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Nadal a Perafort i Puigdelfí
20 i 21 de desembre , Ca p de setmana solidari:
dissabte 20: Parc de Nadal al casal de Perafort, cal entrar amb una
joguina al parc que es lliuraran a la Creu Roja de Tarragona.
A les 21.30h, actuació del Cor de Sant Esteve de Vila-seca a l’esglèsia de Sant Pere.
diumenge 21: Festa infantil, cal portar un producte alimentari que es
lliurarà a Càritas de Tarragona.
Diumeng e 21 de desembre
Sortida i dinar d’homenatge als jubilats de Perafort
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Una mirada al passat 15

L’escola d’abans...
Perquè l’escola ha canviat molt des d’aleshores, la veïna Pilar Vallvé Esteban ens convida a mirar
el passat amb aquesta fotografia, on els més petits i els més grans anaven plegats a classe i on
podem reconèixer els veïns i amics del nostre poble.

Dimecres 24 de desembre
Cagatió a càrrec de l’Esplai d’en Yuki.
Dijous 25 de desembre
Missa de Nadal a Perafort i Puigdelfí
Di v endr es 26 de desembr e
Missa de Sant Esteve i Arribada dels Patges Reials a Perafort i a Puigdelfí
Ca p de setmana 27 i 28 de desembre
Pessebre Vivent pels carrers de Perafort de 18.30h a 21.00h
Dimecres 31 de desembre
Sopar de cap d’any al Casal de Perafort i castell de foc per celebrar l’any nou
Dijous 1 de g ener de 2004
Missa solemne d’Any Nou a Puigdelfí i a Perafort
Diumeng e 4 de g ener
Partit de futbol solidari: Per entrar a veure el partit o jugar caldrà portar una joguina que es repartirà entre els nens de l’Associació de
Paràlisis Cerebral de Tarragona
Dilluns 5 de g ener
Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags a Perafort i Puigdelfí

Festa Major de Puigdelfí
- Sant Sebastià 2004 Div endr es 16 de g ener
20.30h Ball de Tarda amb la Tribu de Santi Arisa
23.30h Ball de nit amb la mateixa Orquestra
Dissabte 17 de g ener
D’11.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h
Parc Infantil
20.30h Ball de tarda amb la gran Orquestra Cadillac
24.00h Concert a càrrec de l’Orquestra i, a continuació, Ball de Nit
Diumeng e 18 de g ener
12.00h Missa Solemne en honor al nostre Patró Sant Sebastià, amb la Missa cantada per una Coral
19.00h Gran Espectacle de Varietats
En finalitzar l’espectacle, hi haurà un Gran Castell de Focs

1. Josep Maria Solé Ninclis
2. Floreal Prades Pareja
3. Enric Veciana Estil·les
4. Anton Barril Sarrà
5. Agustí Aguilà Banús
6. Josep Solé Vidal
7. Josep Descarrega Pla
8. Josep Maria Veciana
9. Josep Maria Sarra Brianso
10. Juan Vidal Masgoret
11. Josep Ferré Pascual
12. Jaume Sierra Saigi
13. Josep Margalef Pla
14. Josep Maria Vallvé Esteban
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Si tens alguna fotografia de fa anys amb alguna curiositat o simplement voldries enviar-nos per a publicar-la, pots
fer-ho a: aj. perafort@altanet.org o bé adreçar-te a l’Ajuntament amb les teves dades i una breu explicació sobre
la fotografia
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A tu, per ser únic i
irrepetible

Por

El 24 de novembre va ser un dia que mai oblidaré, i
crec que molta gent com jo, tampoc. Aquell dia al zoo
de Barcelona, i al cor de moltes persones, hi havia un
forat profund que per molt que intentem tapar-ho no
podrà desaparèixer. Moria tot un símbol, tant per als
petits com per als grans, un record, unes sensacions, un
ser irrepetible, Floquet de Neu.Aquell goril·la albí, d’ulls
blaus que al fer memòria tants records ens portava.
Encara recordo les vegades que el vaig anar a veure.
Les mirades dels nens i nenes meravellats intentant
traspassar amb els seus petits ulls, el vidre que el separaba d’ell; i l’ambient de sorpresa que es respirava allà,
no es feia notar a cap altre lloc del zoo. Quan miraves
aquells enormes ulls blaus tant profunds experimentaves sentiments irrepetibles. Confiança, tendresa, seguretat... i quelcom estrany que mai havia sentit al mirar
als ulls a un animal.
Era únic en la seva espècie i inimitable al món.Tota una
insígnia per a la natura.
Ara al zoo de Barcelona, ja no es veuran aquelles cares
dels menuts davant la gàbia del simi, ni les mirades dels
grans quan per un moment tornaven a ser nens, i tampoc aquell goril·la allà tancat, pensant ..., què feia allà...,
i qui era tota aquella gent que tant l’estimava. Tot això
i més ja no es tomarà a veure, ni a viure.
Amb això vuIl fer el meu petit homenatge al Floquet de
Neu i a tots aquells animals més grans o més petits els
quals ens donen tota la seva estimació i companyia.
M’agradaria recordar a tothom, en aquests dies, que
estimin i no abandonin mai als animals, perquè encara
que no ho sembli, ells ens necessiten i nosaltres a ells
també.
Fins sempre Floquet, i Bon Nadal a tothom!!!
Pawnee

Salutació 3
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Salutació

Un crit d’àngel em desperta d’un sommi,
m’obre els ulls a un altre dia fatídic,
m’empenta el temps i no vull marxar.
No vell oblidar, no vull fugir;
em queda molta vida per seguir.
Ningú em sent, ningú em vol sentir,
em trobo sola enmig de la gran ciutat.
Un fort tro es sent; un nou àngel crida,
ja no és un somni, d’això en diuen dolor;
se sent un avió, una gran explosió,
ara crido jo, ara he mort jo.

En primer lloc i abans de dirigir-me a vosaltres amb els desitjos propis d’aquestes
festes, vull saludar-vos atentament en la meva entrada en aquest consistori i indicarvos que, des de la meva àrea de l’Ajuntament, treballaré per complir amb les meves
obligacions i responsabilitats, a la vegada que us dic que estic a la vostra disposició per qualsevol necessitat, consulta o suport a les iniciatives que emprengueu.

M. Carme Cavero i Aiguadé
1er Tinent d’Alcalde.
Cultura, Hisenda, Tresoreria i Serveis Socials

Marina

Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 11/desembre de 2003

Per a viure bé en un municipi és important tenir un cert benestar, però, a banda
de les obres i de l’urbanisme necessari per fer progressar els equipaments i el
desenvolupament del poble, cal també tenir cura de la qualitat de vida dels que
hi viuen. Així, cal que hi siguin presents també altres factors com l’esbarjo, el lleure i la cultura. I tant de Perafort com de Puigdelfí, puc dir satisfeta que, en aquest
àmbit, gaudeixen de molt bona salut.
Com a regidora de Cultura, continuaré treballant en la mateixa línia, mostrant el
suport de l’Ajuntament a totes aquelles activitats i iniciatives que es realitzen des
dels propis casals de Perafort i Puigdelfí, el centre de joventut, l’esplai i totes les
associacions que vetllen amb el seu dinamisme pel bon desenvolupament i creixement cultural dels nostres nuclis. I és que el Nadal n'és un bon exemple d’aquest
tarannà emprenedor: la celebració del pessebre vivent aquest any reunirà unes 100
persones en la seva organització; la creació de la Llumeneta de Perafort, per part
del Centre de Joventut, és el primer bestiari que té el poble amb els timbalers i els
xanquers. També val la pena destacar els diferents cursos que s’imparteixen a la
casa dels mestres i la trobada anual de puntaires a Perafort i a Puigdelfí en la qual
s’hi congreguen més de 300 puntaires. A la vegada vull comentar-vos que la revista “Viure a Perafort i a Puigdelfí” vol ser una finestra oberta a tothom i, per aquest
motiu, ja en aquest número hem incorporat unes noves seccions on la vostra participació hi és molt important. Espero que hi col·laboreu!

