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Salutació
Carta i declaració institucional
de condemna a l’atemptat de Madrid

Joan Martí Pla
Alcalde de Perafort

L’actualitat local, nacional i internacional ha estat
marcada a principis de març pel cruel atemptat terrorista perpetrat a Madrid contra diversos trens de
rodalies i que va causar uns 200 morts i centenars de
ferits. L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí va mostrar,
de seguida que es va conèixer la barbàrie de l’11-M,
el seu rebuig al terrorisme i el seu recolzament a les
víctimes, als seus familiars i a la societat madrilenya
en general a través d’una declaració institucional
aprovada per unanimitat pel consistori. Per això, vol refermar el seu rebuig al terrorisme i vol recordar a totes les víctimes de l’atemptat i als seus familiars i fer-los un
homenatge transcrivint la declaració institucional que va aprovar el consistori en
nom de tots els vilatans.

La declaració és una veritable manifestació de rebuig, solidaritat i unitat dels ciutadans de Perafort i Puigdelfí amb les víctimes i afectats de l’11-M i es va aprovar
per unanimitat en ple extraordinari. El text és el següent:
“L’Ajuntament de Perafort en representació de la institució i del poble de Perafort
i Puigdelfí a qui representa i davant el salvatge i brutal atemptat ocorregut avui a
Madrid manifesta:
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1- La seva solidaritat amb les víctimes i els seus familiars que han sofert a les seves
pròpies carns les conseqüències d’aquesta salvatjada.
2- La seva solidaritat amb tots i cadascun dels ciutadans de l’Estat espanyol, autèntiques víctimes d’aquest atemptat dirigit contra tots i cadascun dels ciutadans d’aquest país, sense distinció de procedència, d’ideologia, d’edat, ni de condició social.

3- Els autors de l’atemptat ens han convertit a tots en víctimes de la seva crueltat
perquè cada un dels ciutadans del món avui ens sentim víctimes d’aquesta barbàrie. El terror no té límits geogràfics ni ideològics i, per tant, l’atemptat anava dirigit a tots sense exclusió.
4- Els autors de l’atemptat no han fet cap favor als interessos que diuen defensar.
Els autors són assassins i no poden intentar donar a aquesta condició cap cobertura ideològica. Cap persona, tingui les idees que tingui pot acceptar aquests procediments per a defensar unes idees. L’atemptat d’avui és un atemptat a la convivència, és un atemptat a la comprensió i és un atemptat al respecte.
5- El terror no pot fer perdre la serenitat ni fer-nos sentir derrotats, per això demanem als ciutadans, a les institucions i als partits polítics, unitat i fermesa per a acabar amb el terrorisme i que la convivència, el respecte a les idees i la llibertat sigui
un patrimoni del que tots puguem gaudir”.
L’alcalde Joan Martí Pla va remetre aquest comunicat de condol que recollia els
sentiments de dolor i suport de tot un poble, juntament amb la disposició de
Perafort de col·laborar o ajudar en el necessari, a l’alcalde de Madrid, Sr. Alberto
Ruiz-Gallardón Jiménez, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Sra. Esperanza
Aguirre, al president del Govern, Sr. José María Aznar, i a la Casa Reial espanyola.

Dipòsit Legal:
T-1057-2000

Telèfon de l’Ajuntament: 977 62 50 06 · Fax de l’Ajuntament: 977 61 00 27
web: aaguila@perafort.altanet.org
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Acords de Plens
Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han aprovat
en ple celebrat per l’Ajuntament durant aquest període.

De conformidad con la normativa citada, se adopta el
siguiente acuerdo:

Ple extraordinari del 18 de desembre de 2003
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, Sra. Tinent
d’Alcalde, M. Carme Cavero Aiguadé; els consellers: Sr.
Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio Trigos i Samper, Sr.
Javier Antº Robledo i López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr.
Lluís Massagués Vidal.
Secretari: Sr. Antonio Pàmies i Juncosa

PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Tarragona las
competencias que, por Disposición adicional décima de
la Ley 51/2003, de 27 de diciembre, le corresponden a
este Ayuntamiento.

Delegar a la Diputació de Tarragona, les competències
per sol·licitar la compensació per minoració d’ingressos de l’IAE Llei 51/2002
“Vista la Disposición adicional décima de la Ley
51/2002, de 27 de diciembre, que establece la compensación a los municipios y provincias por la pérdida de
ingresos locales derivada de la reforma del Impuesto
sobre Actividades Económicas. En concreto, en dicha
disposición se determina la pérdida compensable –diferencia entre la recaudación líquida del 2003 y la del
2000, tanto la procedente de derechos del ejercicio
como de ejercicios cerrados-, los anticipos a cuenta de
la misma y la forma y plazo de la solicitud de compensación. Se establece que durante el 2004 el ministerio
de Hacienda, tomando como base los importes certificados por el interventor local o, en su caso, por el órgano competente que tenga atribuida la gestión recaudatoria de este tributo, procederá a calcular el importe
de compensación definitiva de cada entidad local.
Visto que la norma indicada establece un procedimiento de compensación de especial complejidad técnica, ya
que requiere realizar operaciones que implican no sólo
recalcular el Impuesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 2000 y 2003, sino también aquel que, reconocido en ejercicios anteriores, ha sido recaudado en
los ejercicios de referencia.
Visto que dicho cálculo exige disponer de información
que en este momento ya dispone la Diputació de
Tarragona a través del organismo autónomo BASEGestió d’Ingressos Locals.
Visto que de acuerdo con el artículo 3 de la Orden del
ministerio de Hacienda HAC/3154/2003, de 12 de
noviembre, los ayuntamientos que tengan encomendada la gestión recaudatoria del Impuesto sobre
Actividades Económicas en una entidad supramunicipal
podrán delegar, mediante acuerdo plenario, en ésta solicitud de compensación.
Visto que este Ayuntamiento tiene delegada tanto la
gestión tributaria como la recaudación en voluntaria y
ejecutiva del Impuesto sobre Actividades Económicas
en la Diputació de Tarragona.

