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Èxit de participació a la Festa Major!
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Carta a Mossèn Anton Morell i Jansà

Breu història
Mossèn Anton Morell i Jansà va néixer a Vila-seca i va
ser ordenat sacerdot a Barcelona l’any 1952, any del
Congrés Eucarístic Internacional. Mossèn Anton va
morir a Torredembarra el passat 12 d’agost.
El 1953 recent començada la seva vida ministerial i provinent de l’Església de Sant Pere del Serrallo de
Tarragona, va ser destinat a Perafort, on va exercir les
tasques pròpies d’una parròquia fins l’any 1957. Llavors,
l’autoritat Eclesiàstica va creure convenient que ocupés

l’arxiprestat de Barberà de la Conca. L’estada en aquest
poble va ser per poc temps ja que novament rep l’ordre de trasllat a la Parròquia de Sarral on va ser el principal impulsor de reconstruir l’ermita dels Sants
Metges. Després de bastants anys de Capellà a Sarral,
va baixar cap a Torredembarra, últim i definitiu destí des
d’on ens ha donat l’últim “ADÉU” a tots.
Pròximament se celebrarà una missa de sufragi per la
seva ànima
Amb la col·laboració de Núria Manetas Nel·lo.
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Una mirada al passat

Nº14 Setembre de 2004

Les excursions ...
La nostra veïna Mª Teresa Torrens Bardina ens ha fet
arribar dues fotografies que corresponen als anys 50
i en les que se la pot veure a ella i a altres amigues i
amics i companys de Perafort en dues sortides fetes
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Salutació 3

Salutació
a l’època. A la primera imatge la veiem acompanyada
de set companyes i a la segona fotografia la podem
veure amb un grup molt més nombrós durant una
excursió.

Carmen Padreny Vidal
Roser Solé Ninclis
Pilar Vallvé Esteve
Mª Pilar Juncosa Banús
Mª Teresa Torrens Bardina
Mª Teresa Mañé Tous
Marisol Manetas Nel·lo

Julio Trigos
Segon tinent d’alcalde.
Sanitat, Ensenyament i Esports

Mª Teresa Balmau Canals

Carlos Dalmau Bardina
Joan Tasias Valls
Josep M. Aguilà Banús Marisol
Manetas Nel·lo
Mª Teresa Dalmau Canals
Josep M. Dalmau Bardina
Joan Juncosa Banús
Manuel Llorens Manent Forn
Mª Teresa Mañé Tous
Mª Teresa Torrens Bardina
Carmen Padreny Vidal
Josep Manent Forn
Pilar Vallvé Esteban
Montserrat Massagues Massó
Joaquima Ariño Giner
Mª Pilar Juncosa Banús
Roser Solé Ninclis
Pilar Piñol Busquets
Pepita Vidal Veciana
Nuria Manetas Nel·lo
Elisa Roca Solé
Josep M. Sierra Gavaldá.
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

Amb el mes de setembre hem arribat a un nou número del butlletí de Perafort i
Puigdelfí i també a l’inici del curs escolar i de l’activitat després del període de
vacances. En general els mesos de d’estiu són sinònims d’èpoques de relaxament,
de poca activitat, de vacances, de gaudir en família, de fer viatges, d’anar a la platja a la muntanya o a la piscina, de sortir, de festes majors, de celebracions,...
Al nostre municipi també ha estat així i des de què vam celebrar la nostra festa major
de Sant Pere hem gaudit de la piscina municipal, de les festes d’estiu, de concursos
de truites, d’activitats culturals, de festes com la de la verema, de concerts, de cinema, d’un munt d’activitats de les que trobareu informació en aquesta revista.
Però ara és setembre i toca tornar a la feina. De fet, la meva regidoria especialment fa ja setmanes que treballa en l’inici del nou curs escolar. Després de les
vacances d’estiu durant les que els nens i nenes del nostre poble han pogut fer
cursets de natació, assistir al casal d’estiu amb sortides, tallers, jocs i moltes
opcions, i han passat hores i hores jugant amb els amics, ara els toca tornar a l’escola. Per això nosaltres hem organitzat l’inici de curs perquè les instal·lacions, el
professorat, les activitats, tot, estès enllestit perquè els nens i nenes ho trobessin
tot perfecte quan tornessin a l’escola.
L’etapa escolar és molt important per al futur dels nens, ja que des de l’Escola
Bressol, passant per l’Ensenyança Obligatòria, el Batxillerat i les seves opcions
futures, reben part dels coneixements i dels valors que els ensenyen a créixer com
a persones.
Com dèiem, tots hem tornat a la feina, menuts i grans, i també hi ha tornat el
Perafort Futbol Club que enguany es manté a Segona Territorial. El final de la temporada passada va ser vibrant i esperem que aquesta temporada 2004-2005 ens
ofereixi un bon joc que aconsegueixi mantenir-lo al capdavant de la classificació.

Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 14/setembre de 2004
Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla
Coordinador:
Javier Robledo López
Redacció, disseny,
maquetació i publicitat:
Gestión 4
C. Rovira i Virgili, 19 6è 1a
43002 Tarragona
Fotografies:
T. Morera

Un grup de cigonyes han fet niu al capdemunt del campanar de Perafort
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 · e-mail: aj.perafort@altanet.org
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Consistori
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Racó Literari

Acords de Plens
Ple Ordinari del dia 7 d’abril de 2004
Assisteixen al Ple Ordinari del dia 7 d’abril de 2004: L’Alcalde Sr.
Joan Martí Pla i Pla, la Tinent d’Alcalde Sra. Mª Carme Cavero
Aiguadé, els Regidors Sr. Francesc Díaz Álvarez, Sr. Julio Trigos
Samper, Sr. Javier Robledo López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr.
Lluís Massagués Vidal i el Secretari- Interventor Sr. Antoni Pàmies
i Juncosa.

Llicències d’Obres
Són aprovades les següents obres majors:
Gavinesdos, SA. Construcció de 59 vivendes, 55 places d’aparcament i piscina a l’Av. Catalunya cantonada C/ Solans.
Promociones Perafort 2003, SL. 5 habitatges i local al carrer
Codony, 1 cantonada C/ Colom, 3.
David Fortuny Puyo. 1 habitatge unifamiliar entre mitgeres al C/
Abella, 24 de Puigdelfí, condicionat al desenvolupament de l’UA-10.
S’aprova inicialment la sol·licitud de venda de vehicles a motor
sol·licitat per Minicar Catalunya, SL. A la CN-240, km. 6,1, de
conformitat amb l’informe favorable del Tècnic Municipal. També
s’aproven, per unanimitat, les següents autoritzacions administratives: Minicar Catalunya, SL. Instància sol·licitant canvi de nom a
favor de Minicar Catalunya, SL. CN-240 – Km. 6,1.
Subvenció per la Festa Major de Sant Pere
A sol·licitud de la Junta del Casal de Perafort, s’acorda per unanimitat, la concessió d’una subvenció de 23.853,00 €, pels actes
que organitzarà per a la Festa Major de Sant Pere 2004.
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L’Ajuntament farà els actes propis de cada any, amb càrrec al seu
pressupost.
Subvencions pel manteniment dels Casals 2004
Prèvia deliberació al respecte, s’arriba a la conclusió que aquest
any s’havia d’equiparar la subvenció per un igual als dos Casals
per així disposar dels mateixos diners a l’hora d’efectuar qualsevol manteniment derivat de l’ús de les instal·lacions. La proposta
del Sr. Alcalde, s’aprova per unanimitat la concessió d’una subvenció d’11.143,60 €, a cada Societat, per a l’any 2004, equivalent a un 4% d’augment respecte la de 2003.

Equipaments i Serveis
L’Alcalde dóna compte dels següents temes:
- Que ha tingut una reunió amb el Sr. Arquebisbe i amb el Sr.
Rector, pels tema dels campanars i les Abadies.
- Que les obres de la 1ª Fase de la Guarderia, estan acabades.
- Que ja s’han pagat les Beques de Llibres i Transport del Curs
2003-2004.
- Que recentment ha tingut una reunió amb el Sr. Joan Llort, per
temes d’Urbanisme del municipi.
- Que INCASOL, està procedint a netejar els terrenys que va comprar, a l’objecte de prevenció d’incendis forestals.
- Que ja s’han instal·lat les bombes de fred- calor als Consultoris.
- Que s’han acabat les obres dels paviment d’un tram del carrer
“Les Franqueses”.
- Que a causa de les pluges s’ha fet una actuació urgent al camí
del Cementiri de Puigdelfí.
- Que pels Serveis Municipals, s’han arreglat diversos trams de les
voreres del carrer Joan Fuster i Joan Palau.

Oh! Rambla de Tarragona
150 anys d’història?
tan bonica que enamora,
tota tu ets una joia.
Joia llarga i lluminosa
que tothom s’enorgulleix
perquè tu ets la més formosa
de tot el Tarragonès.
Oh! Rambla de Tarragona
i que hi tens al teu destí?
un balcó damunt la sorra
del Mediterrani diví.
Avis, pares i canalla
tots venim a passejar
de dalt, baix tota la Rambla
i els joves a festejar.
Oh! Rambla de Tarragona
quantes flors per presumir!
I què em dius dels teus coloms?
Sempre amb tu, fins a morir!
Montse R. V.

Recepta de cuina
TRUITA DE
XAMPINYONS
S’agafen un quilo de xampinyons naturals o quatre llaunes de xampinyons
en làmines.
Es netejen i es posen en una paella,
quan estiguin quasi bé fets, s’hi afegeix
l’all i el julivert. Mentre es salteja tot,
s baten els ous i es fa la truita amb tot
barrejat . Finalment s’adorna al gust de
cadascú.
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El Perafort FC comença la nova temporada
El Perafort FC, equip de futbol de Perafort, ha
començat el 12 de setembre la seva segona temporada
a Segona Territorial, després que l’anterior temporada
aconseguís la permanència gràcies a un molt bo progrés
durant els partits de les últimes jornades. La Directiva
del Club ha treballat tot l’estiu per posar a punt l’equip
i planejar la nova temporada.
La resposta dels jugadors ha estat positiva ja que van
aconseguir sumar un punt a la primera jornada al Tercer

Grup de Segona Territorial, en el que també hi ha El
Catllar, Segur, La Riera, Altafulla, Vilarodona, Santa
Coloma, Vilabella, Bisbalenca, Atlètic Valls, Calafell,
Torredembarra, Bellvei, Tancat, Alcover, Llorenç i
Banyeres. La primera jornada va situar al Perafort
davant el Calafell i va acabar sense gols amb empat a 0.
La segona jornada, però denota que a l’equip li falta més
energia doncs va caure per un 3 a 1 contra l’Alcover i a la
classificació general queda situat en una catorcena posició.

