar es va encarregar a una empresa especialitzada del sector i així, més de 110 comensals van reunir-se
per poder degustar l’arròs i, a la vegada, gaudir de la companyia
dels seus conciutadans.

la diferència entre els dos apartats dóna un ACTIU PATRIMONIAL
EN TANCAR L’EXERCICl de 427.745.268 pessetes.
El Sr. President, anuncia que es procedeix a la votació per aprovar
dits comptes, i no havent-hi cap objecció en contra, són aprovats
amb els vots favorables dels 4 Regidors del F.I.C., el vot favorable
del Regidor Sr. Carles Velilla, de CiU, i el Sr. Solé, de CiU, s’absté.
De la present liquidació en serà tramesa una còpia a l’Il·lm. Sr.
Delegat d’Hisenda, al Director General d’Administració Local de
la Generalitat de Catalunya, i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Aprovació de la renúncia al càrrec de Regidora presentada per
Margarida Gras Piqueras, per motius estrictament personals i de
residència, s’acorda per unanimitat:
1- Acceptar dita renúncia.
2- Fer tramesa de la documentació a la Junta Electoral Central, en
petició de la Credencial a favor del següent de la llista de CiU.
- Adjudicació d’obres i serveis

8. Informa el Sr. Boronat, que s’està ultimant la liquidació definitiva de les Obres de la planta SM/OP, de Repsol Química, SA.
9. S’ha presentat una liquidació per la Llicència d’activitats a
Repsol Química, SA. d’acord amb la legislació anterior a la Llei
3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.
10. Informa que el Caixer autornàtic de Caixa Tarragona, instal·lat
als baixos de l’Ajuntament, ja funciona.

Estat de les finances a 31.08.2001

Pressupost General

25.303.066 ptes

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

24.950.298 ptes
154.515 ptes
198.265 ptes

SUMA TOTAL

23.303.066 ptes

Padró d’habitants a 31.08.2001: 685 habitants

L’Alcalde, assabenta al Ple municipal, dels següents temes:
1. S’han acabat les obres de nínxols nous al Cementiri.
2. Han començat les obres per la restauració de la “Dragonera”.
3. Adjudicació “D’obres diverses a les Depuradores” d’acord amb
el Projecte aprovat per “l’Agència Catalana de l’Aigua” per import
de 3.776.339 ptes.
Pressupost de Licitació: 3.776.339 ptes.
Ofertes: Progrés 1. 3.690.000 ptes. Baixa 2’286%
Han excusat presentar ofertes els constructors, José Antonio
García, Antonio Fernández i Construccions Recasens.
S’adjudica a Progrés 1 per la quantitat de 3.690.000 ptes., IVA
inclós.
4. La canonada d’impulsió de les aigües residuals de Perafort, s’ha
tingut que canviar, d’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua,
amb caràcter d’Urgència, i les obres les està portant a terme l’empresa LUBASA.
5. Les obres del tancament del Camp de Futbol, ja s’estan acabant.
6. L’eixample del carrer del Mig, cap a l’Església, ja s’estan acabant i també s’está arranjant la paret mitgera amb el Sr. Magriñá.

Un moment de l’entrega de trofeus de la XXXV Gran Premi Sant
Pere

Els veïns de Puigdelfí van celebrar el seu dinar de germanor

octubre 2001

7. S’han presentat diferents escrits al Ministeri de Foment pel tema
de les rotondes a la CN-240; per a Puigdelfí s’ha demanat una
parada d’autobús a cada costat de la plaça i un tub de pas de serveis. A la cruïlla de la Pobla de Mafumet, un enllaç a la rotonda
per a “Perafort Inversions”.
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Acords de plens

Curs de petanca

Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han aprovat en els
diferents plens que ha celebrat l’Ajuntament durant aquest període.

Posat a la consideració dels Regidors el pressupost complementari, és aprovat amb els 4 vots dels Regidors del F.I.C., la abstenció
del Sr. Velilla de CiU, i el Sr. Solé, de CiU, no opina.

Ple ordinari del 3 d’agost de 2001
- Aprovació del Projecte d’Obres Complementàries a les Obres
d’enllumenat, gas i serveis
Prèviament a l’inici de la sessió, el Dr. Arquitecte Sr. Fèlix Boronat
Roura, va fer una extensa exposició del perquè i el com del
Projecte complementari a les obres d’enllumenat, gas i serveis,
serà requisit que les obres no poden separar-se tècnica o econòmicament del contracte principal sense causar inconvenients
majors a l’Administració o que, encara que es puguin separar de
l’execució del contracte inicial, siguin estrictament necessàries
pel seu perfeccionament.
En aquest cas, s’ha de donar audiència al contractista, en el termini de tres dies. El pressupost pel Sr. Arquitecte, és com segueix:
Perafort
Puigdelfí
Baixa 13’18%
Revisió de Preu 11 ‘93%
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79.545.156 ptes.
65.854.625 ptes.
145.399.781 ptes.
19.163.691 ptes.
15.059.965 ptes.