SEGUNDO.- Ofrecer a la Diputación de Tarragona la
colaboración necesaria para que la misa pueda completar la información necesaria para obtener la compensación, en concreto, se le informara de a) las cuotas provinciales y nacionales del Impuesto sobre Actividades
Económicas ingresadas en los ejercicios 2000 y 2003;
b) de las compensaciones que, ex artículo 9 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, ha ingresado este
Ayuntamiento en ambos ejercicios; y c) cuota nacional
del IAE de servicios de telefonía móvil durante el 2003”.
El present acord ha estat adoptat per unanimitat.
Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del
sector 10 de Perafort
Seguidament es dona compte del resultat de l’exposició pública de l’anunci publicat en el B.O.P., núm. 240, de
18-10-2003, sobre el Projecte de Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del Sector 10 de Perafort,
en el qual No s’ha presentat cap reclamació en contra,
durant el termini d’UN MES.
La Corporació acorda aprovar-lo sense cap modificació
ni esmena, així com fer les comunicacions adients als
promotors, a la Direcció Territorial d’Urbanisme i publicar-ho en el B.O.P. de conformitat amb tot allò que estableix els articles 121,124 i 125 de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’Urbanisme. El referit Projecte, ha estat aprovat pels 5 vots favorables del Grup de CiU, i 2 vots en
contra del Grup Independents de Perafort i Puigdelfí,
P.M., els quals presenten un escrit d’al·legacions, que ha
estat desestimat i queda unit a l’expedient.
Ple ordinari del 9 de gener de 2004
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, Sra. Tinent
d’Alcalde, Mª Carme Cavero Aiguadé; conselleres: Sr.
Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio Trigos i Samper, Sr.
Javier Antº Robledo i López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr.
Lluís Massagués Vidal.
Secretari: Sr. Antonio Pàmies i Juncosa
Llicències d’obres
Són aprovades per unanimitat diverses sol·licituds d’obres majors de vivendes unifamiliars.
Autorització Administrativa
Vist el Projecte presentat per GAS NATURAL SDG.
S.A., a través de la Subdirecció d’Indústria, Comerç i
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Turisme, en sol·licitud de Llicència Administrativa per
una línia de distribució de gas natural a la Indústria
Repsol Química, zona de Perafort, ref. XDF-114, la
Corporació municipal, acorda per unanimitat, concedir
la llicència administrativa sol·licitada.
Aprovació inicial de la modificació puntual del sector
10 de Perafort
Vist l’informe preceptiu del Tècnic municipal, en què
demana un certificat del Director del Projecte, en què
faci constar que l’àmbit d’actuació de la Modif. puntual,
no suposa una alteració del Pla Parcial inicial. Aquest
certificat no suposa la paralització del Projecte, essent
el seu informe favorable.
El Grup d’Indep. Perafort – Puigdelfí, P.K. presenten un
escrit d’al·legacions, el qual és desestimat pel Grup de
CiU, i queda unit a l’expedient.
Posat a votació el Projecte, és aprovat amb els 5 vots
favorables del Grup de CiU i els 2 vots en contra del
grup d’Indep. Perafort i Puigdelfí, P.M.
Seguidament, s’aprova que sigui exposat al públic, mitjançant Edictes en el B.O.P. i en el Diari de Tarragona.
Subvenció Festa Major Puigdelfí
S’aprova per unanimitat, concedir un augment proporcional en la mateixa quantitat que hi va haver a Perafort
entre l’any 2002 i 2003, la qual va ésser com segueix:
Perafort, any 2003 __________ 22.970,00 €.
Perafort, any 2002 __________ 22.087,00 €.
Puigdelfí, S. Sebastià 2003 ____ 18.376,80 €
Puigdelfí, 2004, dif. Perafort ___
883,00 €
Diferència _______ 19.259,80 €
Arrodoniment ____ 19.260,00 €
Aquesta subvenció concedida a la Stat. Cultural i
Recreativa de Puigdelfí, inclou els actes organitzats per
dita Junta. L’Ajuntament, portarà a terme pel seu
compte els actes següents:
- Manualitats i puntes de coixí.
- Vermut Popular.
- Coral.
- Actuació de “La Llumeneta”.
Proposta d’adhesió a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques
MOCIÓ que presenta l’Alcalde al Ple de l’Ajuntament
per a la seva aprovació, si escau, sobre l’adhesió del
nostre Ajuntament a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
- Considerem l’existència de l’associacionisme municipal com a instrument valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per si mateixa i tota sola.

L’ACM és l’organització més adequada per a aquest fi,
per la seva tasca encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que fa
de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels
municipis, així com de la identitat de les nostres
comarques i de la realitat nacional de Catalunya.
És per això que sotmeten al Ple d’aquest Ajuntament
l’aprovació dels següents
ACORDS:
1r.Adherir-se a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, acceptant-ne els Estatuts i els drets i obligacions que se’n deriven, així com la nostra quota
corresponent; facultar el senyor/a president/a per a
representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els
càrrecs que ens hi puguin correspondre.
2n. Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze
dies el certificat d’aquest acord i el trameti a
l’Associació Catalana de Municipis o Comarques.
3r. Donar-se de baixa de la Federació Catalana de
Municipis.
4t. Facultar l’Alcalde per a signar els documents
escaients.
Posada a votació la Moció de l’Alcaldia, és aprovada
amb els 5 vots favorables del Grup CiU i amb els 2
vots en contra del Grup d’Indep. Perafort – Puigdelfí.
P.M., la qual cosa representa la majoria absoluta dels
membres que formen la Corporació Municipal.
Adjudicació treballs de manteniment de l’enllumenat públic
Convocada oferta restringida pels treballs de manteniment de l’enllumenat públic, s’han presentat 3 ofertes,
a saber:
- Oferta nº1 Instal·lacions Olivé, per a cada punt de
llum, 42,38 € anuals, incloses bombetes i mà d’obra.
- Oferta nº2 SECE, per a cada punt de llum, 44,85 €.
anuals, incloses bombetes i mà d’obra.
- Oferta nº3 BOSIR, S.A., per a cada punt de llum,
47,34 € anuals, incloses bombetes i mà d’obra.
A la vista de les ofertes presentades, s’adjudica a
Instal·lacions Olivé, per 42,38 € anuals, incloses bombetes i mà d’obra, i per un període d’un any renovable.
Dit acord ha estat adoptat per unanimitat.
Obres i serveis
Seguidament, l’Alcalde, dóna compte dels següents temes:
- Parc Infantil: S’ha parlat amb Josep Boronat, de DOW,
per estudiar el seu arranjament a retirar el mobiliari
pel perill que representa el seu mal estat.
- Tancament perimetral de les Tombes Romanes: S’està
a l’espera del pressupost que ha de presentar una
empresa especialitzada. A proposta del Regidor Sr.
Massagués, s’acorda demanar un informe sobre l’historia de les Tombes, al Sr. Rodolfo Cortés.
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Acords de Plens
Tot seguit, detallem alguns dels punts que s’han aprovat
en ple celebrat per l’Ajuntament durant aquest període.

De conformidad con la normativa citada, se adopta el
siguiente acuerdo:

Ple extraordinari del 18 de desembre de 2003
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, Sra. Tinent
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Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio Trigos i Samper, Sr.
Javier Antº Robledo i López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr.
Lluís Massagués Vidal.
Secretari: Sr. Antonio Pàmies i Juncosa

PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Tarragona las
competencias que, por Disposición adicional décima de
la Ley 51/2003, de 27 de diciembre, le corresponden a
este Ayuntamiento.

Delegar a la Diputació de Tarragona, les competències
per sol·licitar la compensació per minoració d’ingressos de l’IAE Llei 51/2002
“Vista la Disposición adicional décima de la Ley
51/2002, de 27 de diciembre, que establece la compensación a los municipios y provincias por la pérdida de
ingresos locales derivada de la reforma del Impuesto
sobre Actividades Económicas. En concreto, en dicha
disposición se determina la pérdida compensable –diferencia entre la recaudación líquida del 2003 y la del
2000, tanto la procedente de derechos del ejercicio
como de ejercicios cerrados-, los anticipos a cuenta de
la misma y la forma y plazo de la solicitud de compensación. Se establece que durante el 2004 el ministerio
de Hacienda, tomando como base los importes certificados por el interventor local o, en su caso, por el órgano competente que tenga atribuida la gestión recaudatoria de este tributo, procederá a calcular el importe
de compensación definitiva de cada entidad local.
Visto que la norma indicada establece un procedimiento de compensación de especial complejidad técnica, ya
que requiere realizar operaciones que implican no sólo
recalcular el Impuesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 2000 y 2003, sino también aquel que, reconocido en ejercicios anteriores, ha sido recaudado en
los ejercicios de referencia.
Visto que dicho cálculo exige disponer de información
que en este momento ya dispone la Diputació de
Tarragona a través del organismo autónomo BASEGestió d’Ingressos Locals.
Visto que de acuerdo con el artículo 3 de la Orden del
ministerio de Hacienda HAC/3154/2003, de 12 de
noviembre, los ayuntamientos que tengan encomendada la gestión recaudatoria del Impuesto sobre
Actividades Económicas en una entidad supramunicipal
podrán delegar, mediante acuerdo plenario, en ésta solicitud de compensación.
Visto que este Ayuntamiento tiene delegada tanto la
gestión tributaria como la recaudación en voluntaria y
ejecutiva del Impuesto sobre Actividades Económicas
en la Diputació de Tarragona.