CLASSIFICACIÓ SEGONA TERRITORIAL, ter
tercer grup
Equip
El Catlllar
Vilarodona
La Riera
Torredembarra
Segur
Tancat
Alcover
Llorenç
Altafulla
S.Coloma
Calafell
At Valls
Bisbalenca
Perafort
Bellvei
Vilabella
Banyeres

PJ
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

PG
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PE
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1

PP
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

TF
5
6
6
6
3
3
5
2
5
2
0
2
4
1
1
2
2

TC
2
4
4
3
0
0
5
4
5
2
0
3
6
3
3
5
5

PT
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Serveis
Avís

FÀRMACIES DE GUÀRDIA

Assistent Social (Júlia Sánchez Jerez)
Educadora Social (Montserrat Duch)

2 I 3 d’octubre - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

4rt.TRIMESTRE 2004

Les dates de visites del que queda d’any seran les
següents:
Divendres 29 d’octubre
Divendres 26 de novembre
Divendres 17 de desembre
Per a demanar hora per una visita o per a qualsevol
dubte, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament en
horari d’oficina.

Horari d’autobusos
VALLS
DIRECCIÓ TARRAGONA
ARRAGONA
FEINERS

TARRAGONA
ARRAGONA
DIRECCIÓ VALLS
FEINERS

7’00 h. *
7’45 h. Perafor
erafor t (8’00 h.)
8’00 h. *
8’25 h. *
9’00 h. Perafor
erafor t (9’15 h.)
9’30 h. *
10’30 h. *
11’30 h. *
12’30 h. *
13’30 h. *
14’30 h. *
15’30 h. Perafor
erafor t (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. Perafor
erafor t (13’15 h.)
14’00 h. *
15’15 h. *
16’15 h. *
17’15 h. *
18’15 h. Perafor
erafor t (18’30 h.)
19’15 h. *
20’15 h. Perafor
erafor t (20’30 h.)
21’15 h. *

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

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

VALLS
DIRECCIÓ TARRAGONA
ARRAGONA
DISSABTES

TARRAGONA
ARRAGONA
VALLS
DISSABTES

8’30 h. Perafor
erafor t (8’45 h.)
10’00 h. *
12’30 h. *
16’00 h. *
17’30 h. *
19’30 h. *

9’00 h. *
11’30 h. *
14’00 h. Perafor
erafor t (14’15 h.)
16’30 h. *
18’15 h. *
20’15 h. *

VALLS
DIRECCIÓ TARRAGONA
ARRAGONA
DIUMENGES i FESTIUS

TARRAGONA
ARRAGONA DIRECCIÓ
VALLS
DIUMENGES i FESTIUS

10’00 h. *
12’30 h. *
14’00 h. *
16’30 h. *
20’15 h. *

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

DIRECCIÓ

* CRUÏLLA PERAFORT N-240

9 i 10 d’octubre - VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090
16 i 17 d’octubre - ALCOVER
Farmàcia Farras C.B. , Av. de Reus, 17.Tel. 977760479
23 i 24 d’octubre - CONSTANTÍ
Farmàcia Mª Teresa Roig Aldasoro, C/ Major, 6.Tel.977611267
30 i 31 d’octubre - ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3. Tel. 977610552
6 i 7 de novembre - VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4. Tel. 977840256
13 i 14 de novembre - LA SECUITA
Farmàcia Grau Gosálbez, C/ Progreso, 1. Tel 977611267
20 i 21 de novembre - LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártirs, 2. Tel. 977 840 525
27 i 28 de novembre - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555
4 i 5 de desembre - VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090
11 i 12 de desembre - CONSTANTÍ
Farmàcia Mª Teresa Roig Aldasoro, C/ Major, 6.Tel.977611267
18 i 19 de desembre - CONSTANTÍ
Farmàcia Mª Teresa Roig Aldasoro, C/ Major, 6.Tel.977611267
25 de desembre - EL MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2 . Tel. 977840952
26 de desembre - LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8.Tel. 977844415

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

900123505
906365365

EMERGÈNCIES
- Telèfon Únic d’Emergències
- Informació Toxicològica
- Guàrdia Civil (Urgències)
- Hospital Joan XXIII (Urgències)
- Policia Nacional
- Policia Local
- Bombers
- Taxi
- Servei d’Ambulàncies St. Patricio
- CAP del Morell
- Farmàcia Perafort

