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de Nadal i

Festes
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Salutació
Amb les festes de Nadal a les nostres llars, amb els carrers plens d’il·luminària
pròpia d’aquests dies vull, en primer lloc, desitjar a tots els veïns de Perafort i
Puigdelfí un Bon Nadal i un feliç any 2003, en el qual poguem afrontar els reptes
que cadascun de nosaltres ens proposem. Un desig que vull fer extensible també,
com alcalde, al nostre municipi. Així, tirarem endavant nous projectes durant el
2003. Estic segur que en pocs anys Perafort creixerà, tal com ja està creixent en
els darrers anys, i compatibilitzarem aquest creixement de la població, amb un
augment dels serveis i infraestructures a la població, però a la avegada conservarem l’esperit del nostre poble i matindrem la tranquilitat i seguretat que gaudim
tant a Perafort com a Puigdelfí.

20 de desembre de 2002
Caga tió a l’Escola Bressol de Perafort

24 de desembre de 2002
18.30h al Casal de Perafort, CAGA TIÓ a càrrec de l’Esplai d’en Yu-Ki

25 de desembre de 2002
Missa Solemne del dia de Nadal

Joan-Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

26 de desembre de 2002
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Missa Solemne del dia de Sant Esteve. Arribada del Patge Reial de Perafort al
Casal de Perafort.

Finalment, vull destacar que a Puigdelfí ja s’han acabat les obres de canalització
als carrers i ja funciona l’enllumenat públic, pel que fa Perafort és previst que
abans que acabi l’any, les obres també estiguin enllestides.

28 i 29 de desembre de 2002

Molt Bon Nadal!!

Pessebre Vivent de 18.00h a 20.00h a càrrec del centre Joventut de Perafort

29 de desembre de 2002

Index

Arribada del Patge Reial al poble de Puigdelfí, després de la Missa
a la mateixa esglèsia.

31 de desEmebre de 2002
Castell de Focs Artificials per celebrar l’any nou. A càrrec de l’Ajuntament de
Perafort.

1 de gener de 2003
Missa Solemne d’Any Nou

5 de gener de 2003
A la tarda vespre, arribada de SSMM els Reis d’Orient
pels carrers de Perafort i Puigdelfí.
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Per altra banda, i com ja és habitual durant les festes de Nadal, l’Ajuntament
col·labora perquè les activitats que organitzen les diverses entitats i associacions
del municipi, per als infants i els joves, es puguin dur a terme. Aquest col·lectiu,
doncs, gaudeix de manera especial aquests dies: hi haurà caga tió, esplai, cavalgata de Reis, focs artificials….També cal destacar la iniciativa del Centre de
Joventut de Perafort d’organitzar, com ja van fer l’any passat, un pessebre vivent,
ja que a banda que és molt propi d’aquestes dates, és un element més per a la
integració i participació de tots els veïns en les festes i les activitats del poble. Tal
com ja es va demostrar l’any passat amb l’assistència tant de públic com de participants, aquest any es durà a terme durant dos dies per tal que tothom en pugui
gaudir.
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EL TEMA

CONSISTORI
Acords de plens
Tot seguit, detallem un extracte dels acords adoptats en les diferents sessions que ha celebrat l’Ajuntament durant aquest període.

11 d’octubre de 2002
(…)
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla. Regidors: Sr. Francesc
Díaz i Álvarez, Sr. Julio Trigos i Samper i Sr. Joan Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
(…)
4.-Llicència d’obres.
Són aprovades per unanimitat diverses sol·Iicituds d’obres
menors.
5.-Aprovació Provisional de l’U.A, 15 de Jordi Riera.
S’aprova per unanimitat l’expedient així com la seva tramesa als
Serveis Territorials d’Urbanisme.
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6.-Aprovació Inicial del Pla Parcial SAU R-2
S’aprova inicialment la documentació presentada per I’Arquitecte
Sr. Joan Batet i s’acorda iniciar els tràmits corresponents.
7.-Subvenció per a Llibres i Transports. Curs 2002-2003
S’aprova per unanimitat, actualitzar les Bases pel Curs 2002-03,
amb un augment del 4%.
8.-Subvenció pel F.C. Perafort. Temporada 2002-2003
S’aprova per unanimitat, la concessió d’una subvenció per la temporada 2002-03, per import de 13.881,84 euros.
9.-Arranjament del Camí de Mas Blanquet.
S’acorda iniciar els tràmits per l’arranjament del Camí de Mas
Blanquet.
10.- Proposta de Resolució de l’Alcaldia, sobre el Recurs de
Reposició presentat per l’Empresa LUBASA.
De conformitat amb els informes emesos pel Dr. Enginyer
Industrial Director de les obres i del Secretari-Interventor.
S’acorda desestimar el recurs de reposició presentat per LUBASA,
de conformitat amb la normativa aplicable, la jurisprudència del
Tribunal Suprem i la Llei processal administrativa.
11.-Donar compte del decret de l’Alcaldia, sobre l’interposició
d’un recurs contenciós contra el Ministeri de Foment per les
obres del “Corredor del Mediterrani”.
Seguidament, l’AIcalde dóna compte del Decret de 20-08-02, peI
qual s’acorda interposar Recurs contenciós-administratiu contra el
Ministeri de Foment, contra la no contestació, de les sol·licituds
presentades, per part del Ministeri de Foment. La documentació
requerida i pertinent ha estat lliurada en data 12-09-02, davant
l’Audiència Nacional, per part del grup d’Advocats i Procuradors
facultats per aquest Ajuntament.
La corporació municipal, es dóna per enterada i aprova per unanimitat la referida documentació.

