Els establiments de Perafort us desitgen
Bon Nadal i Feliç any 2002

Apdo. de Correos 726
Tel. Móvil

Salutació
El Nadal ja ha arribat. I Perafort ja té llestos tots els preparatius per poder celebrar
amb el goig i respecte que es mereixen aquests dies de recolliment. Com sempre,
l’Ajuntament ha organitzat diverses activitats sobretot pels més petits, doncs ells
són els qui amb més sorpresa i il·lusió, esperen aquests dies. Hi haurà, doncs, parc
infantil, caga tió, esplai, festa d’any nou, cavalgata de Reis...
Per altra banda, i com a objecte de la meva àrea d’actuació, el soterrament de les
línies elèctriques, telèfon i de les conduccions de gas propà a Perafort i Puigdelfí
gairebé ja està enllestit. De fet, a Puigdelfí ja s’ha acabat, i a Perafort, queden
encara alguns carrers pendents, però tal com estava previst, les obres finalitzaran
al llarg del primer trimestre del 2002, ja que ara durant les festes, tal com ja es va
fer l’any passat, s’aturaran per no causar perjudicis de cap tipus als veïns. Així, ara
fa un any que les obres es van començar i crec que, amb els beneficis que aquestes comportaran per a tots nosaltres, haurà valgut la pena el temps que s’hi ha
dedicat i haver patit les molèsties lògiques de l’obra.
Així mateix, cal destacar que ja ens trobem a la meitat de la legislatura i, tot i la
feina feta, encara ens queden pendents molts projectes per dur a terme a Perafort
i a Puigdelfí. I és que l’Ajuntament treballa cada dia per aconseguir el màxim
benestar i la millor qualitat de vida dels nostres veïns i, així mateix, ho continuarem fent.

Jordi Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort, àrees de
Governació, Personal i Obres

Telèfon de l’Ajuntament: 977 62 50 06
Fax: 977 61 00 27
aaguila@perafort.altanettorg

M’acomiado, doncs, amb el desig que passeu un Bon Nadal i una Bona entrada
a l’any 2002 que, com cada any, ho celebrarem tots junts amb focs artificials.
Us hi espero!
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CONSISTORI
Acords de plens
Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han aprovat en el ple
que ha celebrat l’Ajuntament durant aquest període.

Ple ordinari del 26 d’octubre de 2001
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla; Sr. Tinent d’Alcalde,
Joan Ventura i Mateu; Consellers Sr. Francesc Días i Álvarez, Sr.
Julio Trigos i Samper, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Joan Padreny
Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
(...)
6.- Sol·licitud d’un crèdit per a finançar les obres d’enllumenat
públic, telefonia, baixa tensió i gas canallitzat.
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- Crèdit de 25 milions ptes. amb Caixa Tarragona Sense interès, a
15 anys, amb un any de carència.
- Crèdit de 225 milions ptes. amb Caixa Tarragona a 15 anys, amb
dos anys de carència. Prèvia deliberació al respecte i escoltats els
diferents punts de vista de cada Regidor, són aprovats per unanimitat els següients documents.
- Sol·licitud d’Autorització, pel Dep. d’Economia i Finances de la
Generalitat.
Model CL-1
Model CL-2
Model CL-3
Model CL-4
Model PR-0
Memòria de l’Alcalde
Informe del Secretari-Interventor.
Document d’Interessos de prèstecs de la Diputació.
Document de l’operació de 225 milions amb Caixa Tarragona.
El Regidor Sr. Velilla, pregunta el deute màxim que pot tenir
l’Ajuntament. Se l’informa que ha estat revisat per la Diputació i
que és correcte.

2n. Una vegada acabada la instal·lació s’ha de presentar la documentació reglamentària per a obtenir llicència de funcionament i
el projecte de la instal·lació tal com s’hagi muntat realment.
3er. Pagament de les taxes municipals de 343.900 ptes., equivalents al 2’5% de l’impost del pressupost total de les obres de
13.756.000 ptes.