SEGUNDO.- Ofrecer a la Diputación de Tarragona la
colaboración necesaria para que la misa pueda completar la información necesaria para obtener la compensación, en concreto, se le informara de a) las cuotas provinciales y nacionales del Impuesto sobre Actividades
Económicas ingresadas en los ejercicios 2000 y 2003;
b) de las compensaciones que, ex artículo 9 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, ha ingresado este
Ayuntamiento en ambos ejercicios; y c) cuota nacional
del IAE de servicios de telefonía móvil durante el 2003”.
El present acord ha estat adoptat per unanimitat.
Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del
sector 10 de Perafort
Seguidament es dona compte del resultat de l’exposició pública de l’anunci publicat en el B.O.P., núm. 240, de
18-10-2003, sobre el Projecte de Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del Sector 10 de Perafort,
en el qual No s’ha presentat cap reclamació en contra,
durant el termini d’UN MES.
La Corporació acorda aprovar-lo sense cap modificació
ni esmena, així com fer les comunicacions adients als
promotors, a la Direcció Territorial d’Urbanisme i publicar-ho en el B.O.P. de conformitat amb tot allò que estableix els articles 121,124 i 125 de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’Urbanisme. El referit Projecte, ha estat aprovat pels 5 vots favorables del Grup de CiU, i 2 vots en
contra del Grup Independents de Perafort i Puigdelfí,
P.M., els quals presenten un escrit d’al·legacions, que ha
estat desestimat i queda unit a l’expedient.
Ple ordinari del 9 de gener de 2004
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, Sra. Tinent
d’Alcalde, Mª Carme Cavero Aiguadé; conselleres: Sr.
Francesc Díaz i Álvarez, Sr. Julio Trigos i Samper, Sr.
Javier Antº Robledo i López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr.
Lluís Massagués Vidal.
Secretari: Sr. Antonio Pàmies i Juncosa
Llicències d’obres
Són aprovades per unanimitat diverses sol·licituds d’obres majors de vivendes unifamiliars.
Autorització Administrativa
Vist el Projecte presentat per GAS NATURAL SDG.
S.A., a través de la Subdirecció d’Indústria, Comerç i
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Turisme, en sol·licitud de Llicència Administrativa per
una línia de distribució de gas natural a la Indústria
Repsol Química, zona de Perafort, ref. XDF-114, la
Corporació municipal, acorda per unanimitat, concedir
la llicència administrativa sol·licitada.
Aprovació inicial de la modificació puntual del sector
10 de Perafort
Vist l’informe preceptiu del Tècnic municipal, en què
demana un certificat del Director del Projecte, en què
faci constar que l’àmbit d’actuació de la Modif. puntual,
no suposa una alteració del Pla Parcial inicial. Aquest
certificat no suposa la paralització del Projecte, essent
el seu informe favorable.
El Grup d’Indep. Perafort – Puigdelfí, P.K. presenten un
escrit d’al·legacions, el qual és desestimat pel Grup de
CiU, i queda unit a l’expedient.
Posat a votació el Projecte, és aprovat amb els 5 vots
favorables del Grup de CiU i els 2 vots en contra del
grup d’Indep. Perafort i Puigdelfí, P.M.
Seguidament, s’aprova que sigui exposat al públic, mitjançant Edictes en el B.O.P. i en el Diari de Tarragona.
Subvenció Festa Major Puigdelfí
S’aprova per unanimitat, concedir un augment proporcional en la mateixa quantitat que hi va haver a Perafort
entre l’any 2002 i 2003, la qual va ésser com segueix:
Perafort, any 2003 __________ 22.970,00 €.
Perafort, any 2002 __________ 22.087,00 €.
Puigdelfí, S. Sebastià 2003 ____ 18.376,80 €
Puigdelfí, 2004, dif. Perafort ___
883,00 €
Diferència _______ 19.259,80 €
Arrodoniment ____ 19.260,00 €
Aquesta subvenció concedida a la Stat. Cultural i
Recreativa de Puigdelfí, inclou els actes organitzats per
dita Junta. L’Ajuntament, portarà a terme pel seu
compte els actes següents:
- Manualitats i puntes de coixí.
- Vermut Popular.
- Coral.
- Actuació de “La Llumeneta”.
Proposta d’adhesió a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques
MOCIÓ que presenta l’Alcalde al Ple de l’Ajuntament
per a la seva aprovació, si escau, sobre l’adhesió del
nostre Ajuntament a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
- Considerem l’existència de l’associacionisme municipal com a instrument valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per si mateixa i tota sola.

L’ACM és l’organització més adequada per a aquest fi,
per la seva tasca encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que fa
de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels
municipis, així com de la identitat de les nostres
comarques i de la realitat nacional de Catalunya.
És per això que sotmeten al Ple d’aquest Ajuntament
l’aprovació dels següents
ACORDS:
1r.Adherir-se a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, acceptant-ne els Estatuts i els drets i obligacions que se’n deriven, així com la nostra quota
corresponent; facultar el senyor/a president/a per a
representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els
càrrecs que ens hi puguin correspondre.
2n. Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze
dies el certificat d’aquest acord i el trameti a
l’Associació Catalana de Municipis o Comarques.
3r. Donar-se de baixa de la Federació Catalana de
Municipis.
4t. Facultar l’Alcalde per a signar els documents
escaients.
Posada a votació la Moció de l’Alcaldia, és aprovada
amb els 5 vots favorables del Grup CiU i amb els 2
vots en contra del Grup d’Indep. Perafort – Puigdelfí.
P.M., la qual cosa representa la majoria absoluta dels
membres que formen la Corporació Municipal.
Adjudicació treballs de manteniment de l’enllumenat públic
Convocada oferta restringida pels treballs de manteniment de l’enllumenat públic, s’han presentat 3 ofertes,
a saber:
- Oferta nº1 Instal·lacions Olivé, per a cada punt de
llum, 42,38 € anuals, incloses bombetes i mà d’obra.
- Oferta nº2 SECE, per a cada punt de llum, 44,85 €.
anuals, incloses bombetes i mà d’obra.
- Oferta nº3 BOSIR, S.A., per a cada punt de llum,
47,34 € anuals, incloses bombetes i mà d’obra.
A la vista de les ofertes presentades, s’adjudica a
Instal·lacions Olivé, per 42,38 € anuals, incloses bombetes i mà d’obra, i per un període d’un any renovable.
Dit acord ha estat adoptat per unanimitat.
Obres i serveis
Seguidament, l’Alcalde, dóna compte dels següents temes:
- Parc Infantil: S’ha parlat amb Josep Boronat, de DOW,
per estudiar el seu arranjament a retirar el mobiliari
pel perill que representa el seu mal estat.
- Tancament perimetral de les Tombes Romanes: S’està
a l’espera del pressupost que ha de presentar una
empresa especialitzada. A proposta del Regidor Sr.
Massagués, s’acorda demanar un informe sobre l’historia de les Tombes, al Sr. Rodolfo Cortés.
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- Asfalt del Camí Mas Blanquet: Properament es farà
l’asfaltament amb conglomerat, del tram final i del
Cementiri al Corral, per l’empresa Panasfalto, amb una
subvenció procedent del Consell Comarcal.
- Consultori del Metge: Com a conseqüència de les
queixes dels veïns, i per a fer l’estada més confortable,
s’ha pensat en instal·lar una bomba de calor, una per a
cada Consultori.
- Piscines i instal·lacions esportives de La Pobla de
Mafumet: S’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de
La Pobla de Mafumet, en què tots els veïns de Perafort
podran gaudir d’un descompte del 25% per utilitzar les
seves instal·lacions en cas d’abonaments mensuals o
superiors. L’esmentada subvenció serà abonada directament a dit ajuntament, mitjançant liquidació que ens
serà presentada a l’efecte.
- Inauguració instal·lacions del CECAT: Com Alcalde,
vaig assistir a la inauguració de les noves instal·lacions
del Centre d’Emergències, les quals considera que son
modèliques.
- Taula d’Alcaldes: En l’última reunió es va parlar del
tema d’enllaços a la nova Estació de l’AVE.
- Adequació Solar Guarderia: Comenta que està a punt
d’acabar-se dites obres i que s’hi va trobar una fuita
d’aigua.
- Adjudicació obres de construcció Guarderia:
Convocat el corresponent Concurs públic, ha donat el
següent resultat:
Pressupost de Licitació:
Ofertes presentades:
Sobre nº1 Construccions Valls.
Sobre nº2 Boni e Hijos
Sobre nº3 Jordi Riera Cusiné
Sobre nº4 Ge-Dos
Sobre nº5 Construccions Ferré