12.-Adjudicació d’obres i serveis.
Seguidament, l’Alcalde, informa el següent:
-.Que les obres de les grades al Poliesportiu de Puigdelfí, ja han
començat.
-.Explica els problemes del clavegueram de la Piscina de
Puigdelfí, que no desguassava res. El motiu -després de varies proves- era que una arqueta de la cruïlla CN-240, estava tapada amb
un matxiembrat que fou col·locat amb motiu de les obres de
variació del traçat cap a la depuradora. Les obres esmentades
foren realitzades per l’empresa LUBASA, SA. L’Ajuntament pensa
demanar danys i perjudicis a dita empresa. El camió cisterna que
hi va treballar, és l’empresa LIALPA, ubicada a El Morell.
-. Que el dimecres 16 té una reunió de treball “in situ” amb el Sr.
Alberto Hernández, de Carreteres de l’Estat per trobar solucions
als camins municipals i particulars que han quedat tallats per les
obres de la CN-240.
-. Que, recentment, s’han acabat de pintar totes les cruïlles dels
carrers de Puigdelfí, perquè els vehicles no hi aparquin. Manca
per posar els separadors de ferro que senyalitzaran els llocs on van
col·locats els contenidors d’escombraries.
-.S’han realitzat obres per a protegir les bombes de rec del camp
de futbol.
-.S’ha contractat el servei de gas per a la calefacció a l’immoble
habilitat com l’Escola i la Biblioteca (antiga casa del metge).
-.S’ha arranjat una avaria al tub de plom de la Casa dels Mestres.
-.Que, el diumenge, dia 6 d’octubre, a Calella, fou elegida Pubilla
de les Comarques Tarragonines, la Pubilla de Perafort-Puigdelfí,
Ester Ribas i Vernet, a la qual el Consistori felicita cordialment i li
desitja un joiós pubillatge en aquest any que ens representarà per
arreu dels Països Catalans.
-.Tema altaveus: Comenta que una vegada acabades les obres serà
el moment oportú per ampliar el servei d’altaveus en els punts on
no hi arribi la senyal amb claredat.
-.Carnet pels Jubilats: properament començarà la recopilació de
dades perquè tots els jubilats inclosos en el Padró d’habitants
puguin tenir el carnet per utilitzar els autobusos del servei de
T.M.T.
-.Aigua dels carrers cap el Camp de Futbol. Comenta que per a
solucionar aquest problema, creu que serà necessari la construcció d’imbomals als carrers que porten aigua al costat del Camp de
futbol. També comenta les aigües residuals de la Granja Sr. Prió.

Padró d’habitants a 30.11.2002:
714 habitants
Defuncions:
30-10-2002
03-11-2002
14-11-2002
21-11-2002
25-11-2002

Gloria Gómez Morenilla
José Magriñá Vidal
Josefa Boix Verge
Dolors Gou Andreu
Carmen Martínez Vivas

Naixements:
04-09-02
26-09-02
16-11-02
28-11-02

Aina Lozano Padreny
Pau Ucles Berbel
Miquel Aguilà Rovira
Saül Ruiz Bascuñana
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Adéu a l’àvia de Perafort
Maria Dolors Gou, l’àvia més gran de Perafort i l’àvia de
Catalunya va morir el passat dijous 21 de novembre, a l’edat
de 110 anys. La Maria Dolors, com sabeu, va néixer i viure a la
Secuita, però residia a Perafort des de que ella i el seu marit
es van jubilar. Ara, vídua, vivia amb el seu fill i la seva jove.

A la imatge de dalt, la M. Dolors en el seu
110è. aniversari, apagant les espelmes del
pastís.
A l’esquerra, durant la seva festa d’aniversari, on va poder conversar amb l’Arquebisbe
de Tarragona, Excm. Sr. Lluís Martínez
Sistach que va assistir a la celebració.
A baix, el moment del lliurament de
l’Ajuntament de Perafort, a mans de
l’Alcalde, Joan Martí Pla.

La seva mort ha estat una gran pèrdua per al municipi i per a tots aquells que l’estimaven i apreciaven per
la seva manera de ser, per la seva qualitat humana i
religiosa i pel seu caràcter que va conservar fins als
darrers dies de la seva mort.
El divendres 22, els veïns i amics de Perafort i de la
Secuita, juntament amb l’Alcalde de Perafort, i els seus
regidors, i l’Alcalde de la Secuita, la van acomiadar en
una cerimònia que va oficiar el nét de la M. Dolors. Un
cop acabada la missa, l’àvia de Catalunya fou enterrada al municipi on va nèixer.
Com els veïns recordaran, l’any passat, la M. Dolors va
celebrar els seus 110 anys amb una gran festa al Casal
de Perafort, que va reunir els seus familiars, amics i
autoritats. L’acte va comptar amb el tradicional pastís
d’aniversari, música i la M. Dolors va rebre diversos
regals de part d’ambdós consistoris, de les diferents
institucions i entitats, i de tots els veïns i amics.

Maria Dolors, sempre et recordarem!

desembre 2002
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ESPORTS
Joan Olivé correrà el
mundial 2003

Joan Olivé, el nostre pilot, farà el salt als 250 cc i també canviarà
de marca, doncs ha abandonat Telefónica Movistar i disputarà el
mundial de 2003 amb Aprilia. Fa uns dies, Olivé ja ha pogut provar la nova moto en els entrenaments de la pretemporada, a
València. Tots els veïns de Perafort, et desitgem molta sort per
aquest nou repte!

Triangular aleví d’handbol
Tres equips alevins d’handbol van participar el 26 d’octubre en un
torneig triangular provincial que es va disputar a la pista poliesportiva de Perafort a primer hora del matí. Els equips van ser el
Marinada i el Joan Ardèvol de Cambrils i l’Handbol de Tarragona.
La trobada la va organitzar l’Ajuntament i pretenia animar als
joves de Perafort i Puigdelfí en la pràctica d’aquest esport.