9.- Aprovació de subvencions escolars llibres i transport del curs
2001/2002
Prèvia deliberació al respecte, s’acorda per unanimitat incrementar
en un 4% els diferents imports de les Beques de llibres i transport
escolar pel curs 2001/2002 essent les condicions d’atorgament les
que figuren en les Bases aprovades pel curs 2000/2001. Els Imports
resultants d’aquesta modificació, són les següents:
Beques per a l’adquisició de llibres escolars dels estudiants que
estan cursant EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ESO,
5è FP, BATXILLERAT, Cicles Formatius, COU i Superiors. Essent els
mòduls becats els següents:
Mòdul nº 1.- Educació infantil (Llar d’infants i P-3, P-4 i P-5 )
5.200 ptes. (31’25 Euros)
Mòdul nº 2.- Educació Primària 7.800 ptes. (46’88 E.)
Mòdul nº 3.- ESO, 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius grau mitjà i
superior i COU 15.600 ptes. (93’76 E.)
Mòdul nº 4.- Universitaris (Diplomatura i Llicenciatura) 28.600
ptes. (117’89 E.) Quedant exclosos qualsevol altres tipus d’estudis.
Beques de transport escolar dels estudiants que estan cursant 5è FP,
Batxillerat, Cicles Formatius, COU i Universitaris ( Diplomatura i
Llicenciatura ).
Mòdul nº 1.- Desplaçaments a Reus, Tarragona, Valls, El Turó,
Constantí, etc... Beca de 31.200 ptes. (187’51 E.).
Mòdul nº 2.- Desplaçament a Tortosa, Móra d’Ebre, Vilanova,
Lleida, Barcelona, etc... Beca de 88.192 ptes. (530’05 E.).

10.- Adjudicació d’obres i serveis
Canonada de 2” de diàmetre per Òxid d’Etilè de Repsol Química, SA.

7.- Pròrroga de la pòlissa de crèdit
Prèvia deliberació al respecte, s’acorda per unanimitat:
1.- Demanar a Caixa Tarragona, la pròrroga de la Pòlissa
de crèdit vigent de 23.000.000 ptes., per a un any més.
2.- Facultar l’Alcalde per a signar els documents
escaients.

8.- Llicència d’activitat a Repsol Butano, S.A. a Puigdelfí
En relació a la petició de Repsol Butano, SA per emmagatzematge
i distribució de gas propà a Puigdelfí, de 1-08-01 i vist, l’informe
favorable del Tècnic Municipal de 10-10-01, la Corporació
Municipal acorda:
1er. S’autoritza a Repsol Butano, SA a l’emmagatzematge i distribució de gas propà, canalitzat a la població de Puigdelfí.

En relació a aquesta petició de Repsol Química, S.A, per un canvi
no substancial a la llicència vigent del RACK de canonades existent. També demana la preceptiva Llicència d’Obres.
Vistos els informes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua i
del Tècnic Municipal.
Atès que el tram de canonades que afecta al municipi té un pressupost de 2.484.856 ptes.
Atés que la Llicència d’Obres puja la quantitat de 62.121 ptes.
La Corporació Municipal acorda concedir l’esmentada llicència a
tenor de la documentació presentada.
- Reunió amb LUBASA, sobre les obres en curs dels carrers.
- Reunió amb veïns del Raval de les Creus, sobre el tema dels
arbres als carrers.
- Reunió amb representants de FOMENT, sobre la nova rotonda de
la CN-240 a Puigdelfí, en què és previsible el seu enllumenat i
parada d’autobusos.
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- Reunió amb Grues David i Garcia, sobre el tema de la retirada de
vehicles estacionats davant de Guals.
-Tema neteja de carrers el Consell Comarcal està estudiant ampliar
el servei de neteja de carrers, degut a la demanda creixent de la
resta de municipis de la comarca.
- Informa de la passada reunió, a la Diputació, per a tractar del
tema de l’enllaç del TAV amb el corredor del Mediterrani. Hi ha
dues alternatives, Reus- Puigdelfí-Perafort, en què l’Alcalde manifesta el seu desacord, i Vilaseca- Reus- Morell- Vilallonga, que sembla que sigui viable per part de la Generalitat.
Informa de la visita a París, invitat per l’Ajuntament de Tarragona,
per parlar amb les autoritats franceses del tema de seguretat en les
instal·lacions Petroquímiques, com a conseqüència del recent accident que es va produir a Toulouse. En aquest acte també hi havia
els Alcaldes d’El Morell i de la Pobla de Mafumet.
Informa de la reunió mantinguda amb Telefònica, pel tema del
soterrament de les línies que estan grapades per les façanes. La reunió ha estat positiva i tot indica que, a primers d’any, es començarà
per Puigdelfí.
Informa de la convocatòria de la subhasta de les obres del PUOSC,
a Puigdelfí, les quals properament seran adjudicades. Dites obres
són “Grades al Poliesportiu” i “Serveis al carrer Mossén Eladi
Parés”.

