Butlletí Trimestral

Nº13 Juny de 2004

22

Oci, Cultura i Societat

Nº13 Juny de 2004

Racó Literari - FESTA MAJOR Per Sant Pere, Patró del poble,
la Festa Major celebrarem,
dels actes religiosos i lúdics
tots plegats en gaudirem.

Hi haurà jocs per a la mainada
futbol, desfilades pels carrers,
el tradicional concurs de truites,
i d’altres coses més.

Honrant el Patró, ofici solemne,
processó, cant coral també,
pregó de festes no hi falta
i diferents actes de carrer.

També de “LA LLUMENETA”
en tindrem representació,
fent així que tot el poble,
tingui gresca i diversió.

Acabada la festa d’església,
a Ca Vidal anirem,
i per gentilesa de l’Ajuntament
un bon aperitiu hi trobarem.

Els “BARRUTS” i “LA LLUMENETA”
fa poc han commemorat,
el seu quart aniversari
que bé que en ho hem passat!!

Ja que tots en som del poble
i per tant ens coneixem,
passarem una bona estona
i per fer tertúlia aprofitarem.

Joves i grans any rera any
esperem amb il·lusió,
que arribi el dia
de la nostra Festa Major.

Tindrem cursa ciclista,
sopar popular,
bones orquestres
i lluïts balls d’envelat.

Els focs d’artifici donaran el comiat
gaudiu força, passeu-ho bé
que tot això tornarà l’any que ve.
Una Vilatana

Recepta de cuina
PASTÍS DE POMA
Ingredients (mida d’un got d’aigua):
2 gots de llet
1,5 de sucre
1 de farina
4 ous
Margarina per untar
3 pomes Golden
Melmelada al gust
ELABORACIÓ
Encenem el forn i l’escalfem a 180º abans de preparar
la barreja.
Posem tots els ingredients en un recipient i els barregem amb una batedora. Quan ja tenim la barreja preparada untem amb margarina una safata per al forn. I
posem la barreja i deixem que es cogui fins que veiem
que està cuita. Per comprovar-ho, punxem amb un

Salutació
Ja s’acosta Sant Pere, festivitat en la que celebrem la festa major en honor del que
és el nostre patró. Com és tradicional volem celebrar-ho com cal, tots junts els
veïns de Perafort i Puigdelfí amb els visitants que s’acostin al nostre municipi, en
harmonia i convivència, i amb moltes ganes de passar-ho bé.
Us animo personalment a que participeu de la festa i en gaudiu, ja que hi ha
opcions per a tothom. Animeu-vos a sortir al carrer amb la família, els amics, els
veïns i participar al concurs de truites, al correfoc, als sopars, als balls, a les cercaviles, als espectacles infantils, a la cursa ciclista, als concerts, a les processons,
als actes musicals...
L’Il·lm. Sr. Joan Aregio i Navarro, president de la Diputació, és enguany el pregoner de les nostres festes, que són possibles gràcies a la Junta de la Societat Cultural
i Recreativa de Perafort que com cada any ha elaborat un programa d’activitats
d’allò més variat. Així doncs és una satisfacció per a mi felicitar a tothom que ha
col·laborat en l’organització i animar a tothom a gaudir de la festa.

Joan Martí Pla

Bona festa major de Sant Pere!

Alcalde de Perafort

Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
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Nº 130/juny de 2004
Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla

escuradents el pastís i aquest ha de sortir net.
Tallem les pomes a làmines fines i les anem col·locant
sobre el pastís. Llavors el tornem a posar al forn fins
que veiem que estan cuites les làmines, uns 5 o 8
minuts.
Per finalitzar, apaguem el forn i encenem el gratinador.
Untem la poma amb la melmelada que més ens agradi i
gratinem el pastís durant 3 minuts.
Aquest pastís s’ha de tallar fred.
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Redacció, disseny,
maquetació i publicidad:
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Salutació de la Junta
Any rera any des de la Societat Cultural i Recreativa de Perafort es treballa per organitzar una festa major que mantingui les tradicions del nostre municipi i que, alhora,
inclogui nous espectacles i noves sorpreses perquè tots els nostres veïns passin molt
bons moments gaudint-ne. És molt l’esforç que fem, però cal dir que no estem sols,
rebem la col·laboració de molts amics i veïns i del nostre Consistori, a tots gràcies.
Ara doncs només ens queda animar-vos a tots a sortir als carrers, a participar als actes
i a aprofitar al màxim els dies i les nits de la nostra Festa Major de Sant Pere. És cosa
de tots fer-la créixer.

Esperem veure-us a tots de festa!!!

Fotografies:
T. Morera

La Junta

Recepta enviada per Pilar Vallvé Esteban

Dipòsit Legal:
T-1057-2000

Comunica’t amb l’Ajuntament:
Telèfon: 977 62 50 06 · Fax: 977 61 00 27
web: www.perafort.altanet.org · mail: aj.perafort@altanet.org
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Campionat de Catalunya de Curses d’Orientació

Nota de redacció:
El passat mes de maig es va celebrar el Campionat
de Catalunya de Curses d’Orientació que va tenir
lloc el dissabte dia 15 a Els Pallaresos i el diumenge dia 16 a Perafort. El campionat va comptar
amb la presència de 86 esportistes d’arreu de
Catalunya entre els que n’hi havia 34 del
Tarragonès. A la categoria infantil femení, hi va
haver tres esportistes tarragonines de l’APA Sant
Pau que es van classificar pel Campionat
d’Espanya.
La prova, organitzada pel Consell Català de
l’Esport, la UCEC i el Consell Esportiu del
Tarragonès, va ser tot un èxit de participació. El
campionat es va poder celebrar a les nostres
comarques gràcies a la col·laboració dels ajunta-

A l’edició de l’anterior número de Viure a Perafort i Puigdelfí
corresponent al mes de març es va publicar l’acta provisional del
Ple ordinari del 9 de gener de 2004. Els informem que aquesta acta
va ser aprovada a la sessió corresponent sense cap modificació
significativa.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 01-06-04

758 Habitants

Defuncions:

Naixements:

Casaments:

No hi ha hagut cap nova defunció

No hi ha hagut cap nou naixement

No hi ha hagut cap nou casament

(Les dades que aquí es mostren corresponen a les inscripcions realitzades al Registre Civil de Perafort.)

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

ments de Perafort i Els Pallaresos i al control tècnic que es va oferir des de l’empresa especialitzada Club Montsant d’Orientació.