112
915620420
062
977295811
091
092
080
977221414
977555333
977840015
977625555
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Un servei d’abocador al Tarragonès

Partit de futbol casades contra solteres

Dins el Consell Comarcal del Tarragonès, els alcaldes
de catorze municipis d’aquesta comarca entre els que
hi ha el del municipi de Perafort, estan estudiant la possibilitat de construir un abocador d’eliminació de residus a la comarca. Aquest abocador permetria abaratir
el cost que paguen actualment els municipis i els seus
ciutadans per aquest servei.
Els ajuntaments que es plantegen la proposta, Perafort,

Com ja s’ha convertit en una tradició, aquest estiu s’ha tornat a celebrar per quart any consecutiu el partit de futbol que juguen dones casades contra dones solteres de
Perafort i Puigdelfí. Així el partit es
va cel·lebrar el passat 4 de setembre
i durant tot el temps fou molt disputat entre les dotze jugadores de cada
equip, que van lluitar per endur-se la
victòria.
Finalment, l’equip guanyador d’aquesta jornada futbolística va ser el
equip de les solteres que van aconseguir un contundent 4 a 1 al seu
favor, malgrat que durant el partit
totes van fer servir la seva estratègia
i les seves forces per imposar-se a
les contràries. el bon joc va imperar
durant tot el match i en finalitzar el
partit i com a mostra de l’amistat i
solidaritat existent entre les membres dels dos equips, es van refrescar
amb un bany a la piscina del poble
per tal de treure’s de sobre les tensions acumulades durant el partit.

Altafulla, el Catllar, el Morell, la Nou, els Pallaresos, la
Pobla de Montornès, Renau, la Riera, Salomó, la
Secuita, Vespella i Vilallonga, de moment han decidit
mancomunar el seu servei de brossa per intentar
millorar el seu cost, però indiquen a partir de setembre començaran a estudiar la possibilitat real de construir un abocador a la comarca per fer més assequible
el preu de l’eliminació de les deixalles.

L’estació de l’AVE
Perafort acollirà a finals de l’any 2006 una de les infraestructures de comunicació més importants del Camp
de Tarragona com és l’estació del tren d’alta velocitat,
que també permetrà la connexió amb el Corredor del
Mediterrani. El projecte costarà 41 milions d’euros i es
preveu que aquest mateix any se n’adjudiquin les
obres. L’estació comptarà amb una àmplia zona per a
viatgers, amb dues andanes principals i vuit vies, i amb
un aparcament subterrani de dues plantes amb capacitat per a més de 600 vehicles.
Així doncs l’entitat Gestor d’Infraestructures
Ferroviàries (GIF) ha desenvolupat un nou projecte per
a l’estació de l’AVE de gran magnitud, ja que aquesta
estació serà un punt de referència a la demarcació en
matèria d’infraestructures i comunicació. El primer projecte preveia una estació de 1.800 m2 mentre que el
nou projecte contempla que l’edifici ocuparà 6.083 m2.
Per altra banda, el passat mes de juliol l’alcalde de
Perafort, Joan Martí Pla i Pla, va mantenir una reunió
amb el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques i portaveu del Govern, Joaquim Nadal i
Farreras, el President del Consell Comarcal del
Tarragonès, Carles Sala Roca, i altres alcaldes, per tractar les solucions als accessos a l’estació de l’AVE a
Perafort. Durant la trobada l’alcalde va sol·licitar al

conseller l’obertura de la carretera ja construïda que
enllaça la N-240, a l’alçada de la rotonda de la màquina de tren, amb l’estació de l’AVE.
Aquesta via es troba tancada al trànsit i Joan Martí Pla
va explicar que és necessari que s’obri perquè és un
accés que podrien aprofitar els ciutadans de Perafort i
d’altres municipis veïns i els camions que treballen en
les obres de l’estació.

Diferents escenes que es van produir durant el partit en el que les solteres van tenir
sempre el resultat al seu favor

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 01-09-04

780 Habitants

Defuncions:

Casaments:

No hi ha hagut cap nova defunció

No hi ha hagut cap nou casament

Naixements:
13-06-2004

Judit Aguilà Gorgojo

23-07-2004 Nil Espuña Rodríguez
27-08-2004
Laia Pons Aina

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

Imatge de grup dels dos equips abans d’iniciar-se el partit
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Festa Major de Sant Pere

Festa Verema
A finals d’agost i amb l’arribada del mes de setembre
comença a les nostres comarques l’època de veremar i
recollir el raïm ja madur dels ceps, com és tradicional
any rera any per aquestes dates, Perafort celebra juntament amb tots els seus ciutadans i visitants la Festa de
la Verema, organitzada per la Societat Recreativa i
Cultural del municipi.

Nº13 Juny de 2004

La Festa de la Verema es va celebrar el dissabte 28 d’agost i va comptar amb un deliciós sopar al que van participar unes 120 persones, seguit d’un ball obert a tothom que hi volgués assistir. El ball va celebrar-se a la
pista poliesportiva i va ser a càrrec de l’Orquestra
Melodia Internacional del Vendrell que va animar a tots
els assistents que s’ho van passar d’allò més bé.