adients. L’Alcalde informa, que les convocatòries van sortir de
l’Ajuntament a 2/4 d’una del dimecres. També demana explicacions sobre el contracte de l’Albert Fortuny, que l’Alcalde l’informa
degudament. Pregunta sobre els últims apagaments de la llum.
L’Alcalde Ii contesta que foren per reformes en les línies.
Regidor Sr. Padreny:
Pregunta sobre el tema del cobrament de la línia del T.A.V.
L’alcalde l’informa que s’han cobrat dos talons de més de 5 milions
de ptes.
Regidor Sr. Díaz:
Pregunta pels sorolls i males olors de la planta de Repsol Química,
SA. L’Alcalde Ii diu que aquesta setmana han presentat un projecte per eliminar els sorolls i males olor que espera que serveixin per
a millorar el medi ambient a Puigdelfí.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou la sessió a 2/4 de 12
del vespre, de la qual s’estén la present acta. Ho certifico.

11.- Precs i Preguntes
Regidor Carles Velilla:
Diu que va rebre la convocatòria fora de termini i que aquesta és
la segona vegada. Demana que l’Alcalde prengui les mesures

Paisatge dels camps de Perafort, nevats, el passat 15 de desembre
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Estat de les finances
a 30.11.01

PADRÓ D’HABITANTS A 30.11.2001
686 habitants
Casaments:

Saldo Pressupost General

13.248.324 ptes.

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

12.895.556 ptes
154.515 ptes
198.253 ptes

SUMA TOTAL

13.248.324 ptes

09-09-2001 Pere Ortiz Fortuny i Àfrica Vidal Ramírez
05-10-2001 Eugenio Iglesias Corredor i Rebeca Centenera
Bartolomé

Naixements:
10-12-2001 Joan Gago Royo
Defuncions:
06-11-2001 Sahara Albarran Martín
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El Nadal a l’Escola

BON NADAL I MOLTA FELICITAT PER AQUEST NOU
ANY QUE S’ACOSTA!!!
Equip psicopedagògic de l’Escola Bressol

Com cada any, a l’Escola Bressol, celebrem el Nadal sense oblidar
les tradicions que l’acompanyen i convidem a les famílies i lectors
de la revista a què tampoc les oblidin i recordin que aquestes són
unes festes càlides i que haurien d’anar acompanyades de pau.
Per celebrar-les hem vestit l’escola d’ornaments nadalencs i hem
montat un pessebre, així els més petits coneixen els personatges
importants, els seus noms i la història que els acompanya.
Com ja sabeu per Nadal és típic anar al teatre a veure els pastorets,
aquí som tots molt petits per anar al teatre: però, tot i així, volem
infundar el gust per la cultura i, per això, el teatre ve a l’escola el
dijous 20 de desembre; al casal del poble les titelles ens explicaran
el conte de Nadal.
Després de les titelles vindrà un patge de S.S.M.M. Reis d’Orient i
li donarem la carta feta a l’escola; que com que són petits no és
escrita, sinó amb fotografies enganxades de les joguines.
El divendres 21 s’acaba l’escola i es farà un esmorzar amb dolços
de Nadal i després cagarem el tió, que ja va baixar de la muntanya després del pont de la Constitució i l’hem estat alimentant molt
bé...
Bé, després d’haver explicat les activitats nadalenques de l’escola,
l’equip docent del centre i els seus alumnes us desitgen un

El grup de nens i nenes de l’Escola davant del pessebre
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La festa dels difunts
Antigament tothom venerava els difunts com a protectors de la llar,
actualment hi ha llocs que encara mantenen aquest culte: a Mèxic
celebren el ritual de fer els àpats al voltant de les tombes dels
avantpassats...
La nostra castanyada és un aspecte residual d’aquest àpat funerari,
ja que se celebra amb fruits de temporada, elaborant i menjant
panellets, que són un record dels antics pans que s’oferien als
avantpassats per fer el viatge cap el més enllà.
A més, els panellets són fets d’ingredients que no es descomposen:
mel, sucre, ametlles, pinyons... i, d’aquesta manera, s’asseguraven
de tenir menjar durant el llarg viatge cap a l’eternitat.