Imatge de l’inici del campionat el passat dia 15 de maig

Sortides de Perafort Bike
Sortida en BTT

Caminada Fonscaldes-Miramar

El passat dissabte dia 15 de maig vàrem fer la sortida
en BTT Montblanc–La Pena, una sortida d’uns 42 km
aproximadament. Vàrem tenir una participació no
massa alta però com sempre va estar molt bé, ens
vàrem aplegar un total de 8 persones, alguns amb moltes ganes de pedalar i d’altres no masses.
Va ser una sortida “durilla” però la majoria estaven en
bones condicions físiques, exceptuant alguns que els hi
sobren alguns kg., i quan dic alguns em refereixo a mi
mateix. Però en definitiva es tractava de passar-ho bé i
així crec que ho vam fer.
SALUT PER A TOTHOM !!,
i a veure si la propera s’anima algú més.

El passat diumenge dia 30 de maig el grup PERAFORT
BIKE, va organitzar una Caminada des de Fonscaldes
fins a Miramar d’uns 14 quilòmetres. Aquesta vegada
no hi vaig poder assistir i com jo molta més gent, però
no ens cansem de repetir que ens agradaria que hi participés molta més gent.
Com observareu a les fotografies, van gaudir d’un dia
assolellat, fins hi tot un xic massa de calor, però pel que
m’han explicat la sortida va ser molt amena i divertida.
I com sempre, SALUT PER A TOTHOM!!, i a veure si
la propera s’anima més gent.

El grup de caminants va aprofitar per fer turisme als municipis
que va visitar

Albert

Imatge dels participants a la caminada de Perafort Bike
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Perafort Futbol Club es manté a 2ª Territorial

Recordatoris

L’equip de futbol de Perafort, Perafort FC, ha
aconseguit per segon any consecutiu la
permanència a la seva categoria, Segona
Territorial, ja que encara que va començar la
temporada amb una actuació dubtosa, partit
rera partit ha anat millorant el seu joc per
acabar la temporada 2003-2004 amb 34
punts i en tretzena posició. Els bons resultats
però no han confiat al club i la directiva i l’equip tècnic ja han començat a planejar la
pròxima temporada.

ASSISTENT SOCIAL – EDUCADORA SOCIAL

PODÒLEG

(Júlia Sánchez Jerez – Montserrat Duch)

(David Ruiz Arreondo)

La visita del mes de juny de l’assistent social serà el
divendres 25 de juny. Per a demanar hora per una visita o per a qualsevol dubte, posar-se en contacte amb
l’Ajuntament en horari d’oficina.

La Consulta del Podòleg és el primer dimecres de cada
mes. Per concertar una visita, s’ha de trucar a
l’Ajuntament en horari d’oficina. El pagament de la visita es farà directament al doctor.

Horari d’autobusos
Fotografia de l’equip de futbol Perafort FC

CLASSIFICACIÓ SEGONA TERRITORIAL, segon grup
Equip
Reddis, CF ‘A’
Riudoms, CD ‘A’
Morell, CD ‘B’
Alhambra-La Plana, CF ‘A’
Constantí, CE ‘A’
Alcover, CE ‘A’
Suer, CE ‘A’
Pobla Mafumet, CF ‘B’
Mas Pellicer, UDC ‘A’
Escola F. La Pastoreta Club ‘A’
Salou At, CF ‘A’
Sant Salvador , UC ‘A’
Perafort, FC ‘A’
La Floresta, CD ‘A’
Tarragona, FC ‘A’
España Canonja, UD ‘A’
Castellvell Del Camp ‘A’
San Pedro y San Pablo, UD ‘A’

PJ
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
0

PG
27
25
19
19
15
15
15
12
12
13
11
12
9
8
8
5
4
0

PE
2
1
8
3
6
3
3
8
7
3
6
3
7
8
7
6
3
0

PP
3
6
5
9
11
13
14
12
13
16
15
17
16
16
17
21
25
0

TF
133
98
71
87
66
53
51
67
57
43
48
71
44
54
53
49
38
0

TC
26
35
32
49
59
57
53
64
60
59
71
75
55
73
69
112
134
0

PT
83
76
65
60
51
48
48
44
43
42
39
39
34
32
31
21
15
0

Joan Olivé, 14è a 250 c.c.
El pilot perafortí Joan Olivé ocupa la catorzena posició al Mundial de motociclisme de 250 c.c. amb onze
punts. El pilot que competeix amb Aprilia a l’esquadra italiana Campetella Racing ha participat en totes
les curses i ha aconseguit puntuar en dues; al circuit
de Le Mans on va aconseguir puntuar amb sis punts
i al circuit de Mugello on va puntuar amb cinc punts.
Després d’haver-se disputat ja cinc curses aquest
any, el calendari portarà a Olivé a: Assen (Holanda)

el 26 de juny, a Río (Brasil) el 4 de juliol, a
Sachsenring (Alemanya) el 18 de juliol, a Donington
Park (Gran Bretanya) el 25 de juliol, a Brno
(República Checa) el 22 d’agost, a Estoril (Portugal)
el 5 de setembre, a Motegi (Pacífic) el 19 de setembre, a Qatar el 2 d’octubre, a Sepang (Malàsia) el 10
d’octubre, a Phillips Island (Austràlia) el 17 d’octubre
i finalment al circuit Ricardo Tormo (València) el 31
d’octubre, on es tancarà l’actual temporada.

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. *
El dimecres l’autobús de les 9’00h. puja fins a Puigdelfí.
Els dijous l’autobús de les 12.00 puja fins a Puigdelfí.

Els dimecres l’autobús de les 13’30 puja fins a Puigdelfí.
Els dijous l’autobus de les 9’30 puja fins a Puigdelfí.

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

TARRAGONA DIRECCIÓ VALLS
DISSABTES
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 N-240
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FÀRMACIES DE GUÀRDIA 3er.TRIMESTRE 2004
3 i 4 de juliol - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

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

11 i 12 de juliol - LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

28 i 29 d’agost - ALCOVER
Farmàcia Farras C.B. , Av. de Reus, 17.Tel. 977760479

17 i 18 de juliol - LA SECUITA
Farmàcia Grau Gosálbez, C/ Progreso, 1.Tel 977611267

4 i 5 de setembre - ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3. Tel. 977610552

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

11 i 12 de setembre - EL MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2 . Tel. 977840952

31 de juliol i 1 d’agost - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

18 i 19 de setembre - LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

7 i 8 d’agost - VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090

25 i 26 de setembre - LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártires, s/n.Tel. 977 840 525

14 i 15 d’agostl - VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4.Tel. 977840256