729.418,85€
722.975,75€.
684.924,30€.
667.418,25€.
692.947,91€.
699.512,68€.

S’adjudica a Jordi Riera i Cusiné per la quantitat de
667.418,25 €, per a la seva proposta més econòmica i
reunir les condicions establertes en el Plec de
Condicions.
- Festa de l’Oli: Com cada any es va organitzar la Festa
de l’Oli, portada a terme per la Stat. del Casal de
Perafort i amb la col·laboració de l’Ajuntament.
- Casetes d’Obres al carrer Solans: Es va haver de fer
una actuació urgent al haver-se detectat la col·locació
irregular d’unes casetes d’obres al carrer Solans, les
quals, a més a més, perjudicaven als veïns del costat. Es
va fer una entrevista amb el constructor i crec que la
solució adoptada fou la correcte. El Regidor Sr. Velilla,
en qualitat de veí afectat, li dóna les gràcies.
- Aparcament del camions al casc urbà: Properament,
s’avisarà als propietaris dels camions que aparquen en
el casc urbà de Perafort i Puigdelfí per explicar-los que
no ho facin i que dins de poc temps l’Ajuntament aprovarà una Ordenança per a regular aquest sector.
- Paviment carrer Franqueses: Segurament, que tots us
haureu donat comte d’un desperfecte en un tram del
carrer Franqueses a causa d’haver-se enfonsat el paviment. S’ha avisat a l’arquitecte perquè faci el correspo-

nent pressupost i quan es tingui es farà la corresponent
actuació.
- Funcionament dels Casals: S’està en contacte amb els
Presidents de les Juntes dels Casals, per tal d’intentar
millorar l’atenció envers els veïns i tenir un millor servei.
- Manca de subministrament de gas: Recentment, la
població de Perafort es va quedar més de 8 hores sense
subministrament de gas, per aquest motiu s’ha pensat fer
una carta de queixa davant l’empresa Repsol Gas.
- Camí del Cementiri: Com a conseqüència de les fuites d’aigua continuades del tub de subministrament
d’aigua al Cementiri, Granja de l’Àngel i Mas de la
Barquera, s’ha tingut que fer una actuació urgent i canviar tota la canonada.Al mateix temps s’ha aprofitat per
a portar llum al Cementiri i instal·lar 5 bàculs per a
donar llum al tram de carretera fins al Cementiri.
- Av. Catalunya: S’han observat diversos incidents amb
els contenidors de la brossa, la qual cosa s’ha posat en
coneixement de la Guàrdia Civil.
- Activitats Actes Nadalencs: Durant les festes
Nadalenques s’han porta a terme diverses activitats,
amb una valoració molt positiva en quan a participació
popular i als actes programats, a saber:
1- Concurs de pessebres, amb premis per a tothom, i
amb un Jurat composat per persones no residents a
Perafort.
2- Partit de Futbol Solidari.
3- Parc de Nadal; amb joguines i aliments pels necessitats.
4- Pessebre vivent, amb una assistència de 500 persones.
5- Coral de Fi d’Any. Molt positiu i de cara pròxims
anys fer-ho anualment.
6- Sopar de Cap d’Any: Organitzat per les Juntes dels
Casals amb molta participació.
7- Cavalcada de Reis. Aquest any s’ha fet el lliurament
de regals a casa de l’interessat.
- Retrats del Nou President de la Generalitat: Quan es
tingui el retrat oficial, es col·locarà en lloc visible i no
s’han retirarà cap.
- Pròxim Ple: Serà molt probablement a finals de febrer
o primers de març, en el qual s’aprovarà el Pressupost
per a 2004 i la aprovació provisional de la Modificació
puntual del Sector 10.
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Dades municipals de l’any 2003
Informació del consum d’aigua potable any 2003
(Font: Consorci d’Aigües de Tarragona)

Estat de les finances a 30 de novembre de 2003

Saldo Pressupost General ......................... 426.816,05 €
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

de gener ................ 4.102
de febrer ................ 3.786
de març ................. 4.191
d’abril
................. 4.759
de maig ................ 6.046
de juny
............... 11.105
de juliol ............... 10.599
d’agost
............... 9.072
de setembre ........... 5.789
d’octubre ............... 4.547
de novembre .......... 4.076
de desembre ........... 4.090

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Situació de l’efectiu:
C.T. Sucursal Perafort, cte.ct ................... 366.432,63 €
Banc Zaragozano .......................................
895,21 €
B.C.L. d’Espanya a Madrid .........................
1.197,65 €
Pòlissa de Crèdit amb C.T.......................... 58.290,56 €
SUMA TOTAL .......... 426.816,05 €

Incineració de Residus Urbans (Escombraries)
any 2003 (Font: SIRUSA)

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

de gener
.............. 33 Tones
de febrer ............. 32,1 Tones
de març
.............. 55 Tones
d’abril
............. 28,3 Tones
de maig
............. 33,9 Tones
de juny
............. 31,2 Tones
de juliol
............. 37,7 Tones
d’agost
.............. 43 Tones
de setembre ............. 30,5 Tones
d’octubr
............. 28 Tones
de novembre ........... 32,4 Tones
de desembre ............ 36,5 Tones

Imatge del municipi de Perafort en un dia fred i boirós d’aquest hivern
Foto cedida per Albert Fortuny

I.T.V. DE VEHICLES AGRÍCOLES
La unitat mòbil d’inspecció tècnica de vehicles
(ITV) té previst el següent desplaçament:

Padró d’habitants

Població: Perafort
Data: 26 d’abril de 2004
Horari: De 09.00 a 13.00 hores

PADRÓ D’HABITANTS A 1-02-04

751 Habitants

Defuncions:

Naixements:

Casaments:

27-02-04 Pilar Faci Cuella
05-03-04 Maria Mallafré Parreu

07-12-03 Pablo Lozano Villa

02-12-03
Szemtpeteri Mircea i Anca i
Ilcuta Farcas

Tarifes (segons DOGC nº3587 de 04/03/02)

TRACTOR AGRÍCOLA:
REMOLC AGRÍCOLA:

28,50 €
7,65 €
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PERÍODE

Imp. vehicles trac. mecànica
Taxes – escombraries i guals
IBI urbà
IBI rústica
IAE