Joan Olivé a la plaça de l’Església de Perafort, en una foto d’arxiu

8

A Betlem me'n vull anar
vols venir tu gallineta?
A Betlem me'n vull anar
vols venir tu rabadà?
Un xiulet li vull comprar;
un xiulet li vull comprar.
Xiu, xiu, xiu farà el xiulet;
xiribit, xiribet;
a Betlem, au, au,
a Betlem si us plau.
Un timbal li vull comprar.
Tam, tam, tam, farà el timbal.
Un pollet li vull comprar.
Piu, piu, piu, farà el pollet.
Un gatet li vull comprar.
Miau, miau, miau, farà el gatet.
Un gosset li vull comprar.
Guau, guau, guau, farà el gosset.
Un porquet li vull comprar.
Oic, oic, oic, farà el porquet

BAN

Bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per a transport escolar durant el curs 2002/ 2003
1.- Beques de transport escolar dels estudiants que estan
cursant 5è. FP, Batxillerat, Cicles formatius, COU i
Universitaris (Diplomatura i Llicenciatura)
Mòdul nº1.- Desplaçaments a Reus, Tarragona, Valls, El Turó,
Constantí, etc... Beca de 195,01 euros.

Bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per a llibres escolars
2002/2003
1.- Beques per a l’adquisició de llibres escolars, dels estudiants
que estan cursant EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMARIA, ESO, 5è FP, BATXLLLERAT, Cicles Formatius, COU i
Superiors. Essent els mòduls becats els següents:
Mòdul nº1.- Educació infantil (Llar d’infants i P-3, P-4, P-5).
32,50 euros,
Mòdul nº 2.- Educació Primària. 46,88 euros.
MòduI nº 3.- ESO, 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius grau mitjà
i superior i COU 97,51euros.
Mòdul nº 4- Universitaris (Diplomatura i Llicenciatura). 122,60
euros.
Quedant exclosos qualsevol altres tipus d’estudis. S’inclou l’import de 90,16 euros per fotocòpies de llibres. Tan sols es podrà
optar per a una de les dues opcions, llibres o fotocòpies, en tots
dos casos s’haurà d’aportar justificant.

2.- Beneficiaris.- Tots els escolars empadronats al municipi
que cursin nivells acadèmics superiors a l’Ensenyament
Primari, a l’Ensenyament Secundari Obligatori (E.S.O.) i primer de batxillerat.
3.- Interpretació.- L’Ajuntament es reserva el dret de requerir qualsevol tipus de dades que es consideri oportunes i
necessàries per a la possible concessió de l’ajut per transport
escolar i discrecionalment atorgar-la o denegar-la.
4.- Documentació a presentar:
a) Instància sol·licitant acollir-se a l’ajuda
b) Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les
classes
c) El número del compte on s’ha de fer la transferència
bancària
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases
del punt núm. 4, suposarà la pèrdua automàtica de l’ajuda
atorgada.

Nadales tradicionals per aquests dies
A Betlem me'n vull anar

BAN

5.- Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de
març de 2003.

Les dotze van tocant

Ara ve Nadal

Les dotze van tocant
ja és nat el Déu Infant
fill de Maria.

Ara ve Nadal,
matarem el gall,
i a la tia Pepa
li donarem un tall.

6.- El termini per a presentar sol·licituds, serà el dia 31 de
gener de 2003.

Que hi fas aquí Pepa
que hi fas aquí dalt?
- Em rento les mitges
i el meu davantal,
per anar bonica
el dia de Nadal.

L’Alcalde,
Joan Martí Pla i Pla
Perafort, 14 de novembre de 2002

El cel és estrellat
el món és tot glaçat
neva i venteja.
La Mare i el Fillet
estan mig morts de fred
i el Vell tremola.
Josep a poc a poc
encén allà un gran foc
i els àngels canten.
En mig de fred i neu,
el foc d'amor d'un Déu
el cors desglaça.
Per això tot van cantant:
ja és nat el Déu Infant
fill de Maria.

desembre 2002

Perquè cantes ara
si dorm l'Infant?
- Jo canto i refilo
perquè el dia és gran.
Flor d'un lliri, lliri;
flor d'un lliri blanc.
Ara ve Sant Roc
matarem el porc
i a la tia Pepa
li donarem un poc.

La qual cosa faig saber a tots els veïns per al seu coneixement i efectes.

2.- Beneficiaris: Tots els escolars empadronats al municipi.
3.- Interpretació: L’Ajuntament es reserva el dret de requerir
qualsevol tipus de dades que consideri oportunes i necessàries,
per a la possible concessió d’ajut per adquisició de llibres escolars i discrecionalment atorgar-la o denegar-la.
4..- Documentació a presentar:
a) Instància sol·licitant acollir-se a l’ajuda.
b) Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les classes.
c) Factura o certificat del centre, on fiqui l’adquisició de llibres.
d) El número de compte on s’ha de fer la transferència bancària.
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases del
punt 4, suposarà la pèrdua automàtica de l’ajuda atorgada.
5.-Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de març
del 2003. El termini per a presentar sol·licituds serà el dia 31 de
gener de 2003.
La qual cosa faig saber a tots els veïns per al seu coneixement i
efectes.
L’Alcalde,
Joan Martí Pla i Pla

Perafort, 14 de novembre de 2002

Estat de les finances a 30-11-2002

Informació del Consum d’aigua potable
(Font: Consorci d’Aigües de Tarragona)