Nº13 Juny de 2004

Cinema a la fresca
Aquest estiu hi ha nombroses activitats i opcions per
gaudir del nostre municipi. Una de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Perafort és el cinema a la
fresca, que permetrà gaudir a tots els veïns de dues
pel·lícules ben entretingudes. La primera cita és a
Puigdelfí el 9 de juliol a les 22 hores i l’acte s’inclou a
la Festa d’Estiu del poble. La projecció que es podrà
veure és “Johnny English”, una divertida comèdia de
Rowan Atkinson, el mític actor de sèries com l’Escurçó
negre o Mister Bean, que es convertirà en un agent
secret “molt especial” que participarà de curioses
aventures.
El cinema a la fresca continuarà el 20 d’agost a les 22
hores, aquesta vegada a Perafort. Es podrà veure una
pel·lícula força recents a les cartelleres de casa nostra
“El Último Samurai”. Es tracta de l’últim èxit de Tom
Cruise on personifica un militar americà que aclaparat
per la màgia i la tradició de la cultura oriental mil·lenària es convertirà en Samurai per a lluitar contra els
enemics que volen eliminar per aconseguir el poder.
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Trobada de puntaires

Un llibre per Sant Jordi

Els passats 1 i 9 de maig, Puigdelfí i Perafort van ser
la seu de la sisena Trobada de Puntaires de la província de Tarragona. Més de 500 persones de quaranta
associacions tarragonines diferents van omplir els
poliesportius amb les seves creacions i van mostrar
als assistents el seu art.
La trobada va ser tot un èxit de participació, tant
d’experts puntaires que van treballar en directe les
seves creacions en puntes de coixí, com en el nombre de públic de Perafort i de fora que es va acostar
a la tarda a gaudir de l’acte.

L’Ajuntament de Perafort ha volgut, una vegada més,
celebrar la Diada de Sant Jordi com és tradicional i
regalar un llibre a totes les famílies veïnes del poble i
una rosa vermella a totes les senyores de Perafort i
Puigdelfí.
Així el dia 23 d’abril es va repartir per totes les cases
un exemplar de l’obra “Històries de l’amor pagés” de
Felip Vendrell, un llibre ben curiós i entretingut. El llibre
explica els costums amorosos i els comportaments
dels pagesos catalans en uns moments en què el progrés ha difuminat les diferències entre la vida urbana i
la rural.
A més, els més menuts del poble, els nens de 3 al 9
anys, van rebre també un exemplar personalitzat del llibre “Les Tres Bessones i les tres Erres”, que a més de
fomentar la lectura entre els més petits vol ser una eina
de formació que explica la necessitat del reciclatge en
la nostra societat.

Més de 300 persones van participar a la sisena Trobada de Puntaires de
la província de Tarragona que es va celebrar al nostre municipi

Imatge de la ballada de sardanes que va tenir lloc en honor de
Sant Jordi i a la que va participar un gran nombre de vilatans

Els membres de les 40 associacions participants van treballar durant tota la tarda al poliesportiu

Detall d’una experta puntaire elaborant una delicada punta de coixí

Simulacre amb la població
El dia 26 de juny la Generalitat de
Catalunya realitza un simulacre
dins el Pla d’Emergència Exterior
del Sector Químic de Tarragona
(Plaseqta) per a posar a prova els
sistemes d’avís a la població i comprovar que les trucades massives i
les sirenes d’alarma arriben a tots
els habitants afectats. El simulacre
es realitza al nostre municipi i
també als Garidells, la Pobla de
Mafumet,Vilallonga i El Morell, i la
Generalitat ha previst que pugui
repetir-se en altres ocasions. Per
tal de dur-se a terme el simulacre,

diversos voluntaris de protecció
civil acudiran a Perafort per situarse a diversos punts del poble i
comprovar que les senyals d’avís
hi arriben correctament. Així
mateix també es demana la
col·laboració dels ciutadans perquè indiquin si no senten les sirenes des de les seves cases. Per tal
d’avisar la població, es repartirà un
tríptic informatiu a tots els ciutadans i el dia 25 s’utilitzarà el sistema de trucades massives per
advertir tothom de la realització
del simulacre.

La Diada de Sant Jordi els veïns de Perafort van poder consultar
i comprar els seus llibres a la paradeta del carrer

Per Sant Jordi a Perafort no poden faltar mai els dracs

Cicle de contacontes
Durant la primavera, Perafort ha gaudit del primer
Cicle de Contacontes organitzat per l’Ajuntament. El
cicle, que va començar al març i va acabar el passat mes
de maig, va comptar amb una gran assistència de nens i
nenes acompanyats de familiars i amics durant les sessions mensuals que es van celebrar. A més, el cicle va
comptar amb una xerrada celebrada el 7 de maig al
Casal Cultural de Perafort a càrrec de Montserrat
Cebrián, reconeguda contacontes que també va participar al cicle. La xerrada, sota el títol “Valor educatiu de
la narració d’un conte”, va tractar sobre la importàn-

cia dels contes en l’educació i en el desenvolupament afectiu dels
infants i de quins recursos hi ha per a explicar
els contes adequats a
cada situació i edat. A
més, els assistents van
poder aprofitar per preguntar els seus dubtes a
l’experta contacontes.
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Dissabte, 3 de juliol

· 19’30h
Inauguració de la

mostra de treballs

realitzats al taller de Manualitats, puntes de coixí i

restauració. La mostra tindrà lloc a l’antiga Casa del Mestre. (c/Codony nº12).

regidors

antics alcaldes i

amb motiu dels 25 anys d’Ajuntaments

democràtics. Les característiques d’aquest acte s’a-

Dissabte, 19
· 17’30h – 19’30h
Mostra de treballs

Homenatge als

nunciaran específicament més endavant.
realitzats a Manualitats , puntes de coixí i restauració

TALLERS PARES SUMINISTRES, S.L

Distribuïdor ILEMO i Canonada PVC
Material Seguretat i Protecció Laboral

Av. de la Pau, 6 · Tel. 977 84 22 78 · Fax 977 84 14 40
43760 EL MORELL (Tarragona)

www.cavidal.com

Bar - Restaurant

"La Brasa"

RESTAURANT
DINAR: OBERT TOTS ELS DIES
SOPARS: OBERT DIVENDRES, DISSABTES I VIGILIES

Comidas Caseras
Abierto de lunes a domingo
Te l . 9 7 7 6 2 5 6 9 5

Edifici Sant Andreu, E
SANT PERE I SANT PAU

Telèfon 977 20 10 06
43007 TARRAGONA

Pl. de l'Esglèsia, 16
Tel. 977 62 52 93

43152 PERAFORT (Tarragona)
Reserves: de 10’30h. a 17’30h.
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Dilluns, 28

Diumenge, 20

· De les 11-13h i de les 17-20h Parc infantil
· 21 h A la pista poliesportiva. Recital d’havaneres a càrrec del grup L’ESPINGARI .

· 12h – 14h
Mostra de treballs

realitzats a Manualitats , puntes de coixí i restauració

Dimarts, 29 de juny

· 20h
Concurs de truites

a la sala d’actes del casal de Perafort.