31/03/2004
30/04/2004
25/06/2004
25/06/2004
30/07/2004

PERÍODE
–
–
–
–
–

31/05/2004
30/06/2004
25/08/2004
25/08/2004
30/09/2004

Telèfons útils
INFORMACIÓ
- Direcció General de Tràfic
- Informació Meteorològica Nacional

900123505
906365365

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

112
915620420
062

- Hospital Joan XXIII (Urgències)
- Policia Nacional
- Policia Local
- Bombers
- Taxi
- Servei d’Ambulàncies St. Patricio
- CAP del Morell
- Farmàcia Perafort

977295811
091
092
080
977221414
977555333
977840015
977625555

FÀRMACIES DE GUÀRDIA 2on.TRIMESTRE 2004
3 i 4 d’abril - LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártires, s/n.Tel. 977 840 525

Oci, Cultura i Societat 9

Horari d’autobusos

Calendari del Contribuient
CONCEPTE

Nº12 Març de 2004

15 i 16 de maig - LA SECUITA
Farmàcia Grau Gosálbez, C/ Progreso, 1.Tel 977611267

10 i 11 d'abril - VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090

22 i 23 de maig LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártires, s/n.Tel. 977 840 525

17 i 18 d’abril - ALCOVER
Farmàcia Farras C.B. , Av. de Reus, 17.Tel. 977760479

29 i 30 de maig - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

24 i 25 d’abril - CONSTANTÍ
Farmàcia Roig Aldasoro C/ Major, 6. Tel. 977521710

5 i 6 de juny - VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090

1 de maig - ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3. Tel. 977610552

12 I 13 de juny - VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4.Tel. 977840256

2 de maig - EL MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2 . Tel. 977840952

19 i 20 de juny - ALCOVER
Farmàcia Farras C.B. , Av. de Reus, 17.Tel. 977760479

8 i 9 de maig - LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

26 i 27 de juny - ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3. Tel. 977610552

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. *
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* CRUÏLLA PERAFORT N-240
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Imp. vehicles trac. mecànica
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FÀRMACIES DE GUÀRDIA 2on.TRIMESTRE 2004
3 i 4 d’abril - LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártires, s/n.Tel. 977 840 525
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Cap de setmana solidari

La tornada del concurs de pessebres

Els dies 20 i 21 de desembre es va
celebrar el primer cap de setmana solidari de Perafort en
col·laboració amb les campanyes
de recollida d’aliments i joguines
de les organitzacions Caritas i
Creu Roja. La participació dels
nens i nenes del municipi al parc
infantil que es va muntar el dissabte va ser gairebé total i aquests
van gaudir de debò amb els tallers
que van muntar joves voluntaris
de Perafort on es feien disfresses,
contes, maquillatge, trenes i moltes altres activitats. Una de les
possibilitats a la que tots van participar va ser el saltador inflable.
El diumenge l’oferta va consistir
en un espectacle de màgia del
Mag Alexis, que es va omplir fins a
Els nens i nenes de Perafort i Puigdelfí van participar activament en el primer cap de setmana
la bandera.Val a dir que, a més de
solidari celebrat als voltants de Nadal
passar-ho molt bé tots els particiForn Ribas, Correus, Sala de Ball L’Illa, Hostal Perafort,
pants, es van aconseguir els objectius marcats i es van
el Bar el Casal de Perafort, el Centre de Joventut, la
recollir més de 100 joguines i 90 kilos d’aliments.
guarderia, l’Ajuntament i la Societat cultural i
Les activitats del cap de setmana van ser possibles gràRecreativa. Gràcies a la feina i col·laboració de tots i als
cies a la col·laboració desinteressada dels joves, petits i
bons resultats obtinguts, és segur que aquest any es
grans del municipi i d’empreses i entitats com Repsol, la
repetirà l’experiència.
URV, Consell Comarcal del Tarragonés, Caixa Tarragona,

Amb la seva voluntat de mantenir vives les tradicions del
municipi, l’Ajuntament ha recuperat aquest any el concurs
de pessebres. El concurs és una cita per als amants del
muntatge, de les figuretes, de la decoració i del Nadal en
general. Es tractava d’elaborar i crear un pessebre amb
els materials, formes i elements que cadascú desitgés. Al
concurs van presentar-s’hi deu fantàstiques creacions que
van encandalir al jurat i a totes les persones que els van

La consolidació del pessebre vivent
El pessebre vivent que el Centre de Joventut ha organitzat a Perafort per tercer any consecutiu ha registrat
un gran èxit d’assistència, amb uns 600 visitants, el que
demostra la seva consolidació. El pessebre vivent va
ser possible gràcies a la participació d’uns 100 veïns
del poble que van fer de figurants per a les diverses
escenes i a la implicació d’altres que van aportar el
material necessari. A més, enguany el pessebre ha
comptat amb un nombre més elevat de bestiar que li
ha atorgat un gran realisme, amb una cova nova pel
nen Jesús i amb una fantàstica caldera fumejant que
ambientava l’espai dels diables.
La Junta del Centre de Joventut vol agraïr a
l’Ajuntament de Perafort, als establiments, a les empreses i, en general, a tot el poble, la seva col·laboració,
sense la que no hagués estat possible celebrar la tercera edició del pessebre vivent.

admirar, degut a la gran varietat de materials que presentaven i a la destresa de la seva construcció amb detalls
originals i també les tradicionals figures que no poden faltar a aquesta estampa: el naixement, els Reis Mags, el caganer, els pastors i, fins i tot, algun capellà. Els guanyadors
van ser, segons les categories: Oliva Fernández a la categoria d’adults, Judith i Juan Manetes a la categoria infantil,
i Georgina Fernández a la categoria d’originalitat.

Aquesta foto mostra el pessebre creat per Georgina Fernández, guanyadora del concurs de pessebres a la categoria d’originalitat

Cagatió a l’esplai d’en Yuki

Imatge d’una de les escenes de la tercera edició del pessebre vivent
organitzat pel Centre de Joventut

L’esplai d’en Yuki va organitzar el cagatió durant les passades festes de Nadal,
per tal que tots els nens poguessin gaudir d’aquesta tradició catalana que fa
anys que viuen els nens.Tots els menuts
de l’esplai van unir-se al voltant del tió,
ben tapat amb la manta corresponent, i
van cantar ben fort les cançons tradicionals mentre descobrien els regals i
llaminadures que els havia cagat. Els
nens van participar tots en l’experiència i no es van voler perdre la màgia del
cagatió.
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A l’Escola Bressol i a l’escola també fan cagar el tió

La celebració de l’Any Nou

Els nens i nenes de Perafort i
Puigdelfí van aprofitar els dies
abans de les vacances de Nadal
per celebrar tots junts el cagatió. Així tant els menuts de
l’Escola Bressol com els alumnes del CEIP van celebrar
il·lusionats la festa, encara que
els alumnes del CEIP ja tenen
més experiència degut a la seva
edat i van fer servir totes les
seves forces per aconseguir els
regals.
Els nens i nenes de l’Escola
Bressol no van escatimar els
seus esforços per fer cagar el
tió i malgrat les seves edats van
aconseguir moltes llaminadures i sorpreses que van trobar
sota la manta del cagatió. Els
professors de Primària i
d’Infantil que formen l’equip de
l’Escola Bressol i del col·legi
van gaudir organitzant l’activitat pels menuts i veient després les seves cares d’il·lusió
quan finalment van poder fer
cagar el tió.