Per finalitzar amb la Verema, l’orquestra Melodia Internacional va convidar a tothom a ballar fins a la matinada

Perafort va celebrar el passat mes de juny la seva Festa
Major d’estiu en honor de Sant Pere amb nombrosos
actes per a què tant petits com grans poguessin gaudir
amb els actes programats. Així doncs les festes van
comptar amb una oferta per a tots els públics i amb una
gran participació i resposta dels ciutadans de Perafort i
Puigdelfí i els visitants d’altres pobles veïns.
El dia 18 de juny es va inaugurar la mostra de treballs
realitzats al taller de Manualitats, puntes de coixí i restauració, que va estar oberta durant els primers dies de
les festes perquè tothom conèixer el que havien fet els
participants al taller. Durant la Festa Major els ciutadans

també van poder gaudir d’una interessant exposició
que va instal·lar-se a la sala d’exposicions de
l’Ajuntament “Els invents que han canviat la història”.
El divendres 25 de juny el president de la Diputació de
Tarragona i bon coneixedor del nostre municipi, l’Il·lm.
Sr. Joan Aregio Navarro, va llegir el pregó de les festes
en presència de diversos vilatans que van voler participar en aquest acte oficial d’inici de la Festa Major.
El mateix divendres es va celebrar un correfoc amb la
Llumeneta i els diables del municipi, que van omplir els
carrers del poble de llum, color i petards. La festa va
seguir amb un multitudinari sopar popular a la pista

El pregoner de les festes de Sant Pere va ser Joan Aregio,
President de la Diputació de Tarragona

Aregio, durant el seu pregó que va donar per inaugurada la Festa
Major de Perafort

El taller de manualitats va realitzar una exposició amb una mostra
dels treballs confeccionats

El guanyador de la cursa ciclista que es va celebrar en memòria
de Ramon Falcó

Cinema d’Hivern
Casal de Perafort el dia 4 de desembre, dissabte
dissabte, dia 11 de desembre al Casal de Puigdelfí

nota: Les pel·lícules i hores per a aquestes sessions s’informaran properament.
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Festa Major de Sant Pere
poliesportiva i amb un ball amenitzat per la Gironina
Cobla Orquestra, que va fer ballar els assistents fins
ben entrada la matinada. El dissabte la xaranga ‘El
Calçot’ va tocar matines i a la tarda es va celebrar la
cursa ciclista pel municipi en memòria de Ramon Falcó.
A la tarda també hi va haver espectacles per a la canalla amb festa de l’escuma inclosa, i a la nit ball amb
l’Orquestra Volcan per als més grans i discoteca mòbil
a la matinada. La gresca va estar assegurada i la calor va
passar d’allò més bé amb l’alegria de les activitats.
El diumenge 27 va celebrar-se l’ofici i la processó en
honor del nostre patró Sant Pere i tot seguit els ciutadans van participar en un vermut popular durant el que
ciutadans i visitants van passar una bona estona
xerrant. A la tarda es va poder veure la cercavila de la
Llumeneta i la música va tornar a estar present amb
l’orquestra Kartommcha.Així mateix al dia següent l’actuació musical va tenir sabor de mar amb les havaneres
que va portar-nos L’Espingari. La canalla també va tenir
els seus actes els dies finals de les festes, amb un divertit parc infantil al que no va faltar cap nen del poble, i
una mostra de ball infantil organitzada per l’escola de
Perafort Antoni Recasens. Com és tradicional un gran i
espectacular castell de focs a càrrec de la pirotècnia
Tomas va ser l’encarregat de tancar les festes.
Finalment, el 3 de juliol va celebrar-se un homenatge a
totes les persones que han estat alcaldes i regidors del
municipi per a celebrar els 25 anys d’Ajuntaments democràtics, també dins la programació de la Festa Major.
Val a dir que Puigdelfí també va gaudir de la seva Festa
d’Estiu, que es va celebrar el cap de setmana del 9 a l’11
de juliol. La programació de la festa va incloure la projecció d’una divertida pel·lícula de Rowan Atkinson, un
ball de nit el dissabte amb l’orquestra Ciudad de
Alicante i la representació de la comèdia “Esposes,
marits i altres delinqüents” el diumenge al vespre.
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Un estiu ple d’activitats

Nens i nenes de Perafort s’ho van passar d’allò més bé a la festa
de l’escuma

El curs de jazz-funkie va ser un dels que més participació i interés va despertar
entre els joves del poble

Els petits s’ho van passar d’allò més bé en els cursets a
la piscina

Timbalers i diables abans de començar la cercavila del poble
El grup de noies durant la representació d’una coreografia al Casal

Costos dels Cursos d’Estiu
Aprenentatge de Futbol
Costos mes de juliol i agost –
Ingressos inscripcions
–

Cursos de Natació
648,00 €.
168,00 €.

Casal d’Estiu
Costos mes de juliol i agost –
Ingressos Inscripcions
–

Costos mes d’agost (2 torns) –
Ingressos Inscripcions
–

935 €.
525 €.

