Salutació
En els darrers dies hem celebrat amb goig i alegria el 110è. aniversari de la M.
Dolors Gou, la nostra vilatana i la catalana de més edat. Per a l'Ajuntament i per
tot el poble de Perafort, ha estat realment emocionant i, per això, d'acord amb la
seva família vam decidir realitzar un acte especial obert a tots els ciutadans, veïns
i amics de la M. Dolors.
Aquesta reunió al casal va servir perquè tot el poble, entitats, autoritats, els membres del consistori de la Secuita i Perafort, poguéssim retre-li un homenatge per al
seu aniversari.
Per altra banda, tot i que ja fa dies de la seva celebració, també vull destacar, la
Festa Major de Sant Sebastià a Puigdelfí, que va comptar amb nombroses actuacions musicals, parc infantil i obres teatrals per a totes les edats. Com ja és tradicional es van cloure amb el castell de focs.

Joan Ventura i Mateu
Tinent d’Alcalde d’Hisenda, Cultura,
Ensenyament i Agricultura

Finalment, ara que ja hem entrat a la primavera i ve el bon temps, d'aquí uns dies
celebrarem el dia del llibre i Sant Jordi i, com a regidor de cultura, us vull animar
a comprar tants llibres com pugueu, doncs la lectura és una manera d'ocupar l'oci
i és una font de coneixement i de cultura. Per endavant, doncs, que passeu un bon
Sant Jordi!
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Telèfon de l’Ajuntament: 977 62 50 06
Fax: 977 61 00 27
aaguila@perafort.altanet.org

Index
Ajuntament de Perafort

Salutació

3

Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla

Consistori

4

Coordinador:
Joan Ventura i Mateu

Urbanisme

9

Oci, Cultura i Societat

10

El Tema: 110è aniversari de Maria Dolors Gou

11

Butlletí d’Informació Municipal
Nº 6/març de 2002

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

març 2002

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 24 de gener de 2002
(…)
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
(…)

5.- Llicència a REPSOL BUTANO, SA PEL SUBMINISTRAMENT DE
GAS PROPÀ A PERAFORT

4

En relació a la petició de Repsol Butano, SA per emmagatzematge
i distribució de gas propà a Perafort de 03-01-02 i vist, l'informe
favorable del Tècnic Municipal, la corporació Muncipal acorda:
1er. S'autoritza a Repsol Butano, SA a l'emmagatzematge i distribució de gas propà, canalitzat a la població de Perafort.
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 relament.

6.- Aprovació d'un conveni de col·laboració, amb el servei català
de trànsit
Seguidament, l'Alcalde, proposa a la Corporació, la convenièncta
de regular el tema compatencial sancionador per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, amb el Servei Català de Trànsit,
donada la mancança de mitjans en aquest ordre que té
l'Ajuntament. Per aquest motiu demana al Consistori l'establiment
d'un Conveni regulador amb el Servei Català de Trànsit, amb la
transferència de competències a favor de dit organisme sobre
infraccions a les normes de circulació en vies urbanes, als nuclis de
Perafort i Puigdelfí, i vials, camins i accessos de titularitat municipal.
A tal efecte, s'acorda:
1.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català
de Trànsit i l'Ajuntament de Perafort.
2.- Facultar l'Alcalde per a signar els documents escaients.
3.- Donar publicitat als present acord mitjançant la publicació en
el B.O.P., del corresponent anunci.
Per altra part, s'acorda acceptar la proposta de “Grúas David
Tarragona”, SA per a fer el servei de retirada de vehicles de la via
pública. Aquest principi d'acord haurà d'anar refrenat pel corresponent Conveni o Contracte, el qual serà aprovat convenientment
pel PIe municipal.

7.- Conveni amb la Diputació pel servei del padró d'habitants
Seguidament, es dóna compte del Conveni tipus per a la Gestió
lnformatitzada del Padró d'Habitants que ha estat tramès per la
Diputació de Tarragona, amb l'objecte que l'Ajuntament estudiï i,
si ho creuen convenient, aprovar-l'ho. Estudiat el Conveni tipus, la
Corporació municipal el considera adequat i no troba cap inconvenient en aprovar-lo. A tal efecte, s'acorda:
1.- Aprovar el Conveni tipus per a la Gestió Informatitzada del
Padró d'Habitants, amb la Diputació de Tarragona.
2.- Facultar l'Alcalde per a signar els documents escaients.