· 20h

Només podran entrar al recinte , els participants i les persones que portin alguna cosa preparada

Es repartirà sangria fresca entre tots els assistents

A la pista poliesportiva.

Mostra de ball de saló infantil , a càrrec de l’escola

de Perafort Antoni Recasens.

per després poder fer un pica-pica tots els assistents

· 21h Pa amb tomàquet a la pista poliesportiva
· 24h Gran castell de Foc de fi de festa, a càrrec de la pirotècnia “TOMAS”

Construccions

RECASENS, S.L.
C/ Abella, 4 Tel. 977 62 56 37
43155 PUIGDELFÍ (TARRAGONA)

Peluqueria

Charo Pérez
H O M E

-

St. Pere i St. Pau

D O N A

Extensiones
Rastas
Rayos UVA
Especialistas en cambios de Imagen
C/ Nou, 58 baixos

AUTOESCOLA

Tel. 977 61 00 06

Befesa Tratamientos y Limpiezas Industriales
TODOS LOS PERMISOS
MOTO-COCHE-CAMIÓN
TRÁILER-REMOLQUE-AUTOBUS

Antiguamente

(Hidro-Limp)

Desatascos de tuberías y contratos
de mantenimiento de Comunidades

Bl. Venezuela · Esc. D · Local 3 · Tel. Fax: 977 20 30 31
43007 ST. PERE I SANT PAU · Tarragona

977 62 51 11

Emergencias 609 97 97 98
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Diumenge, 27

Obres i serveis

· 04’00h del matí Discoteca mòbil

J.P.C.P.
EL FORNÀS, S.L

· De les 11–14h Exposició «Els invents que han canviat la història»
a la sala d’exposicions de l’Ajuntament.

· DESATASCOS · MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES ·
LIMPIEZA DE PISCINAS · MANTENIMIENTO DEPURADORAS
· DEPOSITOS · LIMPIEZA MONUMENTOS · LIMPIEZA FACHADAS ·
DECAPADO PINTURAS · CHORREO CON ARENA · FOSAS SÉPTICAS·

C/ Bisbe Palau, 27 baixos esquerra
43800 VALLS
Tel. 605 811 209

Nº13 Juny de 2004

LIMPIEZA GRAFFITIS · LIMPIEZA INDUSTRIAL EN GENERAL · ETC...
C/ Nou, 60 Perafort

· 12h Ofici i processó en honor al Patró Sant Pere. Amb la intervenció de la coral SCHOLA
CANTORUM
· 14h Vermut Popular
· 20h Cercavila a càrrec de la Llumeneta

Tel. 629 494 962

· 21h Ball de tarda

llarga amb l’orquestra

KARTOMMCHA

Bridó
B rimarc

TALLER
D'EMMARCACIÓ

FOTOGRAFIA
VIDEO

PAU CASALS Nº 6 Tel. 977 840 758

Tel.977 62 54 82 - PUIGDELFÍ
TAXI

S.C.P.

EL MORELL 43760
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Divendres 25
· 21h Pregó d’inici de festa,

2004
www.campmajobikes.com

a càrrec de l’Il·lm. Sr. Joan Aregio Navarro, president

de la Diputació de Tarragona, a l’Ajuntament

Tel. 93 430 88 03

· 21’45h Correfoc
HORARI
DIMARTS A DIVENDRES
mati 9.30h. a 13.00h.
CARRER SOLANS Nº14
tarda 18.00h. a 20.30h.
TEL. 686 29 28 87
DISSABTE
mati 9.30h. a 14.30h.
PERAFORT

a càrrec de la Llumeneta i els diables de Perafort

· 22’ 30h Sopar popular a la pista poliesportiva. A l’hora del cafè hi haurà un concert
a càrrec de l’orquestra GIRONINA COBLA ORQUESTRA
· 24h Ball

a càrrec de l’orquestra

GIRONINA COBLA ORQUESTRA

Bombes submergibles
Complements per piscines
Lloguer i Venda
Grups Electrògens
Motosoldadors
Bombes per obres

PAPERERIA, DIARIS,
REVISTES, PA.
LLAMINADURES
I OBJECTES DE REGAL

Av. Tarragona, 11 Bis
43760 EL MORELL
E-mail: calvoopa@infonegocio.com

C/ St. Cristòfol, 35 baixos(Entrada pel carrer Progrés)
Tel. 977 61 10 10

CAFÉ BAR EL CENTRE

A U T O

Tel. 977 840 810*
Fax 977 840 612

M E C A N I C A

LA SECUITA
- NOVA DIRECCIÓ-

LIDIA GINÉ FERRAM
C/ Dr. Porta, 23 - Tel. 977 61 13 27
43765 LA SECUITA (Tarragona)

MECÁNINCA EN GENERAL

Aire Acondicionat
Pneumatics
Suspensions
Frens
Pre ITV

Tel. 977 610 184
Mòbil 630 316 223
C/ JOAN FUSTER, 17
PERAFORT
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Dissabte, 26
· 04’00h del matí

Pels que vulguin continuar la festa, cercavila amb la xaranga

· 12h

Inauguració de l’exposició «Els
a la sala d’exposicions de l’Ajuntament.

· 17h Cursa ciclista

“EL CALÇOT”

invents que han canviat la història»

38è Gran Premi San Pere, 7è Memorial Ramon Falcó

· 18h Pallassos i titelles Tururut , davant del Casal de Perafort (c/ Joan Palau)
· De les 18 - 20’30h Exposició «Els invents que han canviat la història»
a la sala d’exposicions de l’Ajuntament.

· Tel. 977 61 10 73

· 19’30h Festa de l’escuma
· 24h Concert i ball

infantil al carrer Joan Palau

amb l’orquestra

VOLCAN

TALLER RAMÓN
Reparació de Vehicles

RAMÓN MALLAFRÉ SOLÉ

COPISTERIA
"La Pobla"
MATERIAL D'OFICINA
CÒPIES DE PLÀNOLS: ampl. i reduc. digitals
plotter · FOTOCÒPIES: B/N I Color
ENQUDERNACIONS
SERVEI FAX · PLASTIFICACIONS

OFICINAS: Avda. Cataluña, 58 · Tels. 977 42 03 83 - 420425
43784 CORBERA DE EBRO (Tarragona)
ALMACEN: Crta. Nacional 240. Km. 9,25 · Tel. 977 51 01 08
43152 PERAFORT (Tarragona)

C/ Nou, 4
Tel. 977 63 72 60
43154 Les Gunyoles (Tarragona)
657 91 67 39

Avgda. Generalitat, 2 - Tel. i Fax 977 84 23 20
43140 - La Pobla de Mafumet

Coperso Siglo XXI, S.L.
OBRAS

Promociones y Construcciones Soga S.L.
PERAFORT

LA FEINA BEN FETA NO TÉ FRONTERES...
COMPROVI-HO VOSTÈ MATEIX CONSTRUINT PER
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SOGA S.L.
A L’AVINGUDA CATALUNYA CANTONADA CARRER SOLAN
A PERAFORT

Nueva promoción en Av. Catalunya - esq. C/ Solans

Calidad de Materiales, Calidad de Vida
Información en obra. Tel 607 837 000 Sr. Pedro Pérez

Sr. Pedro Pérez
Av. Penedès, 54 43720 L’Arboç (Tarragona)

Tel 607 837 000

13

12
Nº13 Juny de 2004

Nº13 Juny de 2004

Dissabte, 26
· 04’00h del matí

Pels que vulguin continuar la festa, cercavila amb la xaranga

· 12h

Inauguració de l’exposició «Els
a la sala d’exposicions de l’Ajuntament.