En definitiva, vull felicitar a tot el poble ja que gràcies a tots els veïns hem convertit Perafort i Puigdelfí en un lloc on s’hi pot viure amb comoditat, però també
amb qualitat de vida. Només em queda desitjar-vos per aquests dies, un molt Bon
Nadal i un Feliç Any Nou!

Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla
Coordinador:
Javier Robledo López
Redacció, disseny i
maquetació:
Gestión 4
Fotografies:
T. Morera
Fotografies Portada:
Albert Fortuny

Aquí tens el teu racó literari per mostrar-nos les teves
inquietuds. Si vols escriure sobre el que t’interessa o
sobre els teus sentiments, posa’t en contacte amb nosaltres enviant el teu escrit a: aj. perafort@altanet.org o bé
adreçat a l’Ajuntament, adjuntant les teves dades

Imatge nevada del municipi, desembre de 2001
Dipòsit Legal:
T-1057-2000

Telèfon de l’Ajuntament: 977 62 50 06 · Fax de l’Ajuntament: 977 61 00 27
web: aaguila@perafort.altanettorg
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Ple ordinari del 10 d’octubre de 2003
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla; Sra. Tinent
d’Alcalde, Mª Carme Cavero Aiguadé; els consellers Sr.
Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio Trigos i Samper, Sr. Javier
Antonio Robledo i López i Sr. Lluís Massagués i Vidal.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
Llicències d’Obres
Són aprovades per unanimitat diverses sol·licituds
d’obres menors.
Subvenció pel F.C. Perafort, temporada 2003/04
S’acorda per unanimitat, concedir una subvenció de
14.437,11€ per a la temporada 2003-2004, la qual
representa un augment del 4% respecte a la temporada
anterior. Els pagaments seran fraccionats en 3 vegades.
Actualització de les Subvencions per arranjament de
façanes i tancament de parcel·les urbanes
S’acorda per unanimitat, incrementar en un 4% les tarifes vigents fins a la data, i començaran a aplicar-se a les
sol·licituds concedides en aquest Ple.
Quantia de les subvencions i el seu càlcul.
Arranjament de façanes
Mòdul A: pintar......................................... 7,44 €/m2
Mòdul B: arrebossar i pintar..................... 22,57 €/m2
Mòdul C: repicar, arrebossat i pintar ....... 30,32 €/m2
La subvenció consistirà en el 50% de la suma del total
de l’import dels mòduls que siguin d’aplicació.
Tancament provisional de parcel·les urbanes
Mòdul A:
obra arrebossada, sense pintar i porta..........11,78 €/m2
Mòdul B:
pintar.................................................................... 7,44 €/m2
La subvenció consistirà en el 20 % de la suma del total
de l’import dels mòduls que siguin d’aplicació.
Aprovació sol·licitud d’obres pel PUOSC, 2004-2007
A proposta del Sr. Alcalde, són aprovades les següents
obres:
- Escalinata d‘accés a la Plaça de l’Església de Puigdelfí.

Esports 13

Canvis en la directiva i en l’equip de futbol

Acords de plens
Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han aprovat en
el ple celebrat per l’Ajuntament durant aquest període.
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Pressupost, 190.158,58 €. Subvenció sol·licitada
64.653,92 €. Any sol·licitat: 2004.
- Mur de Contenció i cond. aigües pluvials Av.
Catalunya. Pressupost, 349.556,15 € Subvenció sol·licitada 118.849,09 €. Any sol·licitat: 2004.
- Pavimentació de carrers i clavegueres a Puigdelfí.
Pressupost, 329.648,36 €. Subvenció sol·licitada
112.080,44 €. Any sol·licitat: 2005.
- Implantació de containers soterrats Perafort i
Puigdelfí. Pressupost, 597.966,37 €. Subvenció sol·licitada 203.308,57 €. Any sol·licitat: 2006.
Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del
Pla Parcial del Sector 10
Seguidament es dóna compte del Projecte de
Reparcel·lació del Pla Parcial del Sector 10, presentat
pels Promotors del mateix, amb els documents que l’acompanyen, s’aprova inicialment, i restarà exposat al
públic per un termini d’UN MES i publicat en el B.O.P.,
als afectes d’examen i reclamacions, les quals hauran de
presentar-se per escrit dirigit al Sr. Alcalde. El Regidor
Sr. Massagués, diu que es tingui present el tema de
negociació dels camins municipals que puguin resultar
afectats.
Adjudicació del servei de transport de fangs de les
Depuradores
Com a conseqüència que l’ACA a donar ordre que els
fangs procedents de les Depuradores, ja no es poden
dipositar en finques agrícoles degudament autoritzades
com es feia fins ara, sinó a la Depuradora de Tarragona,
s’ha convocat a tres empreses perquè presentin ofertes. En primer lloc s’ha de fer constar que el Sr. Anton
Pons, va declinar continuar fer el nou servei que li va
oferir l’Ajuntament. Les propostes presentades han
estat presentades per les següents empreses:
Lialpa, 264 € per viatge, al port de Tarragona, NO
inclou l’IVA.
Berako, 220 € per viatge, al port de Tarragona, NO
inclou l’IVA.
EcoSimm, SA. 222 € per viatge, al port de Tarragona,
NO inclou l’IVA.
Compra d’un Solar del carrer Major de Puigdelfí,
propietat de Josep Magriñà Vidal
L’Alcalde, proposa al Consistori l’adquisició del solar
propietat de Josep Lluís Magriñà Vidal, situat al carrer
Major, núm. de Puigdelfí, el qual ha sofert un soterrament

El nou president, Josep Barril, i el conjunt de la nova
junta directiva del CF Perafort aposten aquesta temporada per la continuïtat de la majoria dels jugadors
que van assolir la permànencia en la temporada 20022003, tot i que es destaquen diversos nous jugadors
vinguts dels Juvenils de La Salle, del de la Secuita o del
Sant Pere i Sant Pau entre d’altres. Pel Club, l’objectiu
per aquest any és el de mantenir la categoria, garantirne la permanència, una fita que tot i que de moment
l’equip no es troba molt ben situat, pel President, es
podrà assolir sense dificultat.
“Viure a Perafort i a Puigdelfí” ha parlat amb el nou
entrenador, Joaquim Maria Porqueres, perquè ens fes
una valoració de l’estat actual de l’equip. Porqueres té
una trajectòria diversa i amb bons resultats en el món
del futbol local. Així, ha entrenat al Vallmoll, al Vilavella,
al Nàstic en les categories de futbol base, i abans de fitxar pel Perafort va estar dos anys als juvenils de La
Salle i, actualment, entrena també el Valls Juvenil de primera regional.
La seva experiència en futbol i el bon ambient que hi
ha a l’equip el fa ser esperançador amb la situació i el
futur del Club de Perafort, “malgrat que ara la posició
de l’equip en la classificació no és gaire bona, mantenim
les aspiracions de continuar en la categoria i remunta-

Quim Porqueres:
“en els darrers
partits, s’ha notat
una millora en la línia
del joc i estic segur
que ben aviat en
tindrem resultats”