Les festes de Nadal són dates plenes d’actes i esdeveniments familiars que tothom celebra a casa amb
fantàstics àpats i trobades. Una d’aquestes celebracions
és el tradicional sopar de Cap d’Any, que normalment
va acompanyat d’un ball o una festa, per donar la benvinguda a l’any nou que està a punt de començar.
Perafort i Puigdelfí organitzen cada any les seves respectives festes per unir a tots els vilatans en una ocasió
festiva tant especial i poder menjar el raïm i brindar
amb cava per un molt bon any. El municipi de Puigdelfí
va celebrar l’entrada a l’any 2004 amb un gran sopar de

Els nens de l’Escola Bressol de Perafort i Puigdelfí van celebrar la festa del cagatió

La recollida de cartes
Els patges dels Reis no es van oblidar dels nens i nenes de Perafort i
Puigdelfí i un any més van venir al
nostre municipi per recollir les
seves cartes i lliurar-les en persona
als Reis d’Orient. El passat dia 26
de desembre tots els nens i nenes
havien decidit ja els regals que
volien demanar als Reis i van donar
les seves peticions directament al
seu representant per assegurar-se
que les cartes arribarien al seu
destí. La trobada amb els patges
va ser molt emocionant com es
veu a la fotografia.

Cap d’Any al que van assistir diversos vilatans. Per altra
banda, la celebració del sopar de gala de Cap d’Any a
Perafort va tenir lloc a la Societat Recreativa i van participar-hi 130 persones que, ben animades per l’ambient
i el sopar i arreglades amb els seus millors vestits, van
ballar als ritmes de l’orquestra Variedades Gropo que
va animar la vetllada fins ben entrada la matinada. L’any
nou va entrar amb molta marxa a Puigdelfí i a Perafort!

A les fotografies es pot veure com van gaudir els assistents a la festa de gala de Cap d’Any de Peraforti que va estar amenitzada per Variedades Gropo.

Els Reis porten els regals als nens
Les seves majestats els Reis d’Orient van visitar de nou
Perafort i Puigdelfí carregats de regals per repartir-los
al nostre poble. En una tarda plena d’emoció, els nens
de Puigdelfí acompanyats dels seus pares i familiars
esperaven al Casal i allí van rebre totes les joguines que
havien demanat als Reis i que ara els portaven finalment; fins i tot alguns van rebre regals que no s’esperaven. Mentrestant a Perafort, Melcior, Gaspar i Baltassar
van visitar els nens i grans casa per casa per repartir-los
els regals que havien demanat o somiat. Els Reis van fer
un petit esforç, ajudats per l’amabilitat i els avituallaments que van rebre dels ciutadans, per arribar a casa
de tothom a l’hora i tots van tenir la seva sorpresa a
temps.
Amb la visita dels Reis d’Orient casa per casa, Perafort
ha recuperat una vella tradició que tenia lloc antigament
i que vol reviure un dels actes més entranyables i emocionants de l’any pels més menuts del poble.

Els Reis d’Orient durant la visita a una de les cases de Perafort a
les que van portar els seus regals
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Festa Major de Sant Sebastià

Els més petits es disfressen

Puigdelfí va celebrar el passat mes de gener la festa
major del seu patró, Sant Sebastià, amb activitats que
van tenir lloc el cap de setmana des del divendres 16
de gener fins el diumenge dia 18. Durant tot el cap de
setmana els vilatans van poder gaudir dels actes que la
Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí va organitzar amb el suport de l’Ajuntament de Perafort en
honor del patró del municipi.
El divendres la festa va començar amb un ball de tarda
i de nit a càrrec de l’orquestra La Tribu de Santi Arisa,
que ja va animar a tots els participants. El dissabte va
ser el dia dels més petits, que van disposar d’un fantàstic parc infantil ple d’activitats durant tot el dia amb
tallers participatius i educatius, a més de divertits. A
més a la tarda va tenir lloc un ball amb l’orquestra
Cadillac i a la nit el mateix grup va oferir un gran concert per als qui encara tenien més ganes de ballar.
El diumenge es va celebrar la tradicional missa solemne en honor de Sant Sebastià, que va ser cantada per
la Coral Schola Cantorum i a la que van participar els
ciutadans i les autoritats del municipi per honrar el
seu patró. Tot seguit el mateix dia es va poder gaudir
dels timbalers de San Quintín de Medina i els seus ritmes i va tenir lloc la cercavila de la nostra
“Llumeneta”, que va acabar amb un vermouth popular
durant el que es va poder xerrar mentre es degustava un fantàstic pica-pica.
La cloenda de la festa major va tenir lloc al vespre
quan un espectacular castell de focs artificials va
omplir el cel de Puigdelfí de llum i color. El castell de
focs es va celebrar en acabar l’espectacle de varietats
que es va poder veure al poble.

Els més petits van desplegar el passat mes de
febrer tota la seva imaginació per a trobar en
grup disfresses ben divertides per a celebrar el
Carnaval. Els nens de l’esplai d’en Yuki s’ho van
passar d’allò més bé amb les activitats que van
celebrar el 14 de febrer, i els alumnes de
l’Escola Bressol i del CEIP van poder fer la desfilada per mostrar les seves disfresses el dia 20.

Val a dir que un acte destacat d’aquesta festa va ser
l’Exposició de Manualitats que va estar oberta i es va
poder visitar tots els dies de la festa major al Casal de
Puigdelfí. A la mostra es van observar els treballs realitzats i elaborats pel grup de dones participants als
tallers de manualitats, de restauració i de punta de
coixí de Puigdelfí. Hi havia llums, nines, figures, mobles
restaurats, pintures, quadres o puntes de coixí, elaborats manualment per les veïnes del nostre municipi.
L’alcalde de Perafort i Puigdelfí, Joan Marti Pla i Pla, va
tenir l’honor de ser l’encarregat d’inaugurar l’exposició el divendres dia 16, ocasió que va aprofitar per felicitar a totes les participants a la mostra per la seva
feina i per encoratjar-les a continuar amb les seves
creacions perquè durant molt de temps tots en
poguem gaudir.
La mostra va rebre nombroses visites durant totes les
festes i va resultar ser tot un èxit, de forma que tant
els visitants com els creadors de les manualitats van
quedar molt satisfets.

Fotografia que mostra la rua de Carnaval que van fer els
nens i nenes de l’Escola Bressol

Curs de timbals
El dia 7 de febrer va començar el
curs de timbals organitzat pel
Centre de Joventut de Perafort,
que ha aconseguit un gran èxit de
convocatòria ja que s’hi van inscriure més de 30 joves d’entre 5 i
16 anys. Aquest gran èxit del curs
fa preveure que aviat Perafort
compti amb un nombrós grup de
timbalers.

Algunes de les creacions i objectes que es van poder contemplar
a la Mostra de Manualitats de Puigdelfí

La fotografia mostra el grup de timbalers de Perafort, que es preveu pugui
créixer en número

Imatge dels nens i nenes de l’esplai d’en Yuki on es poden veure les originals
disfresses que van crear
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El Carnestoltes

Cicle de contacontes

El Carnaval va tornar a omplir una vegada més els
carrers de color i alegria, el dissabte 14 de febrer, quan
Perafort va celebrar el Carnestoltes amb una rua per tot
el poble on es va poder veure de nou als més menuts
amb les seves disfresses preferides. La rua dels petits
anava encapçalada per la “llumeneta petita” de l’esplai
d’en Yuki i els seus timbals, i va acabar al Casal on la Junta
de la Societat Cultural i Recreativa va organitzar un acte
d’animació i una gran xocolatada.
A la nit va arribar el torn dels més grans, que també van
fer volar la seva imaginació per celebrar el tradicional concurs de disfresses i, tot seguit, el ball de Carnaval. Els
guanyadors del concurs a les diferents categories van ser:
Categoria individual: Patufet
Categoria parelles: La bella i la bèstia
Categoria grups: La inauguració de l’AVE