· 17h Cursa ciclista

“EL CALÇOT”

invents que han canviat la història»

38è Gran Premi San Pere, 7è Memorial Ramon Falcó

· 18h Pallassos i titelles Tururut , davant del Casal de Perafort (c/ Joan Palau)
· De les 18 - 20’30h Exposició «Els invents que han canviat la història»
a la sala d’exposicions de l’Ajuntament.

· Tel. 977 61 10 73

· 19’30h Festa de l’escuma
· 24h Concert i ball

infantil al carrer Joan Palau

amb l’orquestra

VOLCAN

TALLER RAMÓN
Reparació de Vehicles

RAMÓN MALLAFRÉ SOLÉ

COPISTERIA
"La Pobla"
MATERIAL D'OFICINA
CÒPIES DE PLÀNOLS: ampl. i reduc. digitals
plotter · FOTOCÒPIES: B/N I Color
ENQUDERNACIONS
SERVEI FAX · PLASTIFICACIONS

OFICINAS: Avda. Cataluña, 58 · Tels. 977 42 03 83 - 420425
43784 CORBERA DE EBRO (Tarragona)
ALMACEN: Crta. Nacional 240. Km. 9,25 · Tel. 977 51 01 08
43152 PERAFORT (Tarragona)

C/ Nou, 4
Tel. 977 63 72 60
43154 Les Gunyoles (Tarragona)
657 91 67 39

Avgda. Generalitat, 2 - Tel. i Fax 977 84 23 20
43140 - La Pobla de Mafumet

Coperso Siglo XXI, S.L.
OBRAS

Promociones y Construcciones Soga S.L.
PERAFORT

LA FEINA BEN FETA NO TÉ FRONTERES...
COMPROVI-HO VOSTÈ MATEIX CONSTRUINT PER
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SOGA S.L.
A L’AVINGUDA CATALUNYA CANTONADA CARRER SOLAN
A PERAFORT

Nueva promoción en Av. Catalunya - esq. C/ Solans

Calidad de Materiales, Calidad de Vida
Información en obra. Tel 607 837 000 Sr. Pedro Pérez

Sr. Pedro Pérez
Av. Penedès, 54 43720 L’Arboç (Tarragona)

Tel 607 837 000

11

14
Nº13 Juny de 2004

Nº13 Juny de 2004

Divendres, 25
· 21h Pregó d’inici de festa,

a càrrec de l’Il·lm. Sr. Joan Aregio Navarro, president

de la Diputació de Tarragona, a l’Ajuntament

· 21’45h Correfoc

a càrrec de la Llumeneta i els diables de Perafort

· 22’ 30h Sopar popular a la pista poliesportiva. A l’hora del cafè hi haurà un concert
a càrrec de l’orquestra GIRONINA COBLA ORQUESTRA
· 24h Ball

a càrrec de l’orquestra
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Grups Electrògens
Motosoldadors
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43760 EL MORELL
E-mail: calvoopa@infonegocio.com

C/ St. Cristòfol, 35 baixos(Entrada pel carrer Progrés)
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Diumenge, 27

Obres i serveis

· 04’00h del matí Discoteca mòbil

J.P.C.P.
EL FORNÀS, S.L

· De les 11–14h Exposició «Els invents que han canviat la història»
a la sala d’exposicions de l’Ajuntament.

· DESATASCOS · MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES ·
LIMPIEZA DE PISCINAS · MANTENIMIENTO DEPURADORAS
· DEPOSITOS · LIMPIEZA MONUMENTOS · LIMPIEZA FACHADAS ·
DECAPADO PINTURAS · CHORREO CON ARENA · FOSAS SÉPTICAS·

C/ Bisbe Palau, 27 baixos esquerra
43800 VALLS
Tel. 605 811 209
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LIMPIEZA GRAFFITIS · LIMPIEZA INDUSTRIAL EN GENERAL · ETC...
C/ Nou, 60 Perafort

· 12h Ofici i processó en honor al Patró Sant Pere. Amb la intervenció de la coral SCHOLA
CANTORUM
· 14h Vermut Popular
· 20h Cercavila a càrrec de la Llumeneta

Tel. 629 494 962

· 21h Ball de tarda

llarga amb l’orquestra

KARTOMMCHA

Bridó
B rimarc

TALLER
D'EMMARCACIÓ

FOTOGRAFIA
VIDEO

PAU CASALS Nº 6 Tel. 977 840 758

Tel.977 62 54 82 - PUIGDELFÍ
TAXI

S.C.P.

EL MORELL 43760
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Dilluns, 28

Diumenge, 20

· De les 11-13h i de les 17-20h Parc infantil
· 21 h A la pista poliesportiva. Recital d’havaneres a càrrec del grup L’ESPINGARI .

· 12h – 14h
Mostra de treballs

realitzats a Manualitats , puntes de coixí i restauració

Dimarts, 29 de juny

· 20h
Concurs de truites

a la sala d’actes del casal de Perafort.

· 20h

Només podran entrar al recinte , els participants i les persones que portin alguna cosa preparada

Es repartirà sangria fresca entre tots els assistents

A la pista poliesportiva.