Foto de grup de l’equip de
F.C. Perafort que té com a
objectiu mantenir la categoria
durant aquest any

rem ben aviat en la classificació”. Pel que fa al vestidor,
explica satisfet que ”els nois estan molt units, hi ha un
ambient molt maco i tots són una pinya”. Per en Quim,
com el coneixen en el poble, els dolents resultats que
ha tingut l’equip fins ara es deuen a diversos factors,
“hem tingut mala sort amb les diverses lesions que ha
patit l’equip, de tres porters ens en vam quedar sense
cap i vam haver de recórrer a un jugador del Juvenil de
la Salle, i crec també que l’arbitratge en molts dels partits ens ha anat en contra en diverses ocasions.
Aquesta situació ha desanimat a l’equip i l’han fet passar per una època de poca confiança en ells mateixos,
però ara en els darrers partits, s’ha notat una millora
en la línia del joc i estic segur que ben aviat en tindrem
resultats”. Per altra banda, l’entrenador del FC
Perafort, ressalta les millores i les obres realitzades al
camp de futbol i lamenta que el perafortins no s’impliquin més en l’equip i el segueixin en els seus partits,
“falta més suport del poble, a vegades tot i jugant a
casa, hi ha més gent de fora mostrant el seu suport a
l’equip contrari que gent del poble”. Des de “Viure a
Perafort i a Puigdelfí” seguirem donant el nostre
suport a l’equip i estem segurs que remuntarà a uns
millors llocs en la classificació.
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Perafort Bike
L’Associació Esportiva Perafort
Bike, us comunica que a partir del 2
de gener tothom que vulgui formar
part de l’associació ja podrà ser soci posant-se amb
contacte amb l’Albert o el César trucant als tel. 977
625 006 o 977 610 008 respectivament. Us recordem que la quota de soci és de 30€ anuals, i que el
fet de ser soci donar la oportunitat de que tothom
que vulgui pugui comprar l’equipatge. Per altra
banda, encara estem realitzant el calendari per a
l’any 2004, quan el tinguem us el farem arribar.
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Elles també van
jugar
Si en el darrer número vam comentar el partit de futbol que van disputar els casats contra els solters, val a
dir que també es va celebrar amb un bon nivell esportiu, el partit entre solteres i casades, resultant-ne les
guanyadores l’equip de les solteres.

Consistori 5
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Compra d’un Solar del carrer Major de Puigdelfí,
propietat de Josep Magriñà Vidal
L’Alcalde, proposa al Consistori l’adquisició del solar
propietat de Josep Lluís Magriñà Vidal, situat al carrer
Major, núm. de Puigdelfí, el qual ha sofert un soterrament i corre perill la Plaça de la Font de l’Església de
Puigdelfí de què també tingui la mateixa desgràcia. a

l’objecte que sigui una obra d’utilitat pública, es pensa
construir una escalinata que uneixi el carrer Major i la
Plaça de l’Església. El preu consensuat és de 13.823,28
€. Posat en consideració dels Regidors, s’acorda per
unanimitat.
1.- Comprar dit solar per l’import de 13.823,28 €.
2.- Facultar l’Alcalde per a signar els documents
escaients.

A banda d’això, comunicar-vos:
BONES FESTES i UN MOLT PRÒSPER ANY 2004

Foto de grup dels equips de solteres i casades, abans de disputar el
partit
Foto d’ Enric Arilla

Joan Olivé arriba a un acord amb Campetella Racing

Imatges dels carrers i zones de Perafort després de la nevada de fa dos anys

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 30-11-03

Joan Olivé ha arribat a un acord amb Campetella
Racing per a disputar el proper Campionat del món
dels 250cc. sobre les Aprilia d’aquest equip i formant
parella, possiblement, amb Sylvain Guintoli. Tot i que
el contracte no està signat, Olivé ha explicat a motograndprix.com que ha tancat un acord que el portarà
a un dels millors equips privats i que la signatura es
pot produir en qualsevol moment. Per Olivé, “ara
crec que Campetella és la millor opció per a mi i
espero donar un pas més en la meva carrera esportiva”. Tan aviat com es materialitzi l’acord, Olivé espera començar a a planificar els entrenaments.
El jove pilot de Perafort, que té recent complerts els
19 anys, va finalitzar segon en la classificació de debutants en el quart de litre darrera de Manuel Poggiali,
espera seguir creixent en la categoria sobre una
moto semi-oficial. Esperem que tot es compleixi tal
com Olivé desitja i que tingui molta sort!

767 Habitants

Naixements:

Casaments:

25-06-03 Júlia Fernández Roca
06-11-03 Maria Marín Sarrà

15-11-03
Ángel Domínguez Bonillo i
Sílvia Buira Clua

Fe d’errates
L’anterior número de la revista “Viure a Perafort
i a Puigdelfí” va sortir publicat com a número
11, en comptes d’haver estat el número 10, per
tant aquesta edició que teniu a les mans és
correctament la nº11.

Aida Fernández Navas és alumna
del CEIP Perafort, tot i que en el
número anterior de la revista no
va aparèixer en la fotografia de
grup, ja que aquell dia estava
malalta.
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Un pessebre vivent renovat

BAN
Bases que regeixen l`atorgament d`ajuts per a llibres
escolars 2003 / 2004.

Bases que regeixen l`atorgament d`ajuts per a transport escolar durant el curs 2003/ 2004

1.- 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:

1.- Beques de transport escolar dels estudiants que
estan cursant 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius, COU
i Universitaris ( Diplomatura i Llicenciatura ).

Mòdul nº 1.- Educació infantil
( Llar d`Infants i P-3, P-4, P-5 )…………………33,80 €.
Mòdul nº 2.- Educació Primària ………………48,76 €.
Mòdul nº 3.ESO, 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius grau mitjà i
superior i COU …………………………… 101,41€.
Mòdul nº 4.- Universitaris
( Diplomatura i Llicenciatura ) ………………127,50 €.
Quedant exclosos qualsevol altres tipus d`estudis.
S’inclou l’import de 93’77 € 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.

Mòdul nº 1.- Desplaçaments a Reus ,Tarragona,Valls, El
Turó, Constantí, etc. Beca de 202,81 €.
Mòdul nº 2.- Desplaçament a Tortosa, Mora d’Ebre,
Vilanova, Lleida, Barcelona, etc. Beca de 573,30 €.
2.- Beneficiaris.- Tots els escolars empadronats al
municipi que cursin nivells acadèmics superiors a
l’Ensenyança Primària, a l’Ensenyança Secundària
Obligatòria (E.S.O.) i primer de batxillerat.
3.- Interpretació.- L’Ajuntament es reserva el dret de
requerir qualsevol tipus de dades que consideri oportunes i necessàries per a la possible concessió de l`ajut
per transport escolar i discrecionalment atorgar-la o
denegar-la.

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:
Instància sol·licitant acollir-se a l`ajuda.
Justificant de matrícula i certificat d`assistència a les classes.
Factura o certificat del centre, on fiqui l`adquisició de llibres.
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 2004.
6.- El termini per a presentar sol·licituds, serà el dia 31
de gener de 2004.

4.- Documentació a presentar:
Instància sol·licitant acollir-se a l’ajuda.
Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les
classes.
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.
5.- Les beques atorgades seran lliurades durant el mes
de març de 2004.
6.- El termini per a presentar sol·licituds, serà el dia 31
de gener de 2004.