8.- Aprovació del pressupost general per a 2002
Seguidament, es procedeix a la discussió i votació del Pressupost
General per a l'any 2002. Dit projecte ha estat format d'acord amb
tot allò que preveu la Llei articulada de Règim Local. Tot seguit es
dóna lectura de l'Estat de Despeses i Ingressos que, en dit Projecte,
es detallen i que foren àmpliament discutits per la Corporació i trobant-los ajustats a les necessitats i recursos de la localitat i a les disposicions vigents, s'aprova per unanimitat dels sis Regidors assistents al PIe Municipal. En conseqüència, queden fixats definitivament les despeses i els ingressos en els termes que expressa el
següent resum per capítols:
INGRESSOS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1er.
2on.
3er.
4rt.
5è.
7è.
9è.

Impostos directes
1.173.625 euros
Impostos indirectes
95.212 euros
Taxes i altres ingressos
203.291 euros
Transferències corrents
193.017 euros
Ingressos Patrimonials
60.101 euros
Transf. Generalitat i Diputació
208.708 euros
Passius financers
1.352.277 euros

TOTAL INGRESSOS

3.286.231 euros

DESPESES
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1er.
2on.
4rt
6è.
9è.

Renumeracions. Assegurances
174.484 euros
Béns i Serveis
664.720 euros
Transferències corrents
154.098 euros
Inversions reals
2.253.868 euros
Variació passius financers
36.061 euros

TOTAL DESPESES

3.386.231 euros

L'Ajuntament d'acord amb la legislació de Règim Local, acordà
exposar al públic l'aprovació inicial del Pressupost de l'any 2002,
i el seu anunci en el Butlleti Oficial de la província.
A continuació, s' acordà per unanimitat, aprovar les Bases per a l'execució del pressupost que s'ha votat, les quals acompanyen l'esmentat pressupost. Per últim, d'acord amb el que disposa l'article
416 del RDL 781/1986, es considerarà definitivament aprovat el
pressupost, si de cas al llarg de l'exposició pública, no s'hi formu-
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lés cap reclamació.
Seguidament és aprovada la Plantilla Orgànica d'aquest
Ajuntament, a saber:
Funcionaris de carrera: Secretari-Interventor. Grup C. Nivell 16.
Complements. Sí.
Titular: Antoni Pàmies i Juncosa.
Personal Laboral: Empleat de Serveis Múltiples. Titular: Miguel
Martínez Martínez.
Contracte indefinit. Escombriaire. Juan Rosa Méndez. Contracte
indefinit. Albert Aguilà
Valls, Oficial Administratiu. Contracte indefinit. Albert Fortuny
Puyo. Aux. Administratiu.
Contracte per prestació de serveis. L'Acord inicial del Pressupost
de 2002 ha estat adoptat segons el que preveu l'article 47 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril. Una vegada esgotat el termini reglamentari
d'exposició al públic, serà tramesa còpia certificada del Pressupost
a l'II·lustríssim Sr. Delegat d'Hisenda, i al Director General
I'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

9.- Adjudicació d'obres i serveis:

Adjudicació servei de manteniment jardins
A continuació l'Alcalde, dóna compte que l'empresa FITOGEA,
havia dernanat la rescissió del contracte del servei de manteniment
de jardins, a partir de 1-1-02. A conseqüència d'aquesta renúncia
s'ha procedit a convocar un nou concurs-subhasta, amb el següent
resultat.
Empresa Servijardí
1.796'38 euros
Empresa Agritech, SL 1.723'70 euros
Empresa COSESA, SA l.534'93 euros

298.892 ptes.mensuals
286.800 ptes. mensuals
255.391 ptes.mensuals

S'adjudica a COSESA, SA per la quantitat de 1534'93 euros mensuals.

Rotonda a l'Avinguda de Catalunya
L'Alcalde informa, que properament es traurà a subhasta una nova
rotonda a l'Avinguda de Catalunya, cruïlla amb Carrer Colom, a
l'objecte de regular la velocitat per dita avinguda. També s'estudia
la viabilitat d'instal·lar-hi bandes sonores.