Mostra de ball de saló infantil , a càrrec de l’escola

de Perafort Antoni Recasens.

per després poder fer un pica-pica tots els assistents

· 21h Pa amb tomàquet a la pista poliesportiva
· 24h Gran castell de Foc de fi de festa, a càrrec de la pirotècnia “TOMAS”

Construccions

RECASENS, S.L.
C/ Abella, 4 Tel. 977 62 56 37
43155 PUIGDELFÍ (TARRAGONA)

Peluqueria

Charo Pérez
H O M E

-

St. Pere i St. Pau

D O N A

Extensiones
Rastas
Rayos UVA
Especialistas en cambios de Imagen
C/ Nou, 58 baixos

AUTOESCOLA

Tel. 977 61 00 06

Befesa Tratamientos y Limpiezas Industriales
TODOS LOS PERMISOS
MOTO-COCHE-CAMIÓN
TRÁILER-REMOLQUE-AUTOBUS

Antiguamente

(Hidro-Limp)

Desatascos de tuberías y contratos
de mantenimiento de Comunidades

Bl. Venezuela · Esc. D · Local 3 · Tel. Fax: 977 20 30 31
43007 ST. PERE I SANT PAU · Tarragona

977 62 51 11

Emergencias 609 97 97 98
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Dissabte, 3 de juliol

· 19’30h
Inauguració de la

mostra de treballs

realitzats al taller de Manualitats, puntes de coixí i

restauració. La mostra tindrà lloc a l’antiga Casa del Mestre. (c/Codony nº12).

regidors

antics alcaldes i

amb motiu dels 25 anys d’Ajuntaments

democràtics. Les característiques d’aquest acte s’a-

Dissabte, 19
· 17’30h – 19’30h
Mostra de treballs

Homenatge als

nunciaran específicament més endavant.
realitzats a Manualitats , puntes de coixí i restauració

TALLERS PARES SUMINISTRES, S.L

Distribuïdor ILEMO i Canonada PVC
Material Seguretat i Protecció Laboral

Av. de la Pau, 6 · Tel. 977 84 22 78 · Fax 977 84 14 40
43760 EL MORELL (Tarragona)

www.cavidal.com

Bar - Restaurant

"La Brasa"

RESTAURANT
DINAR: OBERT TOTS ELS DIES
SOPARS: OBERT DIVENDRES, DISSABTES I VIGILIES

Comidas Caseras
Abierto de lunes a domingo
Te l . 9 7 7 6 2 5 6 9 5

Edifici Sant Andreu, E
SANT PERE I SANT PAU

Telèfon 977 20 10 06
43007 TARRAGONA

Pl. de l'Esglèsia, 16
Tel. 977 62 52 93

43152 PERAFORT (Tarragona)
Reserves: de 10’30h. a 17’30h.
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Trobada de puntaires

Un llibre per Sant Jordi

Els passats 1 i 9 de maig, Puigdelfí i Perafort van ser
la seu de la sisena Trobada de Puntaires de la província de Tarragona. Més de 500 persones de quaranta
associacions tarragonines diferents van omplir els
poliesportius amb les seves creacions i van mostrar
als assistents el seu art.
La trobada va ser tot un èxit de participació, tant
d’experts puntaires que van treballar en directe les
seves creacions en puntes de coixí, com en el nombre de públic de Perafort i de fora que es va acostar
a la tarda a gaudir de l’acte.

L’Ajuntament de Perafort ha volgut, una vegada més,
celebrar la Diada de Sant Jordi com és tradicional i
regalar un llibre a totes les famílies veïnes del poble i
una rosa vermella a totes les senyores de Perafort i
Puigdelfí.
Així el dia 23 d’abril es va repartir per totes les cases
un exemplar de l’obra “Històries de l’amor pagés” de
Felip Vendrell, un llibre ben curiós i entretingut. El llibre
explica els costums amorosos i els comportaments
dels pagesos catalans en uns moments en què el progrés ha difuminat les diferències entre la vida urbana i
la rural.
A més, els més menuts del poble, els nens de 3 al 9
anys, van rebre també un exemplar personalitzat del llibre “Les Tres Bessones i les tres Erres”, que a més de
fomentar la lectura entre els més petits vol ser una eina
de formació que explica la necessitat del reciclatge en
la nostra societat.

Més de 300 persones van participar a la sisena Trobada de Puntaires de
la província de Tarragona que es va celebrar al nostre municipi

Imatge de la ballada de sardanes que va tenir lloc en honor de
Sant Jordi i a la que va participar un gran nombre de vilatans

Els membres de les 40 associacions participants van treballar durant tota la tarda al poliesportiu

Detall d’una experta puntaire elaborant una delicada punta de coixí

Simulacre amb la població
El dia 26 de juny la Generalitat de
Catalunya realitza un simulacre
dins el Pla d’Emergència Exterior
del Sector Químic de Tarragona
(Plaseqta) per a posar a prova els
sistemes d’avís a la població i comprovar que les trucades massives i
les sirenes d’alarma arriben a tots
els habitants afectats. El simulacre
es realitza al nostre municipi i
també als Garidells, la Pobla de
Mafumet,Vilallonga i El Morell, i la
Generalitat ha previst que pugui
repetir-se en altres ocasions. Per
tal de dur-se a terme el simulacre,

diversos voluntaris de protecció
civil acudiran a Perafort per situarse a diversos punts del poble i
comprovar que les senyals d’avís
hi arriben correctament. Així
mateix també es demana la
col·laboració dels ciutadans perquè indiquin si no senten les sirenes des de les seves cases. Per tal
d’avisar la població, es repartirà un
tríptic informatiu a tots els ciutadans i el dia 25 s’utilitzarà el sistema de trucades massives per
advertir tothom de la realització
del simulacre.

La Diada de Sant Jordi els veïns de Perafort van poder consultar
i comprar els seus llibres a la paradeta del carrer

Per Sant Jordi a Perafort no poden faltar mai els dracs

Cicle de contacontes
Durant la primavera, Perafort ha gaudit del primer
Cicle de Contacontes organitzat per l’Ajuntament. El
cicle, que va començar al març i va acabar el passat mes
de maig, va comptar amb una gran assistència de nens i
nenes acompanyats de familiars i amics durant les sessions mensuals que es van celebrar. A més, el cicle va
comptar amb una xerrada celebrada el 7 de maig al
Casal Cultural de Perafort a càrrec de Montserrat
Cebrián, reconeguda contacontes que també va participar al cicle. La xerrada, sota el títol “Valor educatiu de
la narració d’un conte”, va tractar sobre la importàn-

cia dels contes en l’educació i en el desenvolupament afectiu dels
infants i de quins recursos hi ha per a explicar
els contes adequats a
cada situació i edat. A
més, els assistents van
poder aprofitar per preguntar els seus dubtes a
l’experta contacontes.
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FÀRMACIES DE GUÀRDIA 3er.TRIMESTRE 2004
3 i 4 de juliol - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

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

11 i 12 de juliol - LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

28 i 29 d’agost - ALCOVER
Farmàcia Farras C.B. , Av. de Reus, 17.Tel. 977760479

17 i 18 de juliol - LA SECUITA
Farmàcia Grau Gosálbez, C/ Progreso, 1.Tel 977611267

4 i 5 de setembre - ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3. Tel. 977610552

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

11 i 12 de setembre - EL MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2 . Tel. 977840952

31 de juliol i 1 d’agost - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

18 i 19 de setembre - LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8. Tel. 977844415

7 i 8 d’agost - VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090

25 i 26 de setembre - LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártires, s/n.Tel. 977 840 525