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

La qual cosa faig saber a tots els veïns per al seu
coneixement i efectes.
L’Alcalde, Joan Martí Pla i Pla
Perafort, 25 de novembre de 2003

L’Alcalde, Joan Martí Pla i Pla.
Perafort, 25 de novembre de 2003.

Els propers dies 27 i 28 de desembre el
Centre de Joventut organitza per tercer any
consecutiu el pessebre vivent per celebrar
aquests dies de Nadal. L’horari del pessebre
els dos dies serà de dos quarts de set de la
tarda i fins les nou de la nit i enguany compta
amb diverses novetats. Aquest any, doncs el
pessebre comptarà amb tres ponis més i, en
general, el bestiar i els animals de companyia
que protagonitzaran el pessebre seran més
nombrosos. La cova on es trobarà el nen Jesús
s’ha fet tota nova, amb fusta imitant la pedra, i
amb un estil rústic. Pel que fa als dolents de la
història, els diables, gaudiran d’una caldera que
fumejarà per tal de trobar-se més en el seu
ambient.
Cal destacar de totes les novetats, el fet que
aquest hi particparan un total d’uns 100 veïns
entre petits, joves i grans que reproduiran les
diferents escenes del pessebre.
Per altra banda, el Centre de Joventut vol
agraïr a l’Ajuntament de Perafort i a tots
aquells establiments del poble que han
col·laborat per tal que no faltés cap material,
ni l’electricitat necessària pelr fer possible el
pessebre.

Imatges de diferents escenes del pessebre vivent, protagonitzades pels veïns
del poble, l’any passat
Fotografies cedides pel Centre de Joventut de Perafort
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Nº11 Desembre de 2003

A l’esquerra i
abaix: Tant els
alumnes del CEIP
Perafort com els
més petits de
l’Escola Bressol, no
es van perdre la
castanyada
Fotos cedides per la
direcció del CEIP i de
l’escola Bressol

Gràcies al Consell Comarcal i a la Junta de Residus del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, Perafort i Puigdelfí gaudeixen un cop al mes
de la visita de la deixalleria mòbil de Constantí als nostres nuclis, per tal de facilitar la labor als veïns que
volen seleccionar els seus residus. Així, aquest mes de
desembre la deixalleria s’instal·larà, durant tot el dia, a
Puigdelfí el dimecres 10 i estarà situada a l’entrada del
nucli, abans del bar del casal i, el dia 17, a Perafort, al
costat de les piscines.

Per altra banda, qualsevol dia es pot anar a la
Deixalleria de Constantí per deixar-hi qualsevol residu.
Així tan a la deixalleria mòbil com a la fixa, s’hi poden
dipositar residus municipals especials com pneumàtics,
bateries, dissolvents, piles, pintures, frigorífics, radiografies, olis vegetals, pesticides... i residus municipals valoritzables com paper i cartró, vidre, envasos, ferralla,
fusta, tèxtil, ferralla electrònica, cables elèctrics, restes
de poda, runes i altres voluminosos.

La deixalleria mòbil visita un cop al mes Perafort i
Puigdelfí per tal que els veïns hi puguin dipositar els
seus residus.

Els nens de l’esplai d’en Yuki, vestits per l’ocasió, van celebrar el dissabte
la seva castanyada
Fotos Esplai d’en Yuki: Ester Díaz

Foto: Albert Fortuny

Festa de l’oli

La tècnica del riure

El passat dissabte 29 de novembre, Perafort va celebrar
l’arribada de l’oli nou al poble. L’Ajuntament, juntament
amb la Societat Recreativa i Cultural de Perafort, van
organitzar un esmorzar popular al casal per a tots els
veïns amb unes torrades amb l’oli acabat de premsar,
cedit per Olis del Tarragonès, S.L., i una bona cansalada
i llonganisa per acompanyar la degustació.

Més de vint veïns participaren en el curs de risoteràpia
que va organitzar l’Ajuntament de Perafort i el Casal, i
que va anar a càrrec de l’Associació de l’Hotel
d’Entitats de Tarragona, el passat dissabte 29 de novembre, de 18h a 21h de la tarda.

Dinar de Nadal per a
la gent gran
Els nostres avis celebraran el Nadal en un dinar de germanor que tindrà lloc el proper dia 21 de desembre.
Aquest any, sortiran al matí cap a Montblanc, faran una
visita guiada pel poble i, cap a dos quarts de tres, aniran
a dinar al restaurant El Molí del Mallol.

Consistori 7

Deixalleria mòbil a Puigdelfí i a Perafort

Castanyada popular
Tant Perafort com Puigdelfí no es van voler perdre la
castanyada anual que celebra el municipi amb els panellets i el moscatell d’acompanyament. El Casal de
Perafort la va organitzar el dia 2 de novembre i
Puigdelfí el 31 d’octubre. Els més petits tampoc se la
van voler perdre, així l’Escola Bressol, els alumnes del
CEIP i l’esplai d’en Yuki van celebrar també la trobada
gastronòmica pròpia de la tardor, les castanyes.

Nº11 Desembre de 2003

Una imatge del grup mentre es feia el curs de risoteràpia
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Horari d’autobusos

Telèfons útils

VALLS DIRECCIÓ TARRAGONA
FEINERS

TARRAGONA DIRECCIÓ VALLS
FEINERS

7’00 h. *
7’45 h. Perafort (8’00 h.)
8’00 h. *
8’25 h. *
9’00 h. Perafort (9’15 h.)
9’30 h. *
10’30 h. *
11’30 h. *
12’30 h. *
13’30 h. *
14’30 h. *
15’30 h. Perafort (15’45 h.)
16’30 h. *
17’30 h. *
18’30 h. *
19’30 h. *
20’30 h. *

7’30 h. *
7’45 h. *
9’00 h. *
10’00 h. *
11’00 h. *
12’00 h. *
13’00 h. Perafort (13’15 h.)
14’00 h. *
15’15 h. *
16’15 h. *
17’15 h. *
18’15 h. Perafort (18’30 h.)
19’15 h. *
20’15 h. Perafort (20’30 h.)
21’15 h. *

VALLS DIRECCIÓ TARRAGONA
DISSABTES

TARRAGONA DIRECCIÓ VALLS
DISSABTES

8’30 h. Perafort (8’45 h.)
10’00 h. *
12’30 h. *
16’00 h. *
17’30 h. *
19’30 h. *

9’00 h. *
11’30 h. *
14’00 h. Perafort (14’15 h.)
16’30 h. *
18’15 h. *
20’15 h. *

VALLS DIRECCIÓ TARRAGONA
DIUMENGES i FESTIUS

TARRAGONA DIRECCIÓ VALLS
DIUMENGES i FESTIUS

10’00
12’30
14’00
16’30
20’15

9’30 h. *
12’00 h. *
14’30 h. *
17’00 h. *
20’45 h. *

h. *
h. *
h. *
h. *
h. *

* CRUÏLLA PERAFORT
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- Hospital Joan XXIII (Urgències)

INFORMACIÓ

977295811

- Direcció General de Tràfic

900123505

- Policia Nacional

091

- Informació Meteorològica Nacional

906365365

- Policia Local

092

- Bombers

080

EMERGÈNCIES
- Telèfon Únic d’Emergències
- Informació Toxicològica
- Guàrdia Civil (Urgències)

112
915620420
062

- Taxi

977221414

- Servei d’Ambulàncies St. Patricio

977555333

- CAP del Morell

977840015

- Farmàcia Perafort

977625555

FÀRMACIES DE GUÀRDIA 1er.TRIMESTRE 2004
1 de gener-CONSTANTÍ
Farmàcia Roig Aldasoro C/ Major, 6. Tel. 977521710