Saldo Pressupost General

283.332,60 euros

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

202.023,91
910,24
1.196,45
79.202,00

euros
euros
euros
euros

283.332,60 euros

mes de juny
mes de juliol
mes d’agost

9.943 m3
12.000 m3
7.882 m3

Informació del Residus Urbans (escombraries)
(Font: Sirusa)
mes de juny
mes de juliol
mes d’agost

desembre 2002

30 tones
34 tones
30 tones
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El Nadal és una època d’il·lusió que porta a cada llar la felicitat d’estar amb les persones
que més estimem. Nosaltres, a la nostra Escola Bressol, també hem volgut transmetre aquest
sentiment d’estimació entre els nostres infants i compartir-lo amb tots aquells que teniu relació
amb nosaltres.
Sempre volem fer extensiu aquest sentiment de familiaritat existent entre l’Escola Bressol i les
famílies que vénen al centre. Així, per a la Castanyada, vam potenciar l’actitud de compartir
ja que els pares, sempre molt col·laboradors, havien de portar al centre panellets que havien

preparat a casa seva. Tots vam conviure, participar i ballar jocs i danses!
El nostre centre vol ser difusor de les
tradicions i festes populars per tal de
donar-les a conèixer als nostres alumnes
d’una manera engrescadora i participativa. Per aquest motiu, els dies anteriors
a les Festes de Nadal, van dur-se a
terme un seguit d’actes que anunciaven
als infants l’arribada de les festes més
entranyables de l’any.
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Castanyes per a tots!
El passat mes d’octubre es va celebrar com ja és tradicional en
aquesta època la castanyada popular entre els diferents veïns i
amics de Perafort i de Puigdelfí. Així, tan al Casal de Perafort, que
va comptar amb una bona participació per part dels veïns, com
per part del casal de Puigdelfí, que també va reunir molts amics,
tothom va poder menjar castanyes, panellets, acompanyats de
cafè i d’un bon moscatell.

Festa de l’oli nou
El Molí d’Oli de Perafort va celebrar el 30 de novembre la Festa de
Benvinguda a l’oli nou. L’Ajuntament va organitzar un esmorzar
popular per a tots els veïns i tots ells van poder degustar l’oli acabat de premsar acompanyat d’unes bones torrades i de botifarres.

Il·luminació de Nadal
Des del 2 de desembre, la il·luminació nadalenca de Perafort i
Puigdelfí ja llueix pels carrers de la població. Enguany, s’ha renovat alguna llum, doncs, ...

El dimecres 18 de desembre, fomentant
l’acte de compartir, cada infant va portar
L a C a s t a n y e r a e n s v a v i s i t a r i u n a h i s t ò r i a e n s v a e x p l i c a r. . . .
de casa seva un dolç típic de Nadal
(torró, neules, polvorons,...) i, d’aquesta
manera, vam celebrar el nostre esmorzar de Nadal. Seguidament, vam anar al Casal del poble a veure les titelles que les nostres
educadores van preparar per a nosaltres. Vam veure representar el conte de “La Caputxeta Vermella”, un conte que, prèviament,
havíem treballat a la classe i que sabíem seguir sense perdre el fil!
L’endemà al matí, després d’anar a l’escola i donar de menjar al tió, que hem rebut al nostre centre, vam anar a donar la nostra carta al Patge Reial. A la carta, com encara no
sabem escriure, vam enganxar fotografies de joguines
que volíem demanar al nostre Rei Mag preferit. Uns
l’adreçaven al Rei Negre, altres al Blanc, uns quants
al rei Ros i, a la majoria li era igual qui llegís la seva
carta, simplement volien rebre aquells obsequis.
Finalment va arribar el dia que l’Escola tancava les
seves portes per vacances nadalenques. Aquell dia va
ser l’escollit pel tió per repartir joguines entre els infants
del centre. La veritat és que va costar coordinar els
moviments del cop de bastó, però finalment ho vam
aconseguir i vam recollir el nostre premi!
I, ara, el millor premi per als infants és gaudir d’aquestes festes en família. Disfruteu-les!

L’ESCOLA BRESSOL US DESITJA UN BON
NADAL I UNS BONICS DIES DE NADAL
A TOTS!

desembre 2002

El balcó de l’Ajuntament i el carrer Nou il·luminat amb la decoració nadalenca pròpia d’aquests dies

Dinar de Nadal per a
la gent gran
L’Ajuntament de Perafort celebra amb la gent gran de Perafort i
Puigdelfí, el dissabte 21 de desembre, el Dinar de Nadal, que
enguany ja és el quart any que l’Ajuntament l’organitza. La jornada del dissabte comença amb la sortida a les 9 del matí, cap al
Castell de Milmanda, una visita a la Torre que compta amb un
vídeo explicatiu i degustació de vi. Cap al migdia, es fa una visita guiada al Museu del Vidre i, a dos quarts de tres de la tarda, es
celebra el dinar de Nadal i de germanor al restaurant El Álamo,
d’Alcover. Bon profit a tots!

II Pessebre vivent

Perafort i Puigdelfí ja gaudeixen de la il·luminació de Nadal per
tots els seus carrers

Degut a la gran acollida que va tenir la primera edició del
Pessebre Vivent a Perafort, enguany i gràcies a la iniciativa del
Centre de Joventut de Perafort, la població tornarà a gaudir,
aquest Nadal, de la representació al carrer.
Ja que l’any passat va tenir molt bona resposta per part de tots els
veïns, aquesta vegada es celebrarà durant dos dies, el 28 i 29 de
desembre, de les sis a les vuit de la tarda. A diferència de l’edició
anterior, cal destacar que enguany hi participaran petits, joves i
grans de tot el poble, doncs tothom s’hi ha volgut involucrar. A la
sortida de la representació, que tindrà lloc a l’entrada del poble i
al carrer Sant Pere, entre d’altres, el Centre de Joventut repartirà
neules i moscatell.
L’organització del Pessebre vivent, per altra banda, vol deixar
constància de tots aquells establiments del poble i de
l’Ajuntament de Perafort que han col·laborat amb ajudes i subvencions per tal que no faltés cap material, ni l’electricitat
necessària pel muntatge del pessebre.
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El Nadal és una època d’il·lusió que porta a cada llar la felicitat d’estar amb les persones
que més estimem. Nosaltres, a la nostra Escola Bressol, també hem volgut transmetre aquest
sentiment d’estimació entre els nostres infants i compartir-lo amb tots aquells que teniu relació
amb nosaltres.
Sempre volem fer extensiu aquest sentiment de familiaritat existent entre l’Escola Bressol i les
famílies que vénen al centre. Així, per a la Castanyada, vam potenciar l’actitud de compartir
ja que els pares, sempre molt col·laboradors, havien de portar al centre panellets que havien