Curs Jazz - Funkie
5.398,00 €.
2.087 €.

Costos mes de juliol i agost –
Ingressos inscripcions
–

648,00 €.
132,00 €.
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Un estiu ple d’activitats

Concurs de truites

L’època estiuenca és una part de l’any en què tant nens
com joves i adults disposem de més temps lliure per a
poder realitzar activitats que durant l’any no tenim
oportunitat de fer. A més el bon temps afavoreix la
pràctica d’activitats a l’aire lliure i en grup, facilitant la
relació i la convivència amb els amics i veïns. És per
aquesta raó que l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha
augmentat el nombre de cursos i activitats que programa durant l’estiu destinant-hi un important esforç
econòmic perquè els ciutadans disposin d’ofertes
diverses que puguin agradar a tothom. Aquest estiu
s’han programat quatre opcions ben diferents com un
camp d’aprenentatge de futbol per a practicar esport
en grup i aprendre les millors tècniques, el casal d’estiu
per als nens i joves perquè puguin realitzar sortides,
excursions i tallers amb altres companys del municipi i
amb el control de monitors experimentats, cursos de
natació per millorar les habilitats o per aprendre a
nedar en els diversos estils i un curs de jazz-funkie per
a passar-ho d’allò més bé aprenent passos i coreografies i fent força esport alhora.
La majoria de cursos s’han desenvolupat entre els
mesos de juliol i agost i els cursos de natació, amb dos
torns, han tingut lloc el mes d’agost. Aquesta oferta
forma part de la voluntat de l’Ajuntament per donar un
bon servei als ciutadans i oferir-los activitats culturals i
esportives que siguin del seu interès. Per realitzar-se els
quatre cursos el Consistori ha dut a terme una inversió de 7.629 euros, molt necessària per tal de poder
oferir un preu assequible d’inscripció als ciutadans perquè puguin accedir als cursos. Cal tenir en compte que
els ingressos per inscripcions de totes les activitats
sumen 2.792 euros, quantitat insuficient per a cobrir
l’oferta de l’Ajuntament.

Un dels actes destacats de la programació de la Festa
Major de Sant Pere va ser el concurs de truites que es
va celebrar al Casal de Perafort i al que es van presentar una trentena de truites, augmentant-se la participació respecte a l’edició anterior.
Van veure’s delicioses truites de tots els ingredients
que ens podem imaginar, bacallà, xampinyons, formatge, fesols,... la imaginació dels participants va ser molt
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sorprenent. I després unes 50 persones van poder
degustar les truites durant el pica-pica que es va celebrar en acabar el concurs. El concurs de truites el va
guanyar Jesús Diez González, la truita de Juani Galera
va quedar en segona posició i la de Pilar Vallvé Esteban
en tercer lloc. El premi a l’originalitat el va aconseguir
Carmen Caballé.

Una de les sortides organitzades pel Casal d’estiu

Jesús Diez González va guanyar el primer premi del concurs amb
la seva truita de xampinyons
Juani Galera va aconseguir el segon lloc del concurs i va rebre
un obsequi de l’organització

L’Ajuntament va organitzar per aquest estiu diverses activitats al
casal d’estiu

Foto de grup dels nens i nenes que van participar al casal d’estiu, amb la seva monitora

Vista de les truites participants al concurs que va gaudir de
molta diversitat i originalitat en les seves receptes

El jurat, en un moment de la seva deliberació
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Homenatge als alcaldes i regidors de
l’etapa democràtica
Enguany es celebren els 25 anys de vida democràtica
a Espanya i l’Ajuntament de Perafort ha organitzat un
acte per a celebrar-ho amb els seus ciutadans i els
polítics que han treballat pel municipi durant tota
aquesta etapa. El passat 3 de juliol a la tarda va tenir
lloc un acte solemne d’homenatge als Alcaldes i
Regidors de Perafort i Puigdelfí de l’etapa de la
democràcia al Casal Cultural de Perafort. Durant
l’acte es van lliurar unes distincions als sis alcaldes i
als trenta regidors que han format part del consistori durant el període 1979-2004. Els regidors van
rebre cadascun un quadre personalitzat amb l’escut
del municipi i el pin d’or del Consistori, els que encara no els tenien. Per la seva part, els alcaldes van
rebre aquestes mateixes distincions i una vara de batlle.
L’homenatge va ser dirigit per la presentadora de la
televisió comarcal Més TV, Montse Adan, que va introduir els dos discursos que van realitzar l’actual alcalde, Joan Martí Pla i Pla, i el primer alcalde de l’etapa
democràtica, Joan Pere i Busquets, i va presentar tots
els homenatjats.