contestà que sí, segons decisió que van acordar els veïns, però que
manca seleccionar el tipus d'arbre d'una relació que ha de facilitar
el Sr. Boronat.
Preguntà a l'Alcalde també on s'hauran de plantar les “moreres”
que es van treure dels carrers amb motiu de les obres. L'Alcalde li
va comentar que, en principi, s'han de plantar en el mateix lloc on
estaven, i en el cas que hi hagi alguna baixa, l'haurà de reposar
LUBASA. També li va preguntar el mateix regidor sobre la contaminació de les aigües de l'Ebre i l'Alcalde li va contestar que el
seguiment el fa el Consorci d'Aigües de Tarragona, amb el lliurament dels corresponents anàlisis a l'Ajuntament, i que
l'Ajuntament va utilitzar els pous propis aquells dies i, que en l'actualitat, es continua fent però en menor quantia. Els anàlisis demostren que, en cap moment, es va sobrepassar la dosis màxima tolerable.
Seguidament, el Sr. Velilla, fa saber que no està d'acord amb el procediment que s'ha seguit amb el tema de l'enginyeria per a redactar l'alternativa a l'enllaç ferroviari del corredor del Mediterrani,
diu que està d'acord amb què s'ha de fer el que calgui per variar el
traçat; que l’Ajuntament té el suport des del primer dia i el continuarà tenint. L'Alcalde, Ii contesta, des del començament ha obrat
amb transparència i que, contínuament, ha hagut d'atendre els mitjans de comunicació; d'actuar amb molta prudència i que l'encàrrec a l'Oficina d'Enginyeria es fa conjuntament amb el municipi
de Constantí, amb la finalitat I'unificar criteris d'actuació. També
diu que s'han fet reunions de veïns a cada poble i, en cap moment,
s'intenta amagar res. Com Alcalde va comentar que estava satisfet
del comportament de tothom i també dels regidors que han assistit
als actes.
El regidor Sr. Joan Padreny va dir que pels motius de les obres dels
carrers, els contenidors del carrer Colom, 4 es van posar al carrer
Nou i fan molta nosa. L'Alcalde Ii contestà que es posaran de nou
al lloc on eren abans, amb suports a terra, tal com s'havia aprovat
en anteriors Plens.
Padreny també comenta que seria necessari posar bandes sonores
a la carretera del Camí del cementiri. L'Alcalde li comenta que ja
està demanat el pressupost per a fer-ho.

Ple extraordinari del 28 de gener de 2002
Bandes sonores al carrer Joan Fuster
L'Alcalde comenta, que a la Diputació instal·larà bandes sonores a
l'entrada i sortida de Perafort, carretera de La Secuita per a intentar
que els vehicles vagin a velocitat controlada. Les obres es faran
després que LUBASA hagi acabat les obres del carrer.

10.- Precs i preguntes

(…)
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

El Sr. Alcalde va explicar al Consistori, davant els incidents que es
van produir després de l'actuació dels grups Manolo Kabezabolo i
Color Humano, a Puigdelfí el passat divendres 18 de gener, provocant incendis en 2 contenidors d'escombraries i 1 contenidor de
paper-cartró; s'ha pensat reunir a les Juntes dels Casals de Perafort
i Puigdelfí per parlar del tema succeït i de les directrius pertinents
perquè, en el futur, això no torni a passar.

(…)

A continuació, el regidor Sr. Velilla va preguntar a l'Alcalde si s'havien de plantar de nou arbres al Raval de Les Creus. L'Alcalde li

Considerando que con fecha 28-12-01 tuvo entrada en este
Ayuntamiento, Resolución del Subdirector General Adjunto de

PUNT ÚNIC.
Al·legacions al Projecte “Conexión ferroviaria Corredor del
Mediterráneo. Línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa.
(Acord Transrit en castellà per fer la tramesa al M. de Foment)
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Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de
diciembre de 2001 por la que se remite a los efectos de la
Información Oficial prevista en el artículo 228.1 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, una separata del Estudio Informativo del Proyecto “Conexión ferroviaria
Corredor Mediterráneo. Línea de alta velocidad Madrid-BarcelonaFrontera Francesa”, al objeto de que emita el Ayuntamiento si lo
estima oportuno, informe sobre el mismo en el plazo de dos meses.
Considerando que pese a no disponer del Estudio Informativo completo y no disponer, por tanto, de la información necesaria para
poder formular alegaciones al mismo, con la amplitud y profundidad necesaria para una completa defensa de los intereses municipales en juego, pero resultando posible con la información proporcionada, la redacción de una alternativa de trazado al propuesto en el Estudio Informativo, este Ayuntamiento, decidió encargar
dicho trabajo a la empresa INVALL, sin perjuicio de solicitar
ampliación del plazo concedido de dos meses con el fin de consultar el ejemplar completo del Estudio Informativo y recopilar
aquella información técnica no contenida en la separata que se nos
remitió y que es necesaria para la adecuada defensa de nuestros
intereses.
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Estat de les finances
a 28.02.02
Saldo Pressupost General