preparat a casa seva. Tots vam conviure, participar i ballar jocs i danses!
El nostre centre vol ser difusor de les
tradicions i festes populars per tal de
donar-les a conèixer als nostres alumnes
d’una manera engrescadora i participativa. Per aquest motiu, els dies anteriors
a les Festes de Nadal, van dur-se a
terme un seguit d’actes que anunciaven
als infants l’arribada de les festes més
entranyables de l’any.
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Castanyes per a tots!
El passat mes d’octubre es va celebrar com ja és tradicional en
aquesta època la castanyada popular entre els diferents veïns i
amics de Perafort i de Puigdelfí. Així, tan al Casal de Perafort, que
va comptar amb una bona participació per part dels veïns, com
per part del casal de Puigdelfí, que també va reunir molts amics,
tothom va poder menjar castanyes, panellets, acompanyats de
cafè i d’un bon moscatell.

Festa de l’oli nou
El Molí d’Oli de Perafort va celebrar el 30 de novembre la Festa de
Benvinguda a l’oli nou. L’Ajuntament va organitzar un esmorzar
popular per a tots els veïns i tots ells van poder degustar l’oli acabat de premsar acompanyat d’unes bones torrades i de botifarres.

Il·luminació de Nadal
Des del 2 de desembre, la il·luminació nadalenca de Perafort i
Puigdelfí ja llueix pels carrers de la població. Enguany, s’ha renovat alguna llum, doncs, ...

El dimecres 18 de desembre, fomentant
l’acte de compartir, cada infant va portar
L a C a s t a n y e r a e n s v a v i s i t a r i u n a h i s t ò r i a e n s v a e x p l i c a r. . . .
de casa seva un dolç típic de Nadal
(torró, neules, polvorons,...) i, d’aquesta
manera, vam celebrar el nostre esmorzar de Nadal. Seguidament, vam anar al Casal del poble a veure les titelles que les nostres
educadores van preparar per a nosaltres. Vam veure representar el conte de “La Caputxeta Vermella”, un conte que, prèviament,
havíem treballat a la classe i que sabíem seguir sense perdre el fil!
L’endemà al matí, després d’anar a l’escola i donar de menjar al tió, que hem rebut al nostre centre, vam anar a donar la nostra carta al Patge Reial. A la carta, com encara no
sabem escriure, vam enganxar fotografies de joguines
que volíem demanar al nostre Rei Mag preferit. Uns
l’adreçaven al Rei Negre, altres al Blanc, uns quants
al rei Ros i, a la majoria li era igual qui llegís la seva
carta, simplement volien rebre aquells obsequis.
Finalment va arribar el dia que l’Escola tancava les
seves portes per vacances nadalenques. Aquell dia va
ser l’escollit pel tió per repartir joguines entre els infants
del centre. La veritat és que va costar coordinar els
moviments del cop de bastó, però finalment ho vam
aconseguir i vam recollir el nostre premi!
I, ara, el millor premi per als infants és gaudir d’aquestes festes en família. Disfruteu-les!

L’ESCOLA BRESSOL US DESITJA UN BON
NADAL I UNS BONICS DIES DE NADAL
A TOTS!
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El balcó de l’Ajuntament i el carrer Nou il·luminat amb la decoració nadalenca pròpia d’aquests dies

Dinar de Nadal per a
la gent gran
L’Ajuntament de Perafort celebra amb la gent gran de Perafort i
Puigdelfí, el dissabte 21 de desembre, el Dinar de Nadal, que
enguany ja és el quart any que l’Ajuntament l’organitza. La jornada del dissabte comença amb la sortida a les 9 del matí, cap al
Castell de Milmanda, una visita a la Torre que compta amb un
vídeo explicatiu i degustació de vi. Cap al migdia, es fa una visita guiada al Museu del Vidre i, a dos quarts de tres de la tarda, es
celebra el dinar de Nadal i de germanor al restaurant El Álamo,
d’Alcover. Bon profit a tots!

II Pessebre vivent

Perafort i Puigdelfí ja gaudeixen de la il·luminació de Nadal per
tots els seus carrers

Degut a la gran acollida que va tenir la primera edició del
Pessebre Vivent a Perafort, enguany i gràcies a la iniciativa del
Centre de Joventut de Perafort, la població tornarà a gaudir,
aquest Nadal, de la representació al carrer.
Ja que l’any passat va tenir molt bona resposta per part de tots els
veïns, aquesta vegada es celebrarà durant dos dies, el 28 i 29 de
desembre, de les sis a les vuit de la tarda. A diferència de l’edició
anterior, cal destacar que enguany hi participaran petits, joves i
grans de tot el poble, doncs tothom s’hi ha volgut involucrar. A la
sortida de la representació, que tindrà lloc a l’entrada del poble i
al carrer Sant Pere, entre d’altres, el Centre de Joventut repartirà
neules i moscatell.
L’organització del Pessebre vivent, per altra banda, vol deixar
constància de tots aquells establiments del poble i de
l’Ajuntament de Perafort que han col·laborat amb ajudes i subvencions per tal que no faltés cap material, ni l’electricitat
necessària pel muntatge del pessebre.
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ESPORTS
Joan Olivé correrà el
mundial 2003

Joan Olivé, el nostre pilot, farà el salt als 250 cc i també canviarà
de marca, doncs ha abandonat Telefónica Movistar i disputarà el
mundial de 2003 amb Aprilia. Fa uns dies, Olivé ja ha pogut provar la nova moto en els entrenaments de la pretemporada, a
València. Tots els veïns de Perafort, et desitgem molta sort per
aquest nou repte!