El passat 19 de març Imma Pujol i Carles Alcoy van
inaugurar el primer Cicle de Contacontes que acull el
Casal de Perafort fins al proper mes de maig. Les cites
amb els contacontes, organitzades per l’Ajuntament de
Perafort, tenen lloc una vegada al mes a la sala de vídeo
a les 18 hores. Es tracta d’una bona ocasió per a què
tots els nens i nenes del poble, i també els grans que
els acompanyin, puguin escoltar grans històries explicades per veritables experts de la narració i reviure la

1er
Març
19
divendres

grata experiència que és sentir un conte. Les següents
cites són el 16 d’abril amb Montse Bosch i el 21 de
maig amb Carme González i Rat Cebrian, no us ho
perdeu!
Per a totes les persones interessades en els relats orals
hi haurà també el dia 7 de maig una xerrada a càrrec
de Montserrat Cebrian, una de les participants al cicle,
sota el títol “Valor educatiu de la narració d’un conte”.

cicle de contacontes per nens/es
“Contes d’animals perillosos”
“Els nassos del rei”
”La Matrioska”
”Perquè els camaleons canvien de color”
IMMA PUJOL i CARLES ALCOY
Lloc: Sala de video (Casal de Perafort ) 18 Hores

Abril
16
Alguns dels assistents al concurs de disfresses del poble

La Carrossa
de Puigdelfí

Algunes de les divertides escenes del nostre Carnaval

divendres

Maig
21
divendres

Enguany un grup de veïns de
Puigdelfí va participar el dissabte
21 de febrer a la rua del municipi
veí del Morell amb una original
carrossa, que després va fer una
ronda de lluïment pels carrers de
Puigdelfí i Perafort.

“Contes de molts colors”
MONTSE BOSCH
Lloc: Sala de video (Casal de Perafort) 18 Hores

“El senyor de les pomes”
”Sopa de pedra”
“La princesa xinesa”
”El sastre i les bruixes”
CARME GONZÁLEZ i RAT CEBRIAN
Lloc: Sala de video (Casal de Perafort) 18 Hores

Organitza:
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Eleccions Generals 2004

Campionat d’escacs

El 14 de març es van celebrar a tot l’Estat les eleccions
generals per a la constitució del Congrés i el Senat.
Aquestes eleccions, que es van celebrar només tres
dies després del brutal atemptat terrorista que va tenir
lloc l’11 de març a Madrid, van comptar amb una alta
participació ciutadana que va superar el 70 per cent. Els
resultats han propiciat un canvi de Govern, ja que el
PSOE va obtenir la majoria amb 164 escons, el PP en va
obtenir 148, CiU 10, ERC 8, PNV 7, IU 5, CC 3, BNG 2,
CHA 1, EA 1 i NaBai 1. El líder del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, ha anunciat que aquest mes d’abril
formarà govern en solitari sense pactes amb altres partits polítics.
Al nostre municipi, la jornada electoral va transcórrer
sense incidències i amb una alta participació com a tot
l’Estat. Els resultats obtinguts pels partits a Perafort van
ser els que poden observar-se al requadre.

Perafort ha estat enguany i per primera vegada la seu
de la fase comarcal del Tarragonès d’Escacs corresponent als Jocs Esportius Escolars d’aquest curs. El campionat es va celebrar els dissabtes 31 de gener i 7 de
febrer al Casal de Perafort i el dia 14 de febrer al Casal
de Puigdelfí. La trobada va gaudir d’una important participació amb 136 escolars, fet que, juntament amb
l’entorn i la col·laboració de l’Ajuntament de Perafort,
va afavorir que el torneig fos tot un èxit.
Les entitats i escoles que van participar al campionat
van ser: Agrupació Cultural Vila-seca, Escola Esportiva
Salou, Club Escacs Tarragona, APA Sagrat Cor, APA
Teresianes, AMPA Pau Delclós, AMPA CEIP Bonavista,
Cèsar August, AMPA Dominiques, AMPA CEIP St.
Sebastià dels Pallaresos, i APA Sant Pau. D’aquesta fase
comarcal, van sortit 28 classificats per a la fase provincial que es va celebrar el mes de març a Ulldecona.

VOTS
PSC
CiU
PP
ERC
IC-V

111
124
91
126
13

Imatge de la fase comarcal del Tarragonès d’Escacs que es va
celebrar a Perafort al mes de febrer

Trobada de puntaires

Futbol a favor de l’Associació de Paràlisis Cerebral

El proper mes de maig es celebrarà a Perafort, el dia
8, i a Puigdelfí, el dia 1, una trobada de puntaires al nostre municipi, a la que es podran contemplar els treballs
fets per les gairebé 200 dones, i fins i tot algun home,
que participaran a la trobada. Les peces artesanes
estaran exposades a les respectives pistes poliesportives de Perafort i Puigdelfí el dia corresponent i des de
les 10 hores. Durant les hores d’exposició també es
podrà veure en directe com treballen els participants
a la jornada.

Enguany ha tingut lloc la segona edició del torneig de
futbol solidari en benefici dels nens de l’Associació de
Paràlisi Cerebral, al que van assistir membres de la
junta d’aquesta associació i nombrosos veïns de
Perafort. La lligueta es va distribuir en tres partits en
els que els resultats eren el de menys i en els que participar era el més important, factor que van tenir molt
en compte els ciutadans del nostre municipi que van
formar un dels equips participants i els nombrosos
espectadors que van gaudir del joc i d’una agradable
matinada. El resultat del torneig va ser encara millor
que l’any anterior i es va recollir un centenar de joguines i obsequis adequats per a nens que sofreixen
paràlisi cerebral.

Un llibre per Sant Jordi
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, dins el seu
objectiu de servei als ciutadans i de promoció de la
cultura i la tradició al nostre municipi, ha decidit
obsequiar als nens del poble amb un llibre infantil la
diada de Sant Jordi. Aquesta iniciativa pretén
col·laborar en la promoció de la lectura a través de
les aventures de les Tres Bessones, ben conegudes
pels més joves del nostre poble. Aquest pretén ser
doncs un obsequi que farà que els nens gaudeixin
d’una bona estona i que en família, juntament amb els

seus pares, aprenguin també els valors que es desprenen de la història. El llibre parla de la necessitat
de reciclar les deixalles que produïm contínuament
les persones per a contribuir en la millora del
mediambient i per col·laborar en la tasca social de
mantenir el nostre entorn. Així doncs aquesta història de les Tres Bessones serà el regal de l’Ajuntament
a les famílies per a celebrar el Dia del Llibre i, també,
una eina del nostre consistori per a continuar la seva
tasca divulgativa.

Alguns dels participants al torneig solidari en el camp de futbol

Joan Olivé signa l’acord amb Campetella
A finals del passat mes de gener, el
jove pilot del nostre municipi Joan
Olivé va signar definitivament el
contracte que l’uneix amb l’esquadra italiana Campetella Racing
per un any. Així, disputarà la seva
segona temporada als 250 c.c. amb

Aprilia formant part de l’equip d’aquesta nova escuderia.
La nova temporada es presenta
positiva per Olivé ja que ha aconseguit bons temps durant les jornades d’entrenaments que ha realitzat aquest any al circuit Ricardo

Tormo de València. El director de
l’equip, Eros Braconi, ha assegurat
que treballaran molt dur durant
l’any 2004 per a que el proper any
Olivé pugui convertir-se en un dels
principals protagonistes de la seva
categoria.
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Entrevista César Tomé, president de Perafort Bike
César Tomé és el president de Perafort Bike, un grup
que ell mateix va promoure ja fa dos anys amb la
voluntat de formar un conjunt de persones a les que
els agradés sortir en bicicleta de muntanya els caps de
setmana i gaudir recorrent camins i rutes. El grup, que
s’ha constituït com una associació de BTT (Bicicleta
Tot Terreny), ha anat guanyant adeptes i ara es planteja reconvertir-se en una associació excursionista.