14 i 15 de febrer-VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4. Tel. 977840256

3 i 4 de gener-ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3. Tel. 977610552

21 i 22 de febrer-ALCOVER
Farmàcia Farras C.B. , Av. de Reus, 17.Tel. 977760479

6 de gener-El MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2 . Tel. 977840952

28 i 29 de febrer-CONSTANTÍ
Farmàcia Roig Aldosoro, C/ Major, 6. Tel. 977521710

17 i 18 de gener-LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

6 i 7 de març-ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/Jujol, 3. Tel. 977610552

24 i 25 de gener- LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártires, s/n.Tel. 977 840 525

13 i 14 de març-EL MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2. Tel. 977840952

31 de gener i 1 de febrer-PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

20 i 21 de març-LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

7-8 de febrer-VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090

27 i 28 de març-LA SECUITA
Farmàcia Grau Gosálbez, C/ Progreso, 1.Tel 977611267
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Horari d’autobusos

Telèfons útils

VALLS DIRECCIÓ TARRAGONA
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* CRUÏLLA PERAFORT
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- Hospital Joan XXIII (Urgències)

INFORMACIÓ

977295811

- Direcció General de Tràfic

900123505

- Policia Nacional

091

- Informació Meteorològica Nacional

906365365

- Policia Local
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- Bombers

080

EMERGÈNCIES
- Telèfon Únic d’Emergències
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- Guàrdia Civil (Urgències)

112
915620420
062

- Taxi

977221414

- Servei d’Ambulàncies St. Patricio

977555333

- CAP del Morell

977840015

- Farmàcia Perafort

977625555

FÀRMACIES DE GUÀRDIA 1er.TRIMESTRE 2004
1 de gener-CONSTANTÍ
Farmàcia Roig Aldasoro C/ Major, 6. Tel. 977521710

14 i 15 de febrer-VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4. Tel. 977840256

3 i 4 de gener-ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3. Tel. 977610552

21 i 22 de febrer-ALCOVER
Farmàcia Farras C.B. , Av. de Reus, 17.Tel. 977760479

6 de gener-El MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2 . Tel. 977840952

28 i 29 de febrer-CONSTANTÍ
Farmàcia Roig Aldosoro, C/ Major, 6. Tel. 977521710

17 i 18 de gener-LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

6 i 7 de març-ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/Jujol, 3. Tel. 977610552

24 i 25 de gener- LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártires, s/n.Tel. 977 840 525

13 i 14 de març-EL MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2. Tel. 977840952

31 de gener i 1 de febrer-PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

20 i 21 de març-LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

7-8 de febrer-VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090

27 i 28 de març-LA SECUITA
Farmàcia Grau Gosálbez, C/ Progreso, 1.Tel 977611267
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A l’esquerra i
abaix: Tant els
alumnes del CEIP
Perafort com els
més petits de
l’Escola Bressol, no
es van perdre la
castanyada
Fotos cedides per la
direcció del CEIP i de
l’escola Bressol

Gràcies al Consell Comarcal i a la Junta de Residus del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, Perafort i Puigdelfí gaudeixen un cop al mes
de la visita de la deixalleria mòbil de Constantí als nostres nuclis, per tal de facilitar la labor als veïns que
volen seleccionar els seus residus. Així, aquest mes de
desembre la deixalleria s’instal·larà, durant tot el dia, a
Puigdelfí el dimecres 10 i estarà situada a l’entrada del
nucli, abans del bar del casal i, el dia 17, a Perafort, al
costat de les piscines.

Per altra banda, qualsevol dia es pot anar a la
Deixalleria de Constantí per deixar-hi qualsevol residu.
Així tan a la deixalleria mòbil com a la fixa, s’hi poden
dipositar residus municipals especials com pneumàtics,
bateries, dissolvents, piles, pintures, frigorífics, radiografies, olis vegetals, pesticides... i residus municipals valoritzables com paper i cartró, vidre, envasos, ferralla,
fusta, tèxtil, ferralla electrònica, cables elèctrics, restes
de poda, runes i altres voluminosos.

La deixalleria mòbil visita un cop al mes Perafort i
Puigdelfí per tal que els veïns hi puguin dipositar els
seus residus.

Els nens de l’esplai d’en Yuki, vestits per l’ocasió, van celebrar el dissabte
la seva castanyada
Fotos Esplai d’en Yuki: Ester Díaz

Foto: Albert Fortuny

Festa de l’oli

La tècnica del riure

El passat dissabte 29 de novembre, Perafort va celebrar
l’arribada de l’oli nou al poble. L’Ajuntament, juntament
amb la Societat Recreativa i Cultural de Perafort, van
organitzar un esmorzar popular al casal per a tots els
veïns amb unes torrades amb l’oli acabat de premsar,
cedit per Olis del Tarragonès, S.L., i una bona cansalada
i llonganisa per acompanyar la degustació.

Més de vint veïns participaren en el curs de risoteràpia
que va organitzar l’Ajuntament de Perafort i el Casal, i
que va anar a càrrec de l’Associació de l’Hotel
d’Entitats de Tarragona, el passat dissabte 29 de novembre, de 18h a 21h de la tarda.

Dinar de Nadal per a
la gent gran
Els nostres avis celebraran el Nadal en un dinar de germanor que tindrà lloc el proper dia 21 de desembre.
Aquest any, sortiran al matí cap a Montblanc, faran una
visita guiada pel poble i, cap a dos quarts de tres, aniran
a dinar al restaurant El Molí del Mallol.

Consistori 7

Deixalleria mòbil a Puigdelfí i a Perafort

Castanyada popular
Tant Perafort com Puigdelfí no es van voler perdre la
castanyada anual que celebra el municipi amb els panellets i el moscatell d’acompanyament. El Casal de
Perafort la va organitzar el dia 2 de novembre i
Puigdelfí el 31 d’octubre. Els més petits tampoc se la
van voler perdre, així l’Escola Bressol, els alumnes del
CEIP i l’esplai d’en Yuki van celebrar també la trobada
gastronòmica pròpia de la tardor, les castanyes.

Nº11 Desembre de 2003

Una imatge del grup mentre es feia el curs de risoteràpia
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Un pessebre vivent renovat

BAN
Bases que regeixen l`atorgament d`ajuts per a llibres
escolars 2003 / 2004.

Bases que regeixen l`atorgament d`ajuts per a transport escolar durant el curs 2003/ 2004

1.- 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:

1.- Beques de transport escolar dels estudiants que
estan cursant 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius, COU
i Universitaris ( Diplomatura i Llicenciatura ).

Mòdul nº 1.- Educació infantil
( Llar d`Infants i P-3, P-4, P-5 )…………………33,80 €.
Mòdul nº 2.- Educació Primària ………………48,76 €.
Mòdul nº 3.ESO, 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius grau mitjà i
superior i COU …………………………… 101,41€.
Mòdul nº 4.- Universitaris
( Diplomatura i Llicenciatura ) ………………127,50 €.
Quedant exclosos qualsevol altres tipus d`estudis.
S’inclou l’import de 93’77 € 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.

Mòdul nº 1.- Desplaçaments a Reus ,Tarragona,Valls, El
Turó, Constantí, etc. Beca de 202,81 €.
Mòdul nº 2.- Desplaçament a Tortosa, Mora d’Ebre,
Vilanova, Lleida, Barcelona, etc. Beca de 573,30 €.
2.- Beneficiaris.- Tots els escolars empadronats al
municipi que cursin nivells acadèmics superiors a
l’Ensenyança Primària, a l’Ensenyança Secundària
Obligatòria (E.S.O.) i primer de batxillerat.
3.- Interpretació.- L’Ajuntament es reserva el dret de
requerir qualsevol tipus de dades que consideri oportunes i necessàries per a la possible concessió de l`ajut
per transport escolar i discrecionalment atorgar-la o
denegar-la.