844.725,18

euros

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

705.655,71
933,13
1.196,45
136.929,89

euros

SUMA TOTAL

844.725,18 euros

Resultando que la Empresa INVALL ha concluido el trabajo encargado en el que se propone una alternativa de trazado que discurre
íntegramente por este municipio, la cual resulta más recomendable
desde los puntos de vista económico, técnica y ambientalmente
que la propuesta en el Estudio Informativo,
Este Ayuntamiento en Pleno ACUERDA:
PRIMERO.- Presentar dentro del plazo de dos meses, al amparo del
artículo 228.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, como alegaciones al Estudio Informativo del
Proyecto “Conexión ferroviaria Corredor Mediterráneo. Línea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa” la alternativa
de trazado redactada por la empresa INVALL
SEGUNDO.- Presentar dentro del mes de prórroga solicitado
mediante escrito de fecha 18-02-02 y en virtud del contenido del
mismo, escritos de complemento y mejora de dichas alegaciones.

PADRÓ D’HABITANTS A 30.01.2002
687 habitants
Naixements:
24-12-2001 Irina Moreno Lahoz
Defuncions:
25-12-2001 Maria Pons Olivé
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L'Alcalde de Perafort i Puigdelfí, Joan Martí Pla i Pla, fa saber:
Que per donar compliment a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, tinc a bé
posar en coneixement dels veïns, la següent normativa:
1. Els gossos no poden anar solts pels carrers i places.
2. En les vies públiques, els gossos aniran obligatòriament amb la persona que els acompanyi, majors de 16 anys, amb corretja, collar i
morrió.
3. Les persones que acompanyin els gossos, tindran cura de recollir els excrements dels animals i dipositar-los en el contenidor de recollida d'escombraries.
4. Els gossos i gats que siguin trobats en la via pública, per abandonament o per irresponsabilitat del seu propietari, seran recollits per la
Societat Protectora d'Animals.
5. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable la Llei 10/1999, el que presentin una o mes d'una de les
circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila
Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull, De Presa Canari, Rottweiler, Terrier Staffordshire Americà i Tosa Japonès.
d) És obligació dels propietaris de gossos considerats potencialment perillosos que figuren en l'apartat c), el de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil, essent condició indispensable per a la inclusió en el Registre Censal. L'Ajuntament recomana que la resta
d'animals també disposin d'una assegurança de Responsabilitat Civil.
6. Tipificació de les infraccions:
1. Als efectes de la Llei 10/1999, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus:
a) No inscriure el gos al Registre específic del Municipi corresponent.
b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
c) Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60,10 euros a 150,25 euros.
7. Són infraccions greus:
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
b) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil.
c) Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, q les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais
públics en general.
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne.
g) Les infraccions greus són sancionades amb una multa de 150,25 euros a 1.502,53 euros.
8. Són infraccions molt greus:
a) Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s'estableixen legalment.
c) Les infraccions molt greus són sancionades amb una multa de 1.502,53 euros a 30.050,61 euros.
9. Competència.
1. El Govern pot delegar les competències sancionadores als ajuntaments que ho sol·licitin.
2. Son competents per a imposar les sancions els òrgans següents:
a) Els delegats territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i els alcaldes, per a les lleus.
b) El director o directora general del Medi Natural i els plens dels ajuntaments, per a les greus.
c) El conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el cas de les infraccions molt greus.
10. Comís dels animals.
1. Mitjançant els seus agents, l'Administració pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis
racionals d'infracció de les disposicions de la Llei 10/1999.
2. El comís a què es refereix l'apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador corresponent, que en tot
cas ha de determinar la destinació final que s'ha de donar als animals comissats.
3. Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l'apartat 1 i les actuacions relacionades amb aquest són a compte de qui comet
la infracció.
11. A partir de la data de la present normativa, resta obert un termini d' UN MES per a inscriure qualsevol tipus de gos i gat al registre
de l'Ajuntament, d'acord amb el Decret 328/1998 de 24 de novembre. DOGC núm. 2798, que desenvolupa la Llei 3/1994 i estableix
l'obligatorietat d'identificar els gossos i gats mitjançant MICROXIP o TATUATGE, així com la seva inscripció en el Cens municipal dins
dels tres mesos següents a la data de naixement de l'animal.
La qual cosa em plau comunicar a tots els veïns per al seu coneixement i compliment.
Perafort, 28 de Març de 2002.
L'Alcalde,
Joan Martí Pla i Pla
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CARNESTOLTES A L'ESCOLA
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El dilluns 4 de febrer, i després de que tots possessim la grip, va
arribar a l'escola S.S.M.M. el Rei Carnestoltes amb les seves ordres
esbojarrades.
Primer ens feia una
mica de por, tenia
un nas molt gros i
els cabells de
colors... però després ens vam fer
molt amics i ens
l'hem estimat molt.
Bé, el que el Rei
Carnestoltes ens va
dir aquest any és
que els nens i
nenes de 4 mesos a
2 anys treballarien
cada dia de la setmana un dels contes coneguts per eIls i el representarien disfressats deIs animals protagonistes, per tant vam tenir bous, conillets,
porquets, llops, cargols, marietes... al llarg d'aquests 5 dies.
Nosaltres, que som els grans perquè ja tenim quasi 3 anys, estàvem treballant els oficis i el Rei Carnestoltes ens va dir que ho
aprofitèssim per jugar un dia a fer de bombers, un altre de perruquers, de músics, de venedors... així que ens vam vestir correctament per cada ocasió.
El divendres vam venir disfressats de casa, que també ens agrada
molt, i vam sortir a passejar pel poble com si fòssim una rua.
Sabem que a la gent del poble els agrada veure'ns, sobretot els
avis i a les àvies, i per això gaudim saludant-Ios.
Aquest any vam fer el carrer de l'ajuntament amb xiulets i l'Albert
ens va tirar caramels des del balcó... a nosaltres ens agraden molt