Triangular aleví d’handbol
Tres equips alevins d’handbol van participar el 26 d’octubre en un
torneig triangular provincial que es va disputar a la pista poliesportiva de Perafort a primer hora del matí. Els equips van ser el
Marinada i el Joan Ardèvol de Cambrils i l’Handbol de Tarragona.
La trobada la va organitzar l’Ajuntament i pretenia animar als
joves de Perafort i Puigdelfí en la pràctica d’aquest esport.

Joan Olivé a la plaça de l’Església de Perafort, en una foto d’arxiu
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A Betlem me'n vull anar
vols venir tu gallineta?
A Betlem me'n vull anar
vols venir tu rabadà?
Un xiulet li vull comprar;
un xiulet li vull comprar.
Xiu, xiu, xiu farà el xiulet;
xiribit, xiribet;
a Betlem, au, au,
a Betlem si us plau.
Un timbal li vull comprar.
Tam, tam, tam, farà el timbal.
Un pollet li vull comprar.
Piu, piu, piu, farà el pollet.
Un gatet li vull comprar.
Miau, miau, miau, farà el gatet.
Un gosset li vull comprar.
Guau, guau, guau, farà el gosset.
Un porquet li vull comprar.
Oic, oic, oic, farà el porquet

BAN

Bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per a transport escolar durant el curs 2002/ 2003
1.- Beques de transport escolar dels estudiants que estan
cursant 5è. FP, Batxillerat, Cicles formatius, COU i
Universitaris (Diplomatura i Llicenciatura)
Mòdul nº1.- Desplaçaments a Reus, Tarragona, Valls, El Turó,
Constantí, etc... Beca de 195,01 euros.

Bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per a llibres escolars
2002/2003
1.- Beques per a l’adquisició de llibres escolars, dels estudiants
que estan cursant EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMARIA, ESO, 5è FP, BATXLLLERAT, Cicles Formatius, COU i
Superiors. Essent els mòduls becats els següents:
Mòdul nº1.- Educació infantil (Llar d’infants i P-3, P-4, P-5).
32,50 euros,
Mòdul nº 2.- Educació Primària. 46,88 euros.
MòduI nº 3.- ESO, 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius grau mitjà
i superior i COU 97,51euros.
Mòdul nº 4- Universitaris (Diplomatura i Llicenciatura). 122,60
euros.
Quedant exclosos qualsevol altres tipus d’estudis. S’inclou l’import de 90,16 euros per fotocòpies de llibres. Tan sols es podrà
optar per a una de les dues opcions, llibres o fotocòpies, en tots
dos casos s’haurà d’aportar justificant.

2.- Beneficiaris.- Tots els escolars empadronats al municipi
que cursin nivells acadèmics superiors a l’Ensenyament
Primari, a l’Ensenyament Secundari Obligatori (E.S.O.) i primer de batxillerat.
3.- Interpretació.- L’Ajuntament es reserva el dret de requerir qualsevol tipus de dades que es consideri oportunes i
necessàries per a la possible concessió de l’ajut per transport
escolar i discrecionalment atorgar-la o denegar-la.
4.- Documentació a presentar:
a) Instància sol·licitant acollir-se a l’ajuda
b) Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les
classes
c) El número del compte on s’ha de fer la transferència
bancària
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases
del punt núm. 4, suposarà la pèrdua automàtica de l’ajuda
atorgada.

Nadales tradicionals per aquests dies
A Betlem me'n vull anar

BAN

5.- Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de
març de 2003.

Les dotze van tocant

Ara ve Nadal

Les dotze van tocant
ja és nat el Déu Infant
fill de Maria.

Ara ve Nadal,
matarem el gall,
i a la tia Pepa
li donarem un tall.

6.- El termini per a presentar sol·licituds, serà el dia 31 de
gener de 2003.

Que hi fas aquí Pepa
que hi fas aquí dalt?
- Em rento les mitges
i el meu davantal,
per anar bonica
el dia de Nadal.

L’Alcalde,
Joan Martí Pla i Pla
Perafort, 14 de novembre de 2002

El cel és estrellat
el món és tot glaçat
neva i venteja.
La Mare i el Fillet
estan mig morts de fred
i el Vell tremola.
Josep a poc a poc
encén allà un gran foc
i els àngels canten.
En mig de fred i neu,
el foc d'amor d'un Déu
el cors desglaça.
Per això tot van cantant:
ja és nat el Déu Infant
fill de Maria.
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Perquè cantes ara
si dorm l'Infant?
- Jo canto i refilo
perquè el dia és gran.
Flor d'un lliri, lliri;
flor d'un lliri blanc.
Ara ve Sant Roc
matarem el porc
i a la tia Pepa
li donarem un poc.

La qual cosa faig saber a tots els veïns per al seu coneixement i efectes.

2.- Beneficiaris: Tots els escolars empadronats al municipi.
3.- Interpretació: L’Ajuntament es reserva el dret de requerir
qualsevol tipus de dades que consideri oportunes i necessàries,
per a la possible concessió d’ajut per adquisició de llibres escolars i discrecionalment atorgar-la o denegar-la.
4..- Documentació a presentar:
a) Instància sol·licitant acollir-se a l’ajuda.
b) Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les classes.
c) Factura o certificat del centre, on fiqui l’adquisició de llibres.
d) El número de compte on s’ha de fer la transferència bancària.
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases del
punt 4, suposarà la pèrdua automàtica de l’ajuda atorgada.
5.-Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de març
del 2003. El termini per a presentar sol·licituds serà el dia 31 de
gener de 2003.
La qual cosa faig saber a tots els veïns per al seu coneixement i
efectes.
L’Alcalde,
Joan Martí Pla i Pla

Perafort, 14 de novembre de 2002

Estat de les finances a 30-11-2002

Informació del Consum d’aigua potable
(Font: Consorci d’Aigües de Tarragona)

Saldo Pressupost General

283.332,60 euros

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

202.023,91
910,24
1.196,45
79.202,00

euros
euros
euros
euros

283.332,60 euros

mes de juny
mes de juliol
mes d’agost

9.943 m3
12.000 m3
7.882 m3

Informació del Residus Urbans (escombraries)
(Font: Sirusa)
mes de juny
mes de juliol
mes d’agost
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30 tones
34 tones
30 tones
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CONSISTORI
Acords de plens
Tot seguit, detallem un extracte dels acords adoptats en les diferents sessions que ha celebrat l’Ajuntament durant aquest període.