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:
Instància sol·licitant acollir-se a l`ajuda.
Justificant de matrícula i certificat d`assistència a les classes.
Factura o certificat del centre, on fiqui l`adquisició de llibres.
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 2004.
6.- El termini per a presentar sol·licituds, serà el dia 31
de gener de 2004.

4.- Documentació a presentar:
Instància sol·licitant acollir-se a l’ajuda.
Justificant de matrícula i certificat d’assistència a les
classes.
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.
5.- Les beques atorgades seran lliurades durant el mes
de març de 2004.
6.- El termini per a presentar sol·licituds, serà el dia 31
de gener de 2004.

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

La qual cosa faig saber a tots els veïns per al seu
coneixement i efectes.
L’Alcalde, Joan Martí Pla i Pla
Perafort, 25 de novembre de 2003

L’Alcalde, Joan Martí Pla i Pla.
Perafort, 25 de novembre de 2003.

Els propers dies 27 i 28 de desembre el
Centre de Joventut organitza per tercer any
consecutiu el pessebre vivent per celebrar
aquests dies de Nadal. L’horari del pessebre
els dos dies serà de dos quarts de set de la
tarda i fins les nou de la nit i enguany compta
amb diverses novetats. Aquest any, doncs el
pessebre comptarà amb tres ponis més i, en
general, el bestiar i els animals de companyia
que protagonitzaran el pessebre seran més
nombrosos. La cova on es trobarà el nen Jesús
s’ha fet tota nova, amb fusta imitant la pedra, i
amb un estil rústic. Pel que fa als dolents de la
història, els diables, gaudiran d’una caldera que
fumejarà per tal de trobar-se més en el seu
ambient.
Cal destacar de totes les novetats, el fet que
aquest hi particparan un total d’uns 100 veïns
entre petits, joves i grans que reproduiran les
diferents escenes del pessebre.
Per altra banda, el Centre de Joventut vol
agraïr a l’Ajuntament de Perafort i a tots
aquells establiments del poble que han
col·laborat per tal que no faltés cap material,
ni l’electricitat necessària pelr fer possible el
pessebre.

Imatges de diferents escenes del pessebre vivent, protagonitzades pels veïns
del poble, l’any passat
Fotografies cedides pel Centre de Joventut de Perafort

12

Esports

Perafort Bike
L’Associació Esportiva Perafort
Bike, us comunica que a partir del 2
de gener tothom que vulgui formar
part de l’associació ja podrà ser soci posant-se amb
contacte amb l’Albert o el César trucant als tel. 977
625 006 o 977 610 008 respectivament. Us recordem que la quota de soci és de 30€ anuals, i que el
fet de ser soci donar la oportunitat de que tothom
que vulgui pugui comprar l’equipatge. Per altra
banda, encara estem realitzant el calendari per a
l’any 2004, quan el tinguem us el farem arribar.

Nº11 Desembre de 2003

Elles també van
jugar
Si en el darrer número vam comentar el partit de futbol que van disputar els casats contra els solters, val a
dir que també es va celebrar amb un bon nivell esportiu, el partit entre solteres i casades, resultant-ne les
guanyadores l’equip de les solteres.
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Compra d’un Solar del carrer Major de Puigdelfí,
propietat de Josep Magriñà Vidal
L’Alcalde, proposa al Consistori l’adquisició del solar
propietat de Josep Lluís Magriñà Vidal, situat al carrer
Major, núm. de Puigdelfí, el qual ha sofert un soterrament i corre perill la Plaça de la Font de l’Església de
Puigdelfí de què també tingui la mateixa desgràcia. a

l’objecte que sigui una obra d’utilitat pública, es pensa
construir una escalinata que uneixi el carrer Major i la
Plaça de l’Església. El preu consensuat és de 13.823,28
€. Posat en consideració dels Regidors, s’acorda per
unanimitat.
1.- Comprar dit solar per l’import de 13.823,28 €.
2.- Facultar l’Alcalde per a signar els documents
escaients.

A banda d’això, comunicar-vos:
BONES FESTES i UN MOLT PRÒSPER ANY 2004

Foto de grup dels equips de solteres i casades, abans de disputar el
partit
Foto d’ Enric Arilla

Joan Olivé arriba a un acord amb Campetella Racing

Imatges dels carrers i zones de Perafort després de la nevada de fa dos anys

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 30-11-03

Joan Olivé ha arribat a un acord amb Campetella
Racing per a disputar el proper Campionat del món
dels 250cc. sobre les Aprilia d’aquest equip i formant
parella, possiblement, amb Sylvain Guintoli. Tot i que
el contracte no està signat, Olivé ha explicat a motograndprix.com que ha tancat un acord que el portarà
a un dels millors equips privats i que la signatura es
pot produir en qualsevol moment. Per Olivé, “ara
crec que Campetella és la millor opció per a mi i
espero donar un pas més en la meva carrera esportiva”. Tan aviat com es materialitzi l’acord, Olivé espera començar a a planificar els entrenaments.
El jove pilot de Perafort, que té recent complerts els
19 anys, va finalitzar segon en la classificació de debutants en el quart de litre darrera de Manuel Poggiali,
espera seguir creixent en la categoria sobre una
moto semi-oficial. Esperem que tot es compleixi tal
com Olivé desitja i que tingui molta sort!

767 Habitants

Naixements:

Casaments:

25-06-03 Júlia Fernández Roca
06-11-03 Maria Marín Sarrà

15-11-03
Ángel Domínguez Bonillo i
Sílvia Buira Clua

Fe d’errates
L’anterior número de la revista “Viure a Perafort
i a Puigdelfí” va sortir publicat com a número
11, en comptes d’haver estat el número 10, per
tant aquesta edició que teniu a les mans és
correctament la nº11.

Aida Fernández Navas és alumna
del CEIP Perafort, tot i que en el
número anterior de la revista no
va aparèixer en la fotografia de
grup, ja que aquell dia estava
malalta.
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Ple ordinari del 10 d’octubre de 2003
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla; Sra. Tinent
d’Alcalde, Mª Carme Cavero Aiguadé; els consellers Sr.
Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio Trigos i Samper, Sr. Javier
Antonio Robledo i López i Sr. Lluís Massagués i Vidal.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa
Llicències d’Obres
Són aprovades per unanimitat diverses sol·licituds
d’obres menors.
Subvenció pel F.C. Perafort, temporada 2003/04
S’acorda per unanimitat, concedir una subvenció de
14.437,11€ per a la temporada 2003-2004, la qual
representa un augment del 4% respecte a la temporada
anterior. Els pagaments seran fraccionats en 3 vegades.
Actualització de les Subvencions per arranjament de
façanes i tancament de parcel·les urbanes
S’acorda per unanimitat, incrementar en un 4% les tarifes vigents fins a la data, i començaran a aplicar-se a les
sol·licituds concedides en aquest Ple.
Quantia de les subvencions i el seu càlcul.
Arranjament de façanes
Mòdul A: pintar......................................... 7,44 €/m2
Mòdul B: arrebossar i pintar..................... 22,57 €/m2
Mòdul C: repicar, arrebossat i pintar ....... 30,32 €/m2
La subvenció consistirà en el 50% de la suma del total
de l’import dels mòduls que siguin d’aplicació.
Tancament provisional de parcel·les urbanes
Mòdul A:
obra arrebossada, sense pintar i porta..........11,78 €/m2
Mòdul B:
pintar.................................................................... 7,44 €/m2
La subvenció consistirà en el 20 % de la suma del total
de l’import dels mòduls que siguin d’aplicació.
Aprovació sol·licitud d’obres pel PUOSC, 2004-2007
A proposta del Sr. Alcalde, són aprovades les següents
obres:
- Escalinata d‘accés a la Plaça de l’Església de Puigdelfí.
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Canvis en la directiva i en l’equip de futbol