L’alcalde Joan Martí Pla va destacar durant el seu parlament que “el nostre municipi de Perafort i Puigelfí
es el fruit de l’esforç i dedicació, juntament amb els
ciutadans i ciutadanes, de tots els alcaldes i regidors
que avui hi ha presents en aquesta sala i als que volem
donar públicament les gràcies i agrair-los tot el que
hem aconseguit, perquè el nostre municipi compta
amb grans instal·lacions, infraestructures i serveis,
que ens permeten gaudir d’una fantàstica qualitat de
vida”.
Per la seva part, Joan Pere i Busquets va assenyalar:
“Jo voldria en aquest moment parlar, ja des de la
distància en el temps, del que suposa estar a
l’Ajuntament del teu poble. Algun polític important
ha dit que el més important que es pot ser en política és ser alcalde del teu poble i ell que ha ocupat
diversos càrrecs i responsabilitats, si ho diu òbviament que té raons per a fer-ho. Jo afegiria que el més
important, el més gratificant, però també el més difícil, és ser alcalde del teu poble i és gratificant perquè
tens il·lusió i perquè tens l’alegria de donar serveis i
de treballar per la gent que t’és més propera”.
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Homenatge als alcaldes i regidors de l’etapa democràtica
Així doncs diversos ciutadans i els polítics de l’etapa
democràtica de Perafort i Puigdelfí juntament amb els
seus familiars van participar a l’acte d’agraïment de
l’actual consistori i dels ciutadans del nostre municipi per la dedicació i la tasca realitzada a tots els
homes i dones que han treballat pel municipi i que

han aconseguit un progrés espectacular. Una vegada
es va acabar l’acte es va celebrar davant mateix del
Casal Cultural un sopar de gala amb la presència de
tots els homenatjats, al que van participar més d’un
centenar de persones.

Adéu a Anton Bardina
Un dels antics alcaldes de Perafort i Puigdelfí
que va ser homenatjat el 3 de juliol fou Anton
Bardina i Brunet, regidor del nostre municipi de
1983 fins a 1985 i alcalde independent des de
1987 fins a 1995. En l’etapa en que va dirigir el
municipi va impulsar el nou ajuntament i els
casals de Perafort i Puigdelfí. El dia de l’homenatge Anton Bardina es trobava malalt a casa i
l’alcalde actual va desplaçar-s’hi per fer-li personalment lliurament de les distincions. Bardina
ens va deixar el passat 2 d’agost a l’edat de 84
anys i tot el poble el va acomiadar en una emotiva celebració a l’església de Perafort.
Joan Pere, primer alcalde de Perafort amb l’actual, Martí Pla

La presentadora de l’acte, Montse Adan, va donar la paraula al primer alcalde de l’etapa democràtica, Joan Pere i Busquets

Foto de grup de tots els alcaldes i regidors de Perafort d’aquests darrers 25 annys de democràcia
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es el fruit de l’esforç i dedicació, juntament amb els
ciutadans i ciutadanes, de tots els alcaldes i regidors
que avui hi ha presents en aquesta sala i als que volem
donar públicament les gràcies i agrair-los tot el que
hem aconseguit, perquè el nostre municipi compta
amb grans instal·lacions, infraestructures i serveis,
que ens permeten gaudir d’una fantàstica qualitat de
vida”.
Per la seva part, Joan Pere i Busquets va assenyalar:
“Jo voldria en aquest moment parlar, ja des de la
distància en el temps, del que suposa estar a
l’Ajuntament del teu poble. Algun polític important
ha dit que el més important que es pot ser en política és ser alcalde del teu poble i ell que ha ocupat
diversos càrrecs i responsabilitats, si ho diu òbviament que té raons per a fer-ho. Jo afegiria que el més
important, el més gratificant, però també el més difícil, és ser alcalde del teu poble i és gratificant perquè
tens il·lusió i perquè tens l’alegria de donar serveis i
de treballar per la gent que t’és més propera”.
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Foto de grup de tots els alcaldes i regidors de Perafort d’aquests darrers 25 annys de democràcia
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Un estiu ple d’activitats

Concurs de truites

L’època estiuenca és una part de l’any en què tant nens
com joves i adults disposem de més temps lliure per a
poder realitzar activitats que durant l’any no tenim
oportunitat de fer. A més el bon temps afavoreix la
pràctica d’activitats a l’aire lliure i en grup, facilitant la
relació i la convivència amb els amics i veïns. És per
aquesta raó que l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha
augmentat el nombre de cursos i activitats que programa durant l’estiu destinant-hi un important esforç
econòmic perquè els ciutadans disposin d’ofertes
diverses que puguin agradar a tothom. Aquest estiu
s’han programat quatre opcions ben diferents com un
camp d’aprenentatge de futbol per a practicar esport
en grup i aprendre les millors tècniques, el casal d’estiu
per als nens i joves perquè puguin realitzar sortides,
excursions i tallers amb altres companys del municipi i
amb el control de monitors experimentats, cursos de
natació per millorar les habilitats o per aprendre a
nedar en els diversos estils i un curs de jazz-funkie per
a passar-ho d’allò més bé aprenent passos i coreografies i fent força esport alhora.
La majoria de cursos s’han desenvolupat entre els
mesos de juliol i agost i els cursos de natació, amb dos
torns, han tingut lloc el mes d’agost. Aquesta oferta
forma part de la voluntat de l’Ajuntament per donar un
bon servei als ciutadans i oferir-los activitats culturals i
esportives que siguin del seu interès. Per realitzar-se els
quatre cursos el Consistori ha dut a terme una inversió de 7.629 euros, molt necessària per tal de poder
oferir un preu assequible d’inscripció als ciutadans perquè puguin accedir als cursos. Cal tenir en compte que
els ingressos per inscripcions de totes les activitats
sumen 2.792 euros, quantitat insuficient per a cobrir
l’oferta de l’Ajuntament.