11 d’octubre de 2002
(…)
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla. Regidors: Sr. Francesc
Díaz i Álvarez, Sr. Julio Trigos i Samper i Sr. Joan Padreny Sarrà.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
(…)
4.-Llicència d’obres.
Són aprovades per unanimitat diverses sol·Iicituds d’obres
menors.
5.-Aprovació Provisional de l’U.A, 15 de Jordi Riera.
S’aprova per unanimitat l’expedient així com la seva tramesa als
Serveis Territorials d’Urbanisme.
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6.-Aprovació Inicial del Pla Parcial SAU R-2
S’aprova inicialment la documentació presentada per I’Arquitecte
Sr. Joan Batet i s’acorda iniciar els tràmits corresponents.
7.-Subvenció per a Llibres i Transports. Curs 2002-2003
S’aprova per unanimitat, actualitzar les Bases pel Curs 2002-03,
amb un augment del 4%.
8.-Subvenció pel F.C. Perafort. Temporada 2002-2003
S’aprova per unanimitat, la concessió d’una subvenció per la temporada 2002-03, per import de 13.881,84 euros.
9.-Arranjament del Camí de Mas Blanquet.
S’acorda iniciar els tràmits per l’arranjament del Camí de Mas
Blanquet.
10.- Proposta de Resolució de l’Alcaldia, sobre el Recurs de
Reposició presentat per l’Empresa LUBASA.
De conformitat amb els informes emesos pel Dr. Enginyer
Industrial Director de les obres i del Secretari-Interventor.
S’acorda desestimar el recurs de reposició presentat per LUBASA,
de conformitat amb la normativa aplicable, la jurisprudència del
Tribunal Suprem i la Llei processal administrativa.
11.-Donar compte del decret de l’Alcaldia, sobre l’interposició
d’un recurs contenciós contra el Ministeri de Foment per les
obres del “Corredor del Mediterrani”.
Seguidament, l’AIcalde dóna compte del Decret de 20-08-02, peI
qual s’acorda interposar Recurs contenciós-administratiu contra el
Ministeri de Foment, contra la no contestació, de les sol·licituds
presentades, per part del Ministeri de Foment. La documentació
requerida i pertinent ha estat lliurada en data 12-09-02, davant
l’Audiència Nacional, per part del grup d’Advocats i Procuradors
facultats per aquest Ajuntament.
La corporació municipal, es dóna per enterada i aprova per unanimitat la referida documentació.

12.-Adjudicació d’obres i serveis.
Seguidament, l’Alcalde, informa el següent:
-.Que les obres de les grades al Poliesportiu de Puigdelfí, ja han
començat.
-.Explica els problemes del clavegueram de la Piscina de
Puigdelfí, que no desguassava res. El motiu -després de varies proves- era que una arqueta de la cruïlla CN-240, estava tapada amb
un matxiembrat que fou col·locat amb motiu de les obres de
variació del traçat cap a la depuradora. Les obres esmentades
foren realitzades per l’empresa LUBASA, SA. L’Ajuntament pensa
demanar danys i perjudicis a dita empresa. El camió cisterna que
hi va treballar, és l’empresa LIALPA, ubicada a El Morell.
-. Que el dimecres 16 té una reunió de treball “in situ” amb el Sr.
Alberto Hernández, de Carreteres de l’Estat per trobar solucions
als camins municipals i particulars que han quedat tallats per les
obres de la CN-240.
-. Que, recentment, s’han acabat de pintar totes les cruïlles dels
carrers de Puigdelfí, perquè els vehicles no hi aparquin. Manca
per posar els separadors de ferro que senyalitzaran els llocs on van
col·locats els contenidors d’escombraries.
-.S’han realitzat obres per a protegir les bombes de rec del camp
de futbol.
-.S’ha contractat el servei de gas per a la calefacció a l’immoble
habilitat com l’Escola i la Biblioteca (antiga casa del metge).
-.S’ha arranjat una avaria al tub de plom de la Casa dels Mestres.
-.Que, el diumenge, dia 6 d’octubre, a Calella, fou elegida Pubilla
de les Comarques Tarragonines, la Pubilla de Perafort-Puigdelfí,
Ester Ribas i Vernet, a la qual el Consistori felicita cordialment i li
desitja un joiós pubillatge en aquest any que ens representarà per
arreu dels Països Catalans.
-.Tema altaveus: Comenta que una vegada acabades les obres serà
el moment oportú per ampliar el servei d’altaveus en els punts on
no hi arribi la senyal amb claredat.
-.Carnet pels Jubilats: properament començarà la recopilació de
dades perquè tots els jubilats inclosos en el Padró d’habitants
puguin tenir el carnet per utilitzar els autobusos del servei de
T.M.T.
-.Aigua dels carrers cap el Camp de Futbol. Comenta que per a
solucionar aquest problema, creu que serà necessari la construcció d’imbomals als carrers que porten aigua al costat del Camp de
futbol. També comenta les aigües residuals de la Granja Sr. Prió.