Acords de plens
Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han aprovat en
el ple celebrat per l’Ajuntament durant aquest període.
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Pressupost, 190.158,58 €. Subvenció sol·licitada
64.653,92 €. Any sol·licitat: 2004.
- Mur de Contenció i cond. aigües pluvials Av.
Catalunya. Pressupost, 349.556,15 € Subvenció sol·licitada 118.849,09 €. Any sol·licitat: 2004.
- Pavimentació de carrers i clavegueres a Puigdelfí.
Pressupost, 329.648,36 €. Subvenció sol·licitada
112.080,44 €. Any sol·licitat: 2005.
- Implantació de containers soterrats Perafort i
Puigdelfí. Pressupost, 597.966,37 €. Subvenció sol·licitada 203.308,57 €. Any sol·licitat: 2006.
Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del
Pla Parcial del Sector 10
Seguidament es dóna compte del Projecte de
Reparcel·lació del Pla Parcial del Sector 10, presentat
pels Promotors del mateix, amb els documents que l’acompanyen, s’aprova inicialment, i restarà exposat al
públic per un termini d’UN MES i publicat en el B.O.P.,
als afectes d’examen i reclamacions, les quals hauran de
presentar-se per escrit dirigit al Sr. Alcalde. El Regidor
Sr. Massagués, diu que es tingui present el tema de
negociació dels camins municipals que puguin resultar
afectats.
Adjudicació del servei de transport de fangs de les
Depuradores
Com a conseqüència que l’ACA a donar ordre que els
fangs procedents de les Depuradores, ja no es poden
dipositar en finques agrícoles degudament autoritzades
com es feia fins ara, sinó a la Depuradora de Tarragona,
s’ha convocat a tres empreses perquè presentin ofertes. En primer lloc s’ha de fer constar que el Sr. Anton
Pons, va declinar continuar fer el nou servei que li va
oferir l’Ajuntament. Les propostes presentades han
estat presentades per les següents empreses:
Lialpa, 264 € per viatge, al port de Tarragona, NO
inclou l’IVA.
Berako, 220 € per viatge, al port de Tarragona, NO
inclou l’IVA.
EcoSimm, SA. 222 € per viatge, al port de Tarragona,
NO inclou l’IVA.
Compra d’un Solar del carrer Major de Puigdelfí,
propietat de Josep Magriñà Vidal
L’Alcalde, proposa al Consistori l’adquisició del solar
propietat de Josep Lluís Magriñà Vidal, situat al carrer
Major, núm. de Puigdelfí, el qual ha sofert un soterrament

El nou president, Josep Barril, i el conjunt de la nova
junta directiva del CF Perafort aposten aquesta temporada per la continuïtat de la majoria dels jugadors
que van assolir la permànencia en la temporada 20022003, tot i que es destaquen diversos nous jugadors
vinguts dels Juvenils de La Salle, del de la Secuita o del
Sant Pere i Sant Pau entre d’altres. Pel Club, l’objectiu
per aquest any és el de mantenir la categoria, garantirne la permanència, una fita que tot i que de moment
l’equip no es troba molt ben situat, pel President, es
podrà assolir sense dificultat.
“Viure a Perafort i a Puigdelfí” ha parlat amb el nou
entrenador, Joaquim Maria Porqueres, perquè ens fes
una valoració de l’estat actual de l’equip. Porqueres té
una trajectòria diversa i amb bons resultats en el món
del futbol local. Així, ha entrenat al Vallmoll, al Vilavella,
al Nàstic en les categories de futbol base, i abans de fitxar pel Perafort va estar dos anys als juvenils de La
Salle i, actualment, entrena també el Valls Juvenil de primera regional.
La seva experiència en futbol i el bon ambient que hi
ha a l’equip el fa ser esperançador amb la situació i el
futur del Club de Perafort, “malgrat que ara la posició
de l’equip en la classificació no és gaire bona, mantenim
les aspiracions de continuar en la categoria i remunta-

Quim Porqueres:
“en els darrers
partits, s’ha notat
una millora en la línia
del joc i estic segur
que ben aviat en
tindrem resultats”

Foto de grup de l’equip de
F.C. Perafort que té com a
objectiu mantenir la categoria
durant aquest any

rem ben aviat en la classificació”. Pel que fa al vestidor,
explica satisfet que ”els nois estan molt units, hi ha un
ambient molt maco i tots són una pinya”. Per en Quim,
com el coneixen en el poble, els dolents resultats que
ha tingut l’equip fins ara es deuen a diversos factors,
“hem tingut mala sort amb les diverses lesions que ha
patit l’equip, de tres porters ens en vam quedar sense
cap i vam haver de recórrer a un jugador del Juvenil de
la Salle, i crec també que l’arbitratge en molts dels partits ens ha anat en contra en diverses ocasions.
Aquesta situació ha desanimat a l’equip i l’han fet passar per una època de poca confiança en ells mateixos,
però ara en els darrers partits, s’ha notat una millora
en la línia del joc i estic segur que ben aviat en tindrem
resultats”. Per altra banda, l’entrenador del FC
Perafort, ressalta les millores i les obres realitzades al
camp de futbol i lamenta que el perafortins no s’impliquin més en l’equip i el segueixin en els seus partits,
“falta més suport del poble, a vegades tot i jugant a
casa, hi ha més gent de fora mostrant el seu suport a
l’equip contrari que gent del poble”. Des de “Viure a
Perafort i a Puigdelfí” seguirem donant el nostre
suport a l’equip i estem segurs que remuntarà a uns
millors llocs en la classificació.
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A tu, per ser únic i
irrepetible

Por

El 24 de novembre va ser un dia que mai oblidaré, i
crec que molta gent com jo, tampoc. Aquell dia al zoo
de Barcelona, i al cor de moltes persones, hi havia un
forat profund que per molt que intentem tapar-ho no
podrà desaparèixer. Moria tot un símbol, tant per als
petits com per als grans, un record, unes sensacions, un
ser irrepetible, Floquet de Neu.Aquell goril·la albí, d’ulls
blaus que al fer memòria tants records ens portava.
Encara recordo les vegades que el vaig anar a veure.
Les mirades dels nens i nenes meravellats intentant
traspassar amb els seus petits ulls, el vidre que el separaba d’ell; i l’ambient de sorpresa que es respirava allà,
no es feia notar a cap altre lloc del zoo. Quan miraves
aquells enormes ulls blaus tant profunds experimentaves sentiments irrepetibles. Confiança, tendresa, seguretat... i quelcom estrany que mai havia sentit al mirar
als ulls a un animal.
Era únic en la seva espècie i inimitable al món.Tota una
insígnia per a la natura.
Ara al zoo de Barcelona, ja no es veuran aquelles cares
dels menuts davant la gàbia del simi, ni les mirades dels
grans quan per un moment tornaven a ser nens, i tampoc aquell goril·la allà tancat, pensant ..., què feia allà...,
i qui era tota aquella gent que tant l’estimava. Tot això
i més ja no es tomarà a veure, ni a viure.
Amb això vuIl fer el meu petit homenatge al Floquet de
Neu i a tots aquells animals més grans o més petits els
quals ens donen tota la seva estimació i companyia.
M’agradaria recordar a tothom, en aquests dies, que
estimin i no abandonin mai als animals, perquè encara
que no ho sembli, ells ens necessiten i nosaltres a ells
també.
Fins sempre Floquet, i Bon Nadal a tothom!!!
Pawnee
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Salutació

Un crit d’àngel em desperta d’un sommi,
m’obre els ulls a un altre dia fatídic,
m’empenta el temps i no vull marxar.
No vell oblidar, no vull fugir;
em queda molta vida per seguir.
Ningú em sent, ningú em vol sentir,
em trobo sola enmig de la gran ciutat.
Un fort tro es sent; un nou àngel crida,
ja no és un somni, d’això en diuen dolor;
se sent un avió, una gran explosió,
ara crido jo, ara he mort jo.