Les esmentades obres, es realitzaran, en tres fases, conjuntament
Perafort i Puigdelfí, per import de 47.098.685 ptes. cada una,
equivalents al 16’9125% de Projecte inicial.
La suma del Projecte inicial i del complementari, és la següent:
Pressupost adjudicat, amb la revisió de preus . . 278.476.244 ptes
Pressupost complementari
amb la revisió de preus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.296.055 ptes
Suma total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419.772.299 ptes

- Aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici
de 2000.
Seguidament, el President, manifesta que han d’examinar-se, i en
el seu cas, aprovar-se en comptes municipals del Pressupost
General, corresponent a l’any 2000.
Practicada una detinguda i minuciosa anàlisi de les consignacions
pressupostades, dels ingressos i despeses realitzades i dels diversos justificants, ha de manifestar legals en la rendició de dits
comptes, i quant al fons, consideren que es troben degudament
justificades totes les partides de càrrec i data, per mitjà dels documents que les acompanyen i que consideren legítims, havent-se
observat així mateix el contingut de les Bases d’execució del
Pressupost que es liquida.

A Perafort i a Puigdelfí, entre altres cursos esportius i d’entreteniment, el curs d’aprendre a jugar a la petanca va ser un dels que
més èxit va tenir, participant-hi inicialment, 14 alumnes. Així,
durant els dies que va durar el curset, es van ensenyar les normes
i bases del joc, però també els trucs i llançaments més apropiats
per tal de ser un bon jugador.

Mulla’t per l’Esclerosis
Múltiple!
La piscina de Perafort va ser testimoni, el passat 8 de juliol, d’un
sentiment de solidaritat de tots els veïns i amics que van voler
demostrar el seu suport i ajuda cap a tots aquells malalts d’esclerosis múltiple i familiars que pateixen, al seu costat, aquesta greu
malatia.

Resultant que, pel que fa al Compte General del Pressupost
Ordinari ofereix el següent resum:
14 jugadors es van apuntar al curs de la petanca durant els mesos
d’estiu

PRIMER
Recaptació líquida
Pendent de cobrament

368.314.667 ptes.
310.001 ptes.

L’esport, el rei de l’estiu

SEGON
Despeses líquides
Pendent de pagament

Una imatge de la piscina durant la realització de la campanya
“Mulla’t”

184.684.240 ptes.
4.212.514 ptes.

De la comparació d’ingressos i pagament líquids resulta un
SUPERÀVIT el 31-12-2000 de 183.630.427 ptes.

Com és habitual, aquest estiu Perafort i Puigdelfí s’han abocat a les activitats esportives de tot tipus. Així, s’ha practicat des de partits de
futbol sala, a cursos de natació, curses ciclistes pels veterans, però també pels més joves, curs de petanca... entre d’altres.
En aquestes pàgines hem volgut fer un petit recull de les activitats més destacades durant juliol i agost.
Felicitats a tots per la vostra participació!

24h de Futbol Sala. Els dies 25 i 26 d’agost van reunir al
camp de futbol de Perafort, a 12 equips disposats a celebrar i a
competir en l’edició de les 24hores de futbol sala. Així, durant
aquelles hores els equips van poder demostrar la seva bona forma
física i la seva resistència.
Els resultats van ser: 1er. Comercial Morell –també guanyador de
l’edició de Futbol Sala de Perafort celebrada del 16 de juliol al 11
d’agost-; 2on. Hostalets; 3er. La Seiscienta; 4rt. Mossos d’Esquadra
i en 5ena. posició, Perafort.

16è. Torneig de Futbol Sala de Perafort.

Durant
quasi un mes, del 16 de juliol al 11 d’agost, va tenir lloc el Torneig
de Futbol Sala de Perafort, que aquest any ja celebrava la seva setzena edició. Amb 24 equips participants, el primers classificats
van ser: 1er. Comercial Morell; 2on. Òptica Roma; 3er. Cal-ver i,
finalment, el 4rt. LQH Tarragona.

Un moment del Torneig de Perafort
L’equip de Puigdelfí va participar a la competició, ben entrada la nit

octubre 2001
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12h de Futbol Sala Femení

En aquests mesos d’estiu, tots hem pogut gaudir a l’aire lliure de les diferents activitats lúdiques i esportives que s’han dut a terme al nostre municipi. De fet, l’estiu ja va començar amb festes, les de Sant Pere que van gaudir d’un programa
d’activitats ben generós i per a tots els gustos, pels més petits i pels més grans. Una
activitat i moviment que reflecteix el bon ànim i el dinamisme que té el nostre
poble ja que sense la participació dels veïns, tots aquests actes no serien possibles.

La selecció femenina de futbol sala de Puigdelfí va
participar, l’11 d’agost, en la jornada de 12 hores
de futbol sala. Els resultats van ser:
1er. Pallaresos Park
2n. F.S.F. Montferri
3er. C.F.S.F. Puigdelfí
4rt. Papereria Constantí
5è. F.S.F. El Catllar
6è posició, Salomó.