14 i 15 d’agostl - VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4.Tel. 977840256

Nº13 Juny de 2004

Cinema a la fresca
Aquest estiu hi ha nombroses activitats i opcions per
gaudir del nostre municipi. Una de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Perafort és el cinema a la
fresca, que permetrà gaudir a tots els veïns de dues
pel·lícules ben entretingudes. La primera cita és a
Puigdelfí el 9 de juliol a les 22 hores i l’acte s’inclou a
la Festa d’Estiu del poble. La projecció que es podrà
veure és “Johnny English”, una divertida comèdia de
Rowan Atkinson, el mític actor de sèries com l’Escurçó
negre o Mister Bean, que es convertirà en un agent
secret “molt especial” que participarà de curioses
aventures.
El cinema a la fresca continuarà el 20 d’agost a les 22
hores, aquesta vegada a Perafort. Es podrà veure una
pel·lícula força recents a les cartelleres de casa nostra
“El Último Samurai”. Es tracta de l’últim èxit de Tom
Cruise on personifica un militar americà que aclaparat
per la màgia i la tradició de la cultura oriental mil·lenària es convertirà en Samurai per a lluitar contra els
enemics que volen eliminar per aconseguir el poder.
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Perafort Futbol Club es manté a 2ª Territorial

Recordatoris

L’equip de futbol de Perafort, Perafort FC, ha
aconseguit per segon any consecutiu la
permanència a la seva categoria, Segona
Territorial, ja que encara que va començar la
temporada amb una actuació dubtosa, partit
rera partit ha anat millorant el seu joc per
acabar la temporada 2003-2004 amb 34
punts i en tretzena posició. Els bons resultats
però no han confiat al club i la directiva i l’equip tècnic ja han començat a planejar la
pròxima temporada.

ASSISTENT SOCIAL – EDUCADORA SOCIAL

PODÒLEG

(Júlia Sánchez Jerez – Montserrat Duch)

(David Ruiz Arreondo)

La visita del mes de juny de l’assistent social serà el
divendres 25 de juny. Per a demanar hora per una visita o per a qualsevol dubte, posar-se en contacte amb
l’Ajuntament en horari d’oficina.

La Consulta del Podòleg és el primer dimecres de cada
mes. Per concertar una visita, s’ha de trucar a
l’Ajuntament en horari d’oficina. El pagament de la visita es farà directament al doctor.

Horari d’autobusos
Fotografia de l’equip de futbol Perafort FC

CLASSIFICACIÓ SEGONA TERRITORIAL, segon grup
Equip
Reddis, CF ‘A’
Riudoms, CD ‘A’
Morell, CD ‘B’
Alhambra-La Plana, CF ‘A’
Constantí, CE ‘A’
Alcover, CE ‘A’
Suer, CE ‘A’
Pobla Mafumet, CF ‘B’
Mas Pellicer, UDC ‘A’
Escola F. La Pastoreta Club ‘A’
Salou At, CF ‘A’
Sant Salvador , UC ‘A’
Perafort, FC ‘A’
La Floresta, CD ‘A’
Tarragona, FC ‘A’
España Canonja, UD ‘A’
Castellvell Del Camp ‘A’
San Pedro y San Pablo, UD ‘A’

PJ
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
0

PG
27
25
19
19
15
15
15
12
12
13
11
12
9
8
8
5
4
0

PE
2
1
8
3
6
3
3
8
7
3
6
3
7
8
7
6
3
0

PP
3
6
5
9
11
13
14
12
13
16
15
17
16
16
17
21
25
0

TF
133
98
71
87
66
53
51
67
57
43
48
71
44
54
53
49
38
0

TC
26
35
32
49
59
57
53
64
60
59
71
75
55
73
69
112
134
0

PT
83
76
65
60
51
48
48
44
43
42
39
39
34
32
31
21
15
0

Joan Olivé, 14è a 250 c.c.
El pilot perafortí Joan Olivé ocupa la catorzena posició al Mundial de motociclisme de 250 c.c. amb onze
punts. El pilot que competeix amb Aprilia a l’esquadra italiana Campetella Racing ha participat en totes
les curses i ha aconseguit puntuar en dues; al circuit
de Le Mans on va aconseguir puntuar amb sis punts
i al circuit de Mugello on va puntuar amb cinc punts.
Després d’haver-se disputat ja cinc curses aquest
any, el calendari portarà a Olivé a: Assen (Holanda)

el 26 de juny, a Río (Brasil) el 4 de juliol, a
Sachsenring (Alemanya) el 18 de juliol, a Donington
Park (Gran Bretanya) el 25 de juliol, a Brno
(República Checa) el 22 d’agost, a Estoril (Portugal)
el 5 de setembre, a Motegi (Pacífic) el 19 de setembre, a Qatar el 2 d’octubre, a Sepang (Malàsia) el 10
d’octubre, a Phillips Island (Austràlia) el 17 d’octubre
i finalment al circuit Ricardo Tormo (València) el 31
d’octubre, on es tancarà l’actual temporada.

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. *
El dimecres l’autobús de les 9’00h. puja fins a Puigdelfí.
Els dijous l’autobús de les 12.00 puja fins a Puigdelfí.

Els dimecres l’autobús de les 13’30 puja fins a Puigdelfí.
Els dijous l’autobus de les 9’30 puja fins a Puigdelfí.

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

TARRAGONA DIRECCIÓ VALLS
DISSABTES
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 N-240
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Campionat de Catalunya de Curses d’Orientació

Nota de redacció:
El passat mes de maig es va celebrar el Campionat
de Catalunya de Curses d’Orientació que va tenir
lloc el dissabte dia 15 a Els Pallaresos i el diumenge dia 16 a Perafort. El campionat va comptar
amb la presència de 86 esportistes d’arreu de
Catalunya entre els que n’hi havia 34 del
Tarragonès. A la categoria infantil femení, hi va
haver tres esportistes tarragonines de l’APA Sant
Pau que es van classificar pel Campionat
d’Espanya.
La prova, organitzada pel Consell Català de
l’Esport, la UCEC i el Consell Esportiu del
Tarragonès, va ser tot un èxit de participació. El
campionat es va poder celebrar a les nostres
comarques gràcies a la col·laboració dels ajunta-

A l’edició de l’anterior número de Viure a Perafort i Puigdelfí
corresponent al mes de març es va publicar l’acta provisional del
Ple ordinari del 9 de gener de 2004. Els informem que aquesta acta
va ser aprovada a la sessió corresponent sense cap modificació
significativa.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 01-06-04

758 Habitants

Defuncions:

Naixements:

Casaments:

No hi ha hagut cap nova defunció

No hi ha hagut cap nou naixement

No hi ha hagut cap nou casament

(Les dades que aquí es mostren corresponen a les inscripcions realitzades al Registre Civil de Perafort.)