S A B E U

A Q U E L L A

H I S T Ò R I A

els dolços, però no ens en deixen menjar si
no és un dia especial.
Ara el Rei Carnestoltes ja ha marxat, ens ha
deixat un bon record i ens ha portat una
Senyora gran que té 7 peus i que les mestres I'anomenen “La Vella Quaresma”.
Nosaltres encara no ho entenem gaire tot
això, però el que sí sabem és que quan
aquesta Senyora es quedi sense peus ja farà
més calor, sortiran les flors, vindran els
ocells... o sigui, arribarà la primavera.

D E

L A

P A P A L L O N A ?

Des de l'Escola Bressol convidem o tots els pares, mares, avis, àvies,… educadors a fer una reflexió:
Mario Montessori “Quan estalvies a un infant un esforç que ell podria fer, quan l'ajudes més del que necessita..., estàs impedint que creixi”.
Conten que un home temorenc observava com naixia una papallona. Durant una bona estona s'esglaià
veient com la papallona intentava sortir pel petit forat que ella mateixa havia obert. Feia intents que a ell
li semblava que potser no arribarien a bon port..., fins que arribà al convenciment que quedaria engrunada a mig sortir i que, per tant, moriria.
Desconfiant, així, de la capacitat de la papallona per sortir airosa d'aquella situació, aquesto bona persona decidí fer un tall que acabés d'obrir el petit forat fet amb constància per la papallona. Aleshores, sí que
sortí fàcilment!
Una vegada fora, ell observà: tenia les ales ben arrugades i aferrades al cos. Esperà inútilment que ella
batés les ales i es posés a volar. Fou inútil: la papallona mai no va arribar a volar.
Sempre s'arrossegà per terra encalçada de formigues.
Aquella bona persona no se'n podia donar raó que malgrat que li havia estalviat el que suposava que era
patiment per la papallona..., aquesta “ni així havia sobreviscut”. El que ell, amb la seva intromissió, havia
impedit va ser que, amb l'esforç, els fluids interns del cos d'aquell animalet s'escampessin per tot fins
enfortir-li les ales i, per tant, així, l'esforç la capacités per volar.
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URBANISME
Arranjaments de jardins

24 de gener, el consistori va anunciar que la Diputació té previst
instal·lar-hi també bandes sonores amb la intenció també de controlar la velocitat dels vehicles. Les obres es faran després que
LUBASA hagi acabat les qué té obertes al carrer.