Julio Trigos i Samper
Regidor d’Esports, Festes, Sanitat i
Serveis Socials

Cursa ciclista de les escoles
Els més petits i el jovent de les escoles van poder
gaudir d’una jornada ciclista a Perafort amb la celebració de la Cursa Ciclista Escoles Memorial Agustí
Aguilà Hierro de Perafort.
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Per altra banda, i en l’àrea de Sanitat, cal comentar que l’Ajuntament de Perafort
abans de l’estiu ja va arribar a un concert amb Ambulàncies San Patricio per tal
que aquestes cobreixin els diferents serveis i necessitats del veïnat quan aquest ho
requereixi.
Així mateix, l’Ajuntament continua treballant perquè tots els habitants del poble
es beneficiïn de nous serveis i per augmentar la nostra qualitat de vida.

Així, la cursa va tenir un caire més lúdic que competitiu i, un cop finalitzat el recorregut, com ja és
habitual, es va procedir a fer el lliurament dels trofeus als guanyadors.
La imatge il·lustra un moment de la rebuda dels trofeus, per part dels participants.

Per altra banda, en l’àrea d’Esports, haig de felicitar a tots aquells, petits, joves i
grans, que van organitzar i participar en les diferents activitats i competicions
esportives que s’han celebrat durant els mesos de juliol i agost, com el 16è.
Torneig de futbol sala de Perafort; els diversos campionats de ciclisme, el futbol
sala dels alevins a Puigdelfí entre d’altres. Per altra banda, també vull mostrar la
meva satisfacció per les bones lliçons de joc que han estat donant, al llarg de tot
l’any, els equips de futbol sala de Puigdelfí femení, que s’ha format aquest any; i
felicitar també als veterans de Perafort i els de tercera categoria que demostren dia
a dia i, setmana a setmana, la seva harmonia esportiva.

Telèfon de l’Ajuntament: 977 62 50 06
Fax de l’Ajuntament: 977 61 00 27
aaguila@perafort.altanettorg
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Torneig de Futbol Sala Alevins
Els alevins de Perafort i Puigdelfí van poder disputar la final del Torneig de Futbol Sala i van
demostrar el seu bon joc durant el partit.
El Torneig, celebrat en el mes d’agost, va reunir
als més petits i va aplegar de públic la pista que
van seguir en tot moment els diferents partits
que es van disputar.

Redacció, disseny i maquetació:
Gestión 4
Fotografies:
T. Morera
Dipòsit Legal:
T-1057-2000
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CURIOSITATS
Que bona la coca de ceba !!
Un dels elements típics de l’estiu és la calor, les
sortides a platja o a la muntanya, les activitats
esportives... i les nits de l’estiu es caracteritzen
per les moltes revetlles que s’hi celebren i un dels
elements claus d’aquestes revetlles han estat la
coca de ceba de Perafort! Així, com ens explica
l’Albert Ribas, propietari amb el seu germà, del
Forn Ribas, “l’estiu és segurament l’època en la
qual es fan més coques, doncs, les revetlles reuneixen a grans grups de gent i sempre marxen amb
30 o 40 coques”. I la veritat és que no és estrany,
perquè la coca de ceba que fan aquests dos germans és realment bona!

els dissabtes o per encàrrec i, en l’actualitat, cada
dia serveixen les exquisites coques de ceba, d’espinacs amb panses i pinyons i les també boníssimes coques dolces.
Tot i la seva exquisitesa, la recepta és ben fàcil:
ceba, pebrot, oli, pebre i la pasta de la coca. Si es
vol amb algun ingredient més, els germans Ribas
no tenen cap problema en servir-les, “normalment
nosaltres solem fer coca de ceba sola o bé amb
llonganissa o amb arengades, però si ens ho encarreguen amb temps, es poden fer de qualsevol
cosa” comenta l’Albert.
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El Forn Ribas elabora cada dia unes
cinquanta coques
de ceba

L’Albert i l’Anton Ribas, amb les seves respetives
esposes, porten endavant el negoci absolutament
familiar que s’ha especialitzat, des de fa anys, en
les coques de ceba que són venudes arreu de les
nostres comarques.
El negoci ja té més de 40 anys i, des dels seus inicis, la coca de ceba hi ha tingut un paper rellevant. Al principi, però ens explica l’Albert, “la
gent del poble que en volia portaven tots els ingredients i nosaltres els hi fèiem la pasta i els hi
coïem la coca”. Després van passar a fer-ne només

I és que, cada dia, el Forn Ribas fa unes 50 coques
i, el dissabte, la cosa es multiplica per cinc o
més, “els dissabtes treballem fort, en fem entre
unes 250 i 300 unitats”. Totes aquestes coques es
d ist r ib u ei xen a dif er ent s est a b li me nt s de le s
comarques:
Tarragona,
Vila-seca,
Valls,
Torredembarra entre d’altres municipis i, les que
naturalment, es queden a Perafort pels veïns i
amics del poble.
Bé, doncs, queda clar que la coca de ceba és un
bon element de promoció per a Perafort, oi?
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