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

ments de Perafort i Els Pallaresos i al control tècnic que es va oferir des de l’empresa especialitzada Club Montsant d’Orientació.

Imatge de l’inici del campionat el passat dia 15 de maig

Sortides de Perafort Bike
Sortida en BTT

Caminada Fonscaldes-Miramar

El passat dissabte dia 15 de maig vàrem fer la sortida
en BTT Montblanc–La Pena, una sortida d’uns 42 km
aproximadament. Vàrem tenir una participació no
massa alta però com sempre va estar molt bé, ens
vàrem aplegar un total de 8 persones, alguns amb moltes ganes de pedalar i d’altres no masses.
Va ser una sortida “durilla” però la majoria estaven en
bones condicions físiques, exceptuant alguns que els hi
sobren alguns kg., i quan dic alguns em refereixo a mi
mateix. Però en definitiva es tractava de passar-ho bé i
així crec que ho vam fer.
SALUT PER A TOTHOM !!,
i a veure si la propera s’anima algú més.

El passat diumenge dia 30 de maig el grup PERAFORT
BIKE, va organitzar una Caminada des de Fonscaldes
fins a Miramar d’uns 14 quilòmetres. Aquesta vegada
no hi vaig poder assistir i com jo molta més gent, però
no ens cansem de repetir que ens agradaria que hi participés molta més gent.
Com observareu a les fotografies, van gaudir d’un dia
assolellat, fins hi tot un xic massa de calor, però pel que
m’han explicat la sortida va ser molt amena i divertida.
I com sempre, SALUT PER A TOTHOM!!, i a veure si
la propera s’anima més gent.

El grup de caminants va aprofitar per fer turisme als municipis
que va visitar

Albert

Imatge dels participants a la caminada de Perafort Bike
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Racó Literari - FESTA MAJOR Per Sant Pere, Patró del poble,
la Festa Major celebrarem,
dels actes religiosos i lúdics
tots plegats en gaudirem.

Hi haurà jocs per a la mainada
futbol, desfilades pels carrers,
el tradicional concurs de truites,
i d’altres coses més.

Honrant el Patró, ofici solemne,
processó, cant coral també,
pregó de festes no hi falta
i diferents actes de carrer.

També de “LA LLUMENETA”
en tindrem representació,
fent així que tot el poble,
tingui gresca i diversió.

Acabada la festa d’església,
a Ca Vidal anirem,
i per gentilesa de l’Ajuntament
un bon aperitiu hi trobarem.

Els “BARRUTS” i “LA LLUMENETA”
fa poc han commemorat,
el seu quart aniversari
que bé que en ho hem passat!!

Ja que tots en som del poble
i per tant ens coneixem,
passarem una bona estona
i per fer tertúlia aprofitarem.

Joves i grans any rera any
esperem amb il·lusió,
que arribi el dia
de la nostra Festa Major.

Tindrem cursa ciclista,
sopar popular,
bones orquestres
i lluïts balls d’envelat.

Els focs d’artifici donaran el comiat
gaudiu força, passeu-ho bé
que tot això tornarà l’any que ve.
Una Vilatana

Recepta de cuina
PASTÍS DE POMA
Ingredients (mida d’un got d’aigua):
2 gots de llet
1,5 de sucre
1 de farina
4 ous
Margarina per untar
3 pomes Golden
Melmelada al gust
ELABORACIÓ
Encenem el forn i l’escalfem a 180º abans de preparar
la barreja.
Posem tots els ingredients en un recipient i els barregem amb una batedora. Quan ja tenim la barreja preparada untem amb margarina una safata per al forn. I
posem la barreja i deixem que es cogui fins que veiem
que està cuita. Per comprovar-ho, punxem amb un

Salutació
Ja s’acosta Sant Pere, festivitat en la que celebrem la festa major en honor del que
és el nostre patró. Com és tradicional volem celebrar-ho com cal, tots junts els
veïns de Perafort i Puigdelfí amb els visitants que s’acostin al nostre municipi, en
harmonia i convivència, i amb moltes ganes de passar-ho bé.
Us animo personalment a que participeu de la festa i en gaudiu, ja que hi ha
opcions per a tothom. Animeu-vos a sortir al carrer amb la família, els amics, els
veïns i participar al concurs de truites, al correfoc, als sopars, als balls, a les cercaviles, als espectacles infantils, a la cursa ciclista, als concerts, a les processons,
als actes musicals...
L’Il·lm. Sr. Joan Aregio i Navarro, president de la Diputació, és enguany el pregoner de les nostres festes, que són possibles gràcies a la Junta de la Societat Cultural
i Recreativa de Perafort que com cada any ha elaborat un programa d’activitats
d’allò més variat. Així doncs és una satisfacció per a mi felicitar a tothom que ha
col·laborat en l’organització i animar a tothom a gaudir de la festa.

Joan Martí Pla

Bona festa major de Sant Pere!

Alcalde de Perafort

Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 130/juny de 2004
Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla

escuradents el pastís i aquest ha de sortir net.
Tallem les pomes a làmines fines i les anem col·locant
sobre el pastís. Llavors el tornem a posar al forn fins
que veiem que estan cuites les làmines, uns 5 o 8
minuts.
Per finalitzar, apaguem el forn i encenem el gratinador.
Untem la poma amb la melmelada que més ens agradi i
gratinem el pastís durant 3 minuts.
Aquest pastís s’ha de tallar fred.

Salutació 3
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Coordinador:
Javier Robledo López
Redacció, disseny,
maquetació i publicidad:
Gestión 4
C. Rovira i Virgili, 19 6è 1a
43002 Tarragona

Salutació de la Junta
Any rera any des de la Societat Cultural i Recreativa de Perafort es treballa per organitzar una festa major que mantingui les tradicions del nostre municipi i que, alhora,
inclogui nous espectacles i noves sorpreses perquè tots els nostres veïns passin molt
bons moments gaudint-ne. És molt l’esforç que fem, però cal dir que no estem sols,
rebem la col·laboració de molts amics i veïns i del nostre Consistori, a tots gràcies.
Ara doncs només ens queda animar-vos a tots a sortir als carrers, a participar als actes
i a aprofitar al màxim els dies i les nits de la nostra Festa Major de Sant Pere. És cosa
de tots fer-la créixer.

Esperem veure-us a tots de festa!!!

Fotografies:
T. Morera

La Junta

Recepta enviada per Pilar Vallvé Esteban

Dipòsit Legal:
T-1057-2000

Comunica’t amb l’Ajuntament:
Telèfon: 977 62 50 06 · Fax: 977 61 00 27
web: www.perafort.altanet.org · mail: aj.perafort@altanet.org

Butlletí Trimestral
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