Un dels actes destacats de la programació de la Festa
Major de Sant Pere va ser el concurs de truites que es
va celebrar al Casal de Perafort i al que es van presentar una trentena de truites, augmentant-se la participació respecte a l’edició anterior.
Van veure’s delicioses truites de tots els ingredients
que ens podem imaginar, bacallà, xampinyons, formatge, fesols,... la imaginació dels participants va ser molt
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sorprenent. I després unes 50 persones van poder
degustar les truites durant el pica-pica que es va celebrar en acabar el concurs. El concurs de truites el va
guanyar Jesús Diez González, la truita de Juani Galera
va quedar en segona posició i la de Pilar Vallvé Esteban
en tercer lloc. El premi a l’originalitat el va aconseguir
Carmen Caballé.

Una de les sortides organitzades pel Casal d’estiu

Jesús Diez González va guanyar el primer premi del concurs amb
la seva truita de xampinyons
Juani Galera va aconseguir el segon lloc del concurs i va rebre
un obsequi de l’organització

L’Ajuntament va organitzar per aquest estiu diverses activitats al
casal d’estiu

Foto de grup dels nens i nenes que van participar al casal d’estiu, amb la seva monitora

Vista de les truites participants al concurs que va gaudir de
molta diversitat i originalitat en les seves receptes

El jurat, en un moment de la seva deliberació
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Festa Major de Sant Pere
poliesportiva i amb un ball amenitzat per la Gironina
Cobla Orquestra, que va fer ballar els assistents fins
ben entrada la matinada. El dissabte la xaranga ‘El
Calçot’ va tocar matines i a la tarda es va celebrar la
cursa ciclista pel municipi en memòria de Ramon Falcó.
A la tarda també hi va haver espectacles per a la canalla amb festa de l’escuma inclosa, i a la nit ball amb
l’Orquestra Volcan per als més grans i discoteca mòbil
a la matinada. La gresca va estar assegurada i la calor va
passar d’allò més bé amb l’alegria de les activitats.
El diumenge 27 va celebrar-se l’ofici i la processó en
honor del nostre patró Sant Pere i tot seguit els ciutadans van participar en un vermut popular durant el que
ciutadans i visitants van passar una bona estona
xerrant. A la tarda es va poder veure la cercavila de la
Llumeneta i la música va tornar a estar present amb
l’orquestra Kartommcha.Així mateix al dia següent l’actuació musical va tenir sabor de mar amb les havaneres
que va portar-nos L’Espingari. La canalla també va tenir
els seus actes els dies finals de les festes, amb un divertit parc infantil al que no va faltar cap nen del poble, i
una mostra de ball infantil organitzada per l’escola de
Perafort Antoni Recasens. Com és tradicional un gran i
espectacular castell de focs a càrrec de la pirotècnia
Tomas va ser l’encarregat de tancar les festes.
Finalment, el 3 de juliol va celebrar-se un homenatge a
totes les persones que han estat alcaldes i regidors del
municipi per a celebrar els 25 anys d’Ajuntaments democràtics, també dins la programació de la Festa Major.
Val a dir que Puigdelfí també va gaudir de la seva Festa
d’Estiu, que es va celebrar el cap de setmana del 9 a l’11
de juliol. La programació de la festa va incloure la projecció d’una divertida pel·lícula de Rowan Atkinson, un
ball de nit el dissabte amb l’orquestra Ciudad de
Alicante i la representació de la comèdia “Esposes,
marits i altres delinqüents” el diumenge al vespre.
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Un estiu ple d’activitats

Nens i nenes de Perafort s’ho van passar d’allò més bé a la festa
de l’escuma

El curs de jazz-funkie va ser un dels que més participació i interés va despertar
entre els joves del poble

Els petits s’ho van passar d’allò més bé en els cursets a
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Timbalers i diables abans de començar la cercavila del poble
El grup de noies durant la representació d’una coreografia al Casal

Costos dels Cursos d’Estiu
Aprenentatge de Futbol
Costos mes de juliol i agost –
Ingressos inscripcions
–

Cursos de Natació
648,00 €.
168,00 €.

Casal d’Estiu
Costos mes de juliol i agost –
Ingressos Inscripcions
–

Costos mes d’agost (2 torns) –
Ingressos Inscripcions
–

935 €.
525 €.

Curs Jazz - Funkie
5.398,00 €.
2.087 €.

Costos mes de juliol i agost –
Ingressos inscripcions
–

648,00 €.
132,00 €.
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Festa Major de Sant Pere

Festa Verema
A finals d’agost i amb l’arribada del mes de setembre
comença a les nostres comarques l’època de veremar i
recollir el raïm ja madur dels ceps, com és tradicional
any rera any per aquestes dates, Perafort celebra juntament amb tots els seus