“La idea del grup és passar-ho
bé, fer coses noves i conèixer
nous llocs”
Quan es va crear Perafort Bike?
Quan vaig tenir la idea de muntar Perafort Bike, jo sortia en bicicleta amb un grup d’empresa a les estones
lliures.Vaig pensar que potser hi hauria més gent que
volgués apuntar-se a fer excursions en BTT i a passarho bé. Llavors ho vaig comentar a l’alcalde i vaig penjar cartells pel poble. La resposta va ser força ràpida i
de seguida es va apuntar gent. El grup es va formar oficialment donat-se d’alta l’Associació Esportiva al
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat, l’any
passat; però ja fa dos anys que organitzem sortides en
bicicleta i excursions a l’estiu. Es tracta d’un grup de
BTT però també hem fet sortides caminant i ens
estem plantejant convertir Perafort Bike en un grup
excursionista.
Quina és la filosofia del grup, què els mou a agafar la
bicicleta?
La idea del grup és passar-ho bé, fer coses noves i
conèixer nous llocs de la nostra província i de la resta
de Catalunya. Ens agrada anar amb bicicleta, caminar i
gaudir de la muntanya.
Quantes persones formen part de Perafort Bike?
Quan vam començar amb Perafort Bike érem 14
socis, però en aquests moments ja en som 17.També
hi ha algun simpatitzant que esperem que s’acabi fent
soci.
Són tots els integrants de Perafort Bike del municipi?
Tots els membres de Perafort Bike som de Perafort,
encara que hi ha una persona que no és del poble. Som
un municipi petit i tampoc podem esperar una gran
resposta, però estem contents amb les adhesions de la
gent i esperem que poc a poc anem creixent.

Com escullen les rutes que faran en cada sortida?
Sortim dos caps de setmana al mes. A principis de
temporada s’organitza una assemblea per a què tots
els socis puguin proposar rutes, llavors es discuteixen,
es voten i s’escullen. Fem rutes molt variades i interessants ja que es decideixen i aproven entre tots els
socis. Aquest any ja tenim vuit rutes previstes entre
les que hi ha la Ruta del Císter, una sortida per la
Serra de Miramar, alguna pel massís dels Ports o una
altra a El Canigó. Normalment de les dues que es fan
mensualment, una és per Tarragona i l’altra és a altres
indrets de Catalunya i moltes vegades es fa durant
dos dies.
Quin és un dels llocs més bonics que hagin visitat
últimament?
La ruta que més m’agrada de les que hem fet és la Via
Verda de Girona, que és llarga però fàcil de seguir i, a
més, amb un paisatge preciós. En altres aspectes és
interessant la Ruta del Císter, ja que no té un paisatge
tant maco però es pot fer amb tranquil·litat i ens ho
vam passar molt bé.
Creu que el seu municipi i el Camp de Tarragona en
general tenen bons camins adequats per a practicar
el ciclisme?
Els camins que he conegut practicant BTT a la zona de
Tarragona estan en força mal estat en comparació amb
els d’altres indrets; encara que els camins de la zona de
Reus estan força millor..
Quines recomanacions faria a les persones que com
vostès vulguin practicar el ciclisme de muntanya?
Que busquin gent per a formar un grup i passar-ho bé.
Si veuen que llavors els agrada que intentin organitzarse per a participar a competicions.
Què ha de fer una persona per passar a formar part
del grup?
Pot trobar tota la informació i els números de telèfon
per posar-se en contacte amb nosaltres a la nostra
web www.perafortbike.tk, o també pot trucar a
l’Ajuntament on hi ha l’Albert Aguilà, que a més és el
secretari de l’Associació Esportiva Perafort Bike, i ells
els informarà de tot el necessari per fer-se soci.
Des d’aquí vull donar les gràcies per la seva col·laboració, a l’Ajuntament, l’empresa Repsol YPF, i a tots els
petits col·laboradors que fan que aquesta Associació
pugui tirar endavant i fer-se més i més gran.
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Calendari de sortides Mountain Bike 2004
GENER

DISSABTE 17

JULIOL

ACTIVITATS DIVERSES

FEBRER

DISSABTE 7
DISSABTE 28

AGOST

ACTIVITATS DIVERSES

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

SETEMBRE

DISSABTE 18
DISSABTE 25

OCTUBRE

DISSABTE 9
DISSABTE 23

NOVEMBRE

DISSABTE 6
DISSABTE 20

DESEMBRE

DISSABTE 11

DISSABTE 6
DISSABTE 20
DISSABTE 3
DISSABTE 17
DISSABTE 15
DISSABTE 22
DISSABTE 5
DISSABTE 19

De totes aquestes sortides, n'hi ha 8 que tindran una puntació de 2 punts i 10 que tindran una
puntuació d'1 punt, fent un total de 26 punts, dels quals s'haurà d'acreditar un mínim d'un 40%
(10 punts) per a obtenir el premi a la regualaritat d'aquest any.
Les sortides puntuables amb 2 punts es comunicaran als socis, una setmana avans, les esmentades sortides seran les següents:
Beseit - Coll de la creu
Ruta del Cister
Priorat
Montseny

Montblanc - La Pena
Serra de Miramar
Serra de Voltorera
Canigó
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Pastís de truita farcit de xocolata amargant
INGREDIENTS

Perafort poble estimat
poble del Tarragonès,
pròsper en molts afers
i un bon centre de progrés.

6 ous
300 gr. de xocolata amargant per a fondre
Oli d’oliva
Sucre
2 fulles de menta

Prop nostre passen vies
un enrenou de dalt baix,
tot sigui per aquest AVE
i que no trigui massa anys.

Fideus de xocolata

PREPARACIÓ
Fer amb cada ou una truita francesa individual amb una mica de sucre, i fondre la
xocolata al bany maria.
Posar damunt d’un plat la primera truita i
posar-hi xocolata, posar una altra truita a
sobre i xocolata, i així successivament.
L’última capa sempre ha de ser de truita.
Finalment decorar el pastís amb fideus de
xocolata i les dues fulles de menta.
Recepta de Carmen Caballé Linares

Remenat de favetes
Polígons industrials i urbanístics
tot avança d’allò més,
en voleu més bona mostra
d’aquest centre de progrés?

L’experiència ens demostra que malgrat la
urgència de la vida, les coses importants de
la família es parlen al voltant de la taula;
una taula amb la creativitat, el bon gust i
l’estil particular de cada un de nosaltres. I

INGREDIENTS

Amb pocs anys el nostre poble
ha guanyat amb habitants
doncs tinguem-ho ben en compte
ja no som sols els d’abans.
Benvinguts son els de fora
i donem-nos tots les mans,
si no van per aquí les coses
poc avançarem companys.
T. Mª.T.

tot això fent de l’alimentació un art que
passa de mà en mà en forma de receptes
explicades a la plaça de la font, als viatges o
als tallers d’activitats.

Un pot de favetes
100 gr. de bolets
Una botifarra negra amb ceba
4 ous
Oli d’oliva
Sal
Pebre negre en pols
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

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

PREPARACIÓ
En una paella amb oli es fregeixen els bolets,
les favetes i la botifarra. Després es baten els
ous amb la sal i el pebre i s’afegeixen a la
barreja de la paella. Finalment, es remena
fins que l’ou estigui cuit.
Es serveix el plat ben calent.
Recepta de Gabi Yuste
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