La Castanyada a l’Escola...
A l’Escola també s’ha celebrat aquesta festa fent un taller de cuina
i gaudint-ne dels resultats... vam menjar molts panellets!!
Vam elaborar la pasta barrejant 3kg. d’ametlla, 2kg. de sucre, la
pell rallada de 3 llimones, 3 patates bullides i 3 ous per ajudarnos a barrejar-ho tot (els més llaminers poden posar-hi boniatos
en lloc de patates). L’endemà vam fer els panellets i els vam adornar amb ametlles, pinyons i xocolata; després de deixar-les totes
a les safates vam portar-les a coure al forn i quan els vam veure
cuits... feien tan bona olor!... Així que, l’endemà vam esmorzar
els nostres panellets i també en vam guardar uns quants per a la
nostra família. I per la castanyera de l’Escola, és clar!!!
L’Escola Bressol de Perafort vol agrair al forn A. Ribas que ens
deixi anar, cada any, a coure els panellets.
Equip psicopedagògic de l’Escola Bressol

Per Tots Sants els més petits van
aprendre a fer panellets

Un cop fet els panellets els vananar a coure al forn A. Ribas
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OCI, CULTURA
I SOCIETAT
Celebració popular de la
Castanyada
El passat 31 d’octubre es va celebrar la tradicional castanyada
popular a Perafort i a Puigdelfí, on hi estaven convidats tots els
veïns i amics del poble. Al Casal de Perafort, amb una participació
d’unes 95 persones, i al casal de Puigdelfí amb unes 90 persones,
es va poder menjar castanyes, panellets i boniatos acompanyats de
vi ranci i vi dolç.

Festa de l’oli nou
El Casal de Perafort va celebrar l’1 de desembre la Festa de benvinguda a l’oli nou. L’Ajuntament va organitzar un esmorzar popular per tots els veïns on es va poder degustar l’oli nou acompanyat
d’unes bones torrades i de botifarres. A la festa, que es celebra cada
any per aquestes dates, s’hi van acostar unes 110 persones, convertint-se, doncs, en tot un èxit.

en el pessebre, per sorpresa de tots, el Centre de Joventut va rebre
unes 25 respostes afirmatives.
Per altra banda, també es vol deixar constància de tots aquells establiments del poble que han col·laborat amb ajudes per tal que no
faltés cap material, necessari pel muntatge del pessebre.

Dinar de Nadal pels més
grans
El dissabte 22 de desembre l’Ajuntament de Perafort durà a terme
el tradicional Dinar de Nadal per a la gent gran de Perafort i
Puigedelfí, amb una visita guiada al Museu del Vi de Vilafranca del
Penedés. Seguidament, es celebrarà l’àpat de Nadal al Restaurant
El Álamo d’Alcover i, a la tarda, a dos quarts de set, es podrà veure
l’actuació del grup Montcamp Tarragoní al Casal de Perafort.

Il·luminació de Nadal
Des de l’1 de desembre, la il·luminació nadalenca de Perafort i
Puigdelfí ja llueix pels carrers de la població. Aquest any no ha calgut renovar cap llum, doncs, l’any passat es va fer una comanda de
2 milions de pessetes amb llums de baix consum.
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I Pessebre Vivent
Per primera vegada en el nostre municipi, i gràcies a la iniciativa
del Centre de Joventut de Perafort, la població podrà gaudir, aquest
Nadal, d’un pessebre vivent que explicarà la història del naixement
de Jesús. En ser aquesta la primera vegada de la seva celebració,
aquest només es realitzarà un dia, el diumenge 23 de desembre,
per veure com reacciona el públic i, si aquest any la resposta és
bona, el Centre de Joventut no descarta que, pel Nadal del 2002,
es celebri durant més dies.
Així, el pessebre vivent, format per unes 30 persones, petits, joves
i grans, tindrà lloc en el recinte interior davant del casal de Perafort,
a les sis de la tarda. Segons l’organització, la resposta per part del
poble ja estat bona des de l’inici, doncs, fa dies en contestació a
uns fulls informatius que es van distribuir pels domicilis, sol·licitant
permisos perquè els nens petits (del curs P.5) poguessin participar
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NEVADA A PERAFORT I PUIGDELFÍ

Tots els carrers del poble van quedar blancs talment com un postal
pròpia dels dies de Nadal.

Així és com va quedar el nostre municipi després de la gran nevada que va caure el dissabte 15 de desembre.