En primer lloc i abans de dirigir-me a vosaltres amb els desitjos propis d’aquestes
festes, vull saludar-vos atentament en la meva entrada en aquest consistori i indicarvos que, des de la meva àrea de l’Ajuntament, treballaré per complir amb les meves
obligacions i responsabilitats, a la vegada que us dic que estic a la vostra disposició per qualsevol necessitat, consulta o suport a les iniciatives que emprengueu.

M. Carme Cavero i Aiguadé
1er Tinent d’Alcalde.
Cultura, Hisenda, Tresoreria i Serveis Socials

Marina

Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 11/desembre de 2003

Per a viure bé en un municipi és important tenir un cert benestar, però, a banda
de les obres i de l’urbanisme necessari per fer progressar els equipaments i el
desenvolupament del poble, cal també tenir cura de la qualitat de vida dels que
hi viuen. Així, cal que hi siguin presents també altres factors com l’esbarjo, el lleure i la cultura. I tant de Perafort com de Puigdelfí, puc dir satisfeta que, en aquest
àmbit, gaudeixen de molt bona salut.
Com a regidora de Cultura, continuaré treballant en la mateixa línia, mostrant el
suport de l’Ajuntament a totes aquelles activitats i iniciatives que es realitzen des
dels propis casals de Perafort i Puigdelfí, el centre de joventut, l’esplai i totes les
associacions que vetllen amb el seu dinamisme pel bon desenvolupament i creixement cultural dels nostres nuclis. I és que el Nadal n'és un bon exemple d’aquest
tarannà emprenedor: la celebració del pessebre vivent aquest any reunirà unes 100
persones en la seva organització; la creació de la Llumeneta de Perafort, per part
del Centre de Joventut, és el primer bestiari que té el poble amb els timbalers i els
xanquers. També val la pena destacar els diferents cursos que s’imparteixen a la
casa dels mestres i la trobada anual de puntaires a Perafort i a Puigdelfí en la qual
s’hi congreguen més de 300 puntaires. A la vegada vull comentar-vos que la revista “Viure a Perafort i a Puigdelfí” vol ser una finestra oberta a tothom i, per aquest
motiu, ja en aquest número hem incorporat unes noves seccions on la vostra participació hi és molt important. Espero que hi col·laboreu!

En definitiva, vull felicitar a tot el poble ja que gràcies a tots els veïns hem convertit Perafort i Puigdelfí en un lloc on s’hi pot viure amb comoditat, però també
amb qualitat de vida. Només em queda desitjar-vos per aquests dies, un molt Bon
Nadal i un Feliç Any Nou!

Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla
Coordinador:
Javier Robledo López
Redacció, disseny i
maquetació:
Gestión 4
Fotografies:
T. Morera
Fotografies Portada:
Albert Fortuny

Aquí tens el teu racó literari per mostrar-nos les teves
inquietuds. Si vols escriure sobre el que t’interessa o
sobre els teus sentiments, posa’t en contacte amb nosaltres enviant el teu escrit a: aj. perafort@altanet.org o bé
adreçat a l’Ajuntament, adjuntant les teves dades

Imatge nevada del municipi, desembre de 2001
Dipòsit Legal:
T-1057-2000

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

Nadal a Perafort i Puigdelfí
20 i 21 de desembre , Ca p de setmana solidari:
dissabte 20: Parc de Nadal al casal de Perafort, cal entrar amb una
joguina al parc que es lliuraran a la Creu Roja de Tarragona.
A les 21.30h, actuació del Cor de Sant Esteve de Vila-seca a l’esglèsia de Sant Pere.
diumenge 21: Festa infantil, cal portar un producte alimentari que es
lliurarà a Càritas de Tarragona.
Diumeng e 21 de desembre
Sortida i dinar d’homenatge als jubilats de Perafort
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Una mirada al passat 15

L’escola d’abans...
Perquè l’escola ha canviat molt des d’aleshores, la veïna Pilar Vallvé Esteban ens convida a mirar
el passat amb aquesta fotografia, on els més petits i els més grans anaven plegats a classe i on
podem reconèixer els veïns i amics del nostre poble.

Dimecres 24 de desembre
Cagatió a càrrec de l’Esplai d’en Yuki.
Dijous 25 de desembre
Missa de Nadal a Perafort i Puigdelfí
Di v endr es 26 de desembr e
Missa de Sant Esteve i Arribada dels Patges Reials a Perafort i a Puigdelfí
Ca p de setmana 27 i 28 de desembre
Pessebre Vivent pels carrers de Perafort de 18.30h a 21.00h
Dimecres 31 de desembre
Sopar de cap d’any al Casal de Perafort i castell de foc per celebrar l’any nou
Dijous 1 de g ener de 2004
Missa solemne d’Any Nou a Puigdelfí i a Perafort
Diumeng e 4 de g ener
Partit de futbol solidari: Per entrar a veure el partit o jugar caldrà portar una joguina que es repartirà entre els nens de l’Associació de
Paràlisis Cerebral de Tarragona
Dilluns 5 de g ener
Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags a Perafort i Puigdelfí

Festa Major de Puigdelfí
- Sant Sebastià 2004 Div endr es 16 de g ener
20.30h Ball de Tarda amb la Tribu de Santi Arisa
23.30h Ball de nit amb la mateixa Orquestra
Dissabte 17 de g ener
D’11.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h
Parc Infantil
20.30h Ball de tarda amb la gran Orquestra Cadillac
24.00h Concert a càrrec de l’Orquestra i, a continuació, Ball de Nit
Diumeng e 18 de g ener
12.00h Missa Solemne en honor al nostre Patró Sant Sebastià, amb la Missa cantada per una Coral
19.00h Gran Espectacle de Varietats
En finalitzar l’espectacle, hi haurà un Gran Castell de Focs

1. Josep Maria Solé Ninclis
2. Floreal Prades Pareja
3. Enric Veciana Estil·les
4. Anton Barril Sarrà
5. Agustí Aguilà Banús
6. Josep Solé Vidal
7. Josep Descarrega Pla
8. Josep Maria Veciana
9. Josep Maria Sarra Brianso
10. Juan Vidal Masgoret
11. Josep Ferré Pascual
12. Jaume Sierra Saigi
13. Josep Margalef Pla
14. Josep Maria Vallvé Esteban
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Si tens alguna fotografia de fa anys amb alguna curiositat o simplement voldries enviar-nos per a publicar-la, pots
fer-ho a: aj. perafort@altanet.org o bé adreçar-te a l’Ajuntament amb les teves dades i una breu explicació sobre
la fotografia

Butlletí Trimestral
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