Padró d’habitants a 30.11.2002:
714 habitants
Defuncions:
30-10-2002
03-11-2002
14-11-2002
21-11-2002
25-11-2002

Gloria Gómez Morenilla
José Magriñá Vidal
Josefa Boix Verge
Dolors Gou Andreu
Carmen Martínez Vivas

Naixements:
04-09-02
26-09-02
16-11-02
28-11-02

Aina Lozano Padreny
Pau Ucles Berbel
Miquel Aguilà Rovira
Saül Ruiz Bascuñana
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Adéu a l’àvia de Perafort
Maria Dolors Gou, l’àvia més gran de Perafort i l’àvia de
Catalunya va morir el passat dijous 21 de novembre, a l’edat
de 110 anys. La Maria Dolors, com sabeu, va néixer i viure a la
Secuita, però residia a Perafort des de que ella i el seu marit
es van jubilar. Ara, vídua, vivia amb el seu fill i la seva jove.

A la imatge de dalt, la M. Dolors en el seu
110è. aniversari, apagant les espelmes del
pastís.
A l’esquerra, durant la seva festa d’aniversari, on va poder conversar amb l’Arquebisbe
de Tarragona, Excm. Sr. Lluís Martínez
Sistach que va assistir a la celebració.
A baix, el moment del lliurament de
l’Ajuntament de Perafort, a mans de
l’Alcalde, Joan Martí Pla.

La seva mort ha estat una gran pèrdua per al municipi i per a tots aquells que l’estimaven i apreciaven per
la seva manera de ser, per la seva qualitat humana i
religiosa i pel seu caràcter que va conservar fins als
darrers dies de la seva mort.
El divendres 22, els veïns i amics de Perafort i de la
Secuita, juntament amb l’Alcalde de Perafort, i els seus
regidors, i l’Alcalde de la Secuita, la van acomiadar en
una cerimònia que va oficiar el nét de la M. Dolors. Un
cop acabada la missa, l’àvia de Catalunya fou enterrada al municipi on va nèixer.
Com els veïns recordaran, l’any passat, la M. Dolors va
celebrar els seus 110 anys amb una gran festa al Casal
de Perafort, que va reunir els seus familiars, amics i
autoritats. L’acte va comptar amb el tradicional pastís
d’aniversari, música i la M. Dolors va rebre diversos
regals de part d’ambdós consistoris, de les diferents
institucions i entitats, i de tots els veïns i amics.

Maria Dolors, sempre et recordarem!

desembre 2002
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FESTES

Programa de
de Nadal i

Festes
Reis

Salutació
Amb les festes de Nadal a les nostres llars, amb els carrers plens d’il·luminària
pròpia d’aquests dies vull, en primer lloc, desitjar a tots els veïns de Perafort i
Puigdelfí un Bon Nadal i un feliç any 2003, en el qual poguem afrontar els reptes
que cadascun de nosaltres ens proposem. Un desig que vull fer extensible també,
com alcalde, al nostre municipi. Així, tirarem endavant nous projectes durant el
2003. Estic segur que en pocs anys Perafort creixerà, tal com ja està creixent en
els darrers anys, i compatibilitzarem aquest creixement de la població, amb un
augment dels serveis i infraestructures a la població, però a la avegada conservarem l’esperit del nostre poble i matindrem la tranquilitat i seguretat que gaudim
tant a Perafort com a Puigdelfí.

20 de desembre de 2002
Caga tió a l’Escola Bressol de Perafort

24 de desembre de 2002
18.30h al Casal de Perafort, CAGA TIÓ a càrrec de l’Esplai d’en Yu-Ki

25 de desembre de 2002
Missa Solemne del dia de Nadal

Joan-Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

26 de desembre de 2002
10

Missa Solemne del dia de Sant Esteve. Arribada del Patge Reial de Perafort al
Casal de Perafort.

Finalment, vull destacar que a Puigdelfí ja s’han acabat les obres de canalització
als carrers i ja funciona l’enllumenat públic, pel que fa Perafort és previst que
abans que acabi l’any, les obres també estiguin enllestides.

28 i 29 de desembre de 2002

Molt Bon Nadal!!

Pessebre Vivent de 18.00h a 20.00h a càrrec del centre Joventut de Perafort

29 de desembre de 2002

Index

Arribada del Patge Reial al poble de Puigdelfí, després de la Missa
a la mateixa esglèsia.

31 de desEmebre de 2002
Castell de Focs Artificials per celebrar l’any nou. A càrrec de l’Ajuntament de
Perafort.

1 de gener de 2003
Missa Solemne d’Any Nou

5 de gener de 2003
A la tarda vespre, arribada de SSMM els Reis d’Orient
pels carrers de Perafort i Puigdelfí.

desembre 2002

Per altra banda, i com ja és habitual durant les festes de Nadal, l’Ajuntament
col·labora perquè les activitats que organitzen les diverses entitats i associacions
del municipi, per als infants i els joves, es puguin dur a terme. Aquest col·lectiu,
doncs, gaudeix de manera especial aquests dies: hi haurà caga tió, esplai, cavalgata de Reis, focs artificials….També cal destacar la iniciativa del Centre de
Joventut de Perafort d’organitzar, com ja van fer l’any passat, un pessebre vivent,
ja que a banda que és molt propi d’aquestes dates, és un element més per a la
integració i participació de tots els veïns en les festes i les activitats del poble. Tal
com ja es va demostrar l’any passat amb l’assistència tant de públic com de participants, aquest any es durà a terme durant dos dies per tal que tothom en pugui
gaudir.

Ajuntament de Perafort
Butlletí d’Informació Municipal
Nº 9/desembre de 2002
Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla
Coordinador:
Joan Ventura i Mateu
Redacció, disseny i maquetació:
Gestión 4

Salutació

3

Consistori

4

Oci, cultura i societat

7

Programa de Festes de Nadal

10

Programa de Festes de Sant Sebastià

11

Fotografies:
T. Morera

Telèfon de l’Ajuntament: 977 62 50 06
Fax de l’Ajuntament: 977 61 00 27
e-mail: aaguila@perafort.altanet.org

Dipòsit Legal:
T-1057-2000

desembre 2002

33

FESTES

11

desembre 2002