Cara nova a la Dragonera

L'Ajuntament de Perafort ha
procedit a arranjar diverses jardineres i ha col·locat noves
plantes verdes i en flor per tal
cada racó de Perafort i
Puigdelfí llueixin amb tot el seu
esplendor durant la primavera.
Així mateix, el manteniment de
les zones verdes i jardins, ara a
càrrec de COSESA SA, es continua realitzant amb més intensitat de cara al bon temps.
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L'antic escorxador ja té una nova cara. Fa uns mesos, l'Ajuntament
va començar les obres de remodelació i habilitació per tal de convertir-lo en un espai polivalent per als joves, la Dragonera. Ara,
amb un estil modern i espaiós, i amb una nova capa de pintura,
disposa de nou mobiliari adequat a la sala i als seus usos.

Nou semàfor
L'Ajuntament ha instal·lat un semàfor a la carretera de la Secuita
per tal que els vehicles circulin a menys velocitat i per evitar excessos en l'entrada i sortida de Perafort. A la vegada, en el ple del dia
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OCI, CULTURA
I SOCIETAT
Pubilla de Perafort i Puigdelfí Sant Sebastià
El passat 11 de setembre, com ja és tradicional, els ciutadans de
Perafort i Puigdelfí van escollir la Pubilla i les Dames d'Honor de
la població per a l'any 2001-2002. L'acte va estar amenitzat amb
música i les homenatjades i tots els veïns i amics van poder gaudir
de la festa.
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La Festa Major de Puigdelfí va destacar per la celebració de nombroses activitats i actuacions que es van dur a terme en aquells
quatre dies. Com ja és tradicional, un espectacle de llum i focs
d'artificis van cloure les festes. Fins a l'any que ve!

Bones festes de Nadal
Les Festes de Nadal, que ja han quedat endarrera amb la benvinguda a la primavera, van ser tot un èxit de participació i assistència. Tots els actes, pels més petits i els més grans, van gaudir d'entusiasme i de respecte cap a aquells dies tan devots. Segurament,
l'acte més emocionant per als més petits va ser la Gran Cavalgata
dels Reis Mags que va lluïr les seves carrosses i vestits pels carrers
de Perafort i Puigdelfí.
També, com cada any, l'Ajuntament va preparar un dinar de Nadal
per a tots els jubilats. Així, 72 avis van anar a visitar en primer lloc
el Museu del Vi de Vilafranca, després van anar a dinar al
Restaurant El Álamo de l'Alcover i, a la tarda, van poder seguir la
representació teatral del Montcamp Tarragoní.

Carnaval
Perafort i Puigdelfí van celebrar els dies del Carnaval amb ball i
premis a les millors disfresses. A Perafort, la Societat Cultural i
Recreativa va organitzar un torn a la tarda per a la desfilada de les
disfresses dels més petits i, l'altre, a la nit pels més grans. A
Puigdelfí tampoc hi va faltar res, va haver-hi ball per a tothom.
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EL TEMA
110è. aniversari de M. Dolors Gou
El passat dissabte 27 de març el Casal de
Perafort es va convertir en una gran festa.
M. Dolors Gou va celebrar el seu 110è.
aniversari, acompanyada de tot el poble,
veïns, amics i d'autoritats, doncs aquesta
perafortina, originària de La Secuita, s'ha
convertit en la dona de més edat de tot
Catalunya.
L'acte va comptar amb el tradicional pastís d'aniversari i un tenor i un pianista van
cantar-li el feliç aniversari i altres cançons
de la seva època. Un cop bufades les
espelmes, M. Dolors, emocionada, va
rebre diversos regals de part del consistori
de Perafort i de la Secuita, de les diferents
institucions i entitats, i de tots els veïns i
amics. El consistori de Perafort li va regalar un quadre amb la imatge de la M.
Dolors de jove i la de les seves dues cases

Maria Dolors en el moment de bufar les espelmes.
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on ha viscut –Perafort i Vistabella- al fons.
L'homenatjada va rebre també diversos
regals i felicitacions d'entre les quals cal
destacar la carta de felicitació del President
de la Generalitat, el Molt Hble. Sr. Jordi
Pujol i de la Consellera de Benestar Social
de la Generalitat. Les empreses veïnes, com
Dow Chemical i Repsol tampoc es van voler
perdre l'esdeveniment i li van lliurar uns
rams de flors esplèndids.

A la imatge superior, l’Alcalde, Joan M. Pla,
durant la seva intervenció amb la Maria
Dolors i els seus familiars al fons.
A l’esquerra, l’Arquebisbe de Tarragona,
Lluís Martínez Sistach va conversar una
estona amb Maria Dolors.
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el butlletí trimestral del nostre poble!