FESTA MAJOR DE PUIGDELFÍ 2002
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DIJOUS DIA 17 DE GENER
22.00h. “Los Fabulosos y Espectaculares Mariachis, CHARROS DE ESPAÑA”
DIVENDRES DIA 18 DE GENER
24.00h. La Gran Nit Boja pel Jovent amb MANOLO KABEZABOLO i COLOR HUMANO
DISSABTE DIA 19 DE GENER
A partir de les 11.00h. i fins a les 19.00h PARC INFANTIL.
20.00h. Ball de tarda amb la Gran Orquestra ORQUESTRA CIUDAD DE ALICANTE.
24.00h. Ball de nit amenitzat per la mateixa orquestra.
DIUMENGE DIA 20 DE GENER
12.00h. Missa solemne de Festa Major en Honor de Sant Sebastià, amb l’actuació de la CORAL SCHOLA
CANTORUM DE LA SELVA DEL CAMP.
19.00h. Gran espectacle de varietats amb:
MAITE (presentadora i cantant)
MERCHE LOIS (gran vedette)
LA MÀGIA DE NORMANS
UN DUET, JACK CARMELO Y EL...
RAMON, EL MILLOR HUMORISTA DE TV
EL BALLET COTTON GIRLS
I al final de tot...
ESPECTACULAR ESPECTACLE DE LLUM I FOC D’ARTIFICI A CÀRREC DE LA PIROTÈCNIA
PIROGESTIÓ DE VILA-RODONA
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EL NADAL JA HA ARRIBAT!!
Caga tió, tió de Nadal;
Posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera
i el pollí dalt d’un pi.
Toca, toca Valentí.
Passen bous i vaques,
gallines amb sabates
i galls amb sabatots.
Correu, correu minyons
que la tieta fa torrons,
el vicari els ha tastats,
diu que són un poc salats.
Caga tió;
Si no, et dono
un cop de bastó.

POLLASTRE FARCIT
Ingredients:
1 pollastre gros, 1/4 kg de prunes seques sense os, 1/4 Kg de panses, 1/4 kg d’orellanes de
préssec i albercoc, 1 tòfona, 1/4 kg de salsitxes, 100 gr de pinyons, llard, oli, conyac, sal i
pebre.

Es remullen en conyac les prunes, les panses i les orellanes tallades a trossos almenys durant
4 hores.
Es fregeixen en el llard les salsitxes tallades a trossos; s’hi afegeixen les prunes, panses, orellanes, pinyons i la tòfona també tallada. Salpebreu i deixeu coure-ho a foc suau uns 20
minuts.
Netejar el pollastre, salpebrar-lo i untar-lo amb llard per dintre i per fora.
Farcir el pollastre pels forats del darrera i del pap (ha de quedar molt ple), cosir amb fil gruixut els dos forats i lligar les cuixes i les ales per a què no perdi la forma.
Poseu el pollastre en una cassola fonda amb llard, oli i el suc de remullar les fruites; tapar
amb paper d’alumini i posar al forn, ja calent. Mentre es va couent, se li ha de donar la volta
i anar-lo ruixant amb el suc de la cocció.
A mig coure, se li afegeix una copeta més de conyac.
Triga a coure’s, depenent del tamany, unes 2 hores.
Tot Nadal - 1997

10

TORRONS DE XOCOLATA
Ingredients:
90 gr. d’ametlles torrades, 6 melindros, xocolata a la pedra i una
mica de mantega.
Es pelen les ametlles i es trituren molt fines. Es desfan en bocins
molt petitons el smelindros i es barrejen amb les ametlles. Es desfà
un got de cafè ple de xocolata a la pedra al bany maria amb una
mica de mantega perquè no s’enganxi. Es barreja tota la massa, es
posa en motlles rectangulars i es posa a la nevera durant unes
quantes hores fins que es fa dura la massa i ja estan acabats.
Tot Nadal - 1999
*Receptes extretes del receptari de cuina de Tot
Nadal. Si voleu més informació sobre receptes de
Nadal, consulteu la web www.totnadal.com
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Programa de Festes de Nadal i Reis
22 de desembre de 2001
Dinar de Nadal dels Jubilats

23 de desembre de 2001

Pessebre vivent amb inici al Carrer Franqueses

25 de desembre de 2001
Solemne Missa del Dia de Nadal

26 de desembre de 2001

Arribada del Patge Reial a Perafort per recollir les cartes, al casal de Perafort.
A les dotze del migdia.
Caga tió al Casal de Perafort. A partir de les sis de la tarda.

Del dia 27 al 4, exceptuant festius,

Esplai de Nadal al casal de Perafort. Al matí de 10h a 13h.

30 de desembre de 2001
Concert de Nadal al casal de Puigdelfí

31 de desembre de 2001

Sopar i festa de cap d’Any organitzada per la Societat Cultural i Recreativa de Perafort i la de
Puigdefí. L’Ajuntament, com cada any, es farà càrrec dels Focs Artificials que donaran la benvinguda a l’Any Nou.

1 de gener

Missa Solemne de l’Any Nou

5 de gener

Gran Cavalcada dels Reis Mags pels carrers de Perafort, a partir de les 19.00h.
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Ajuntament de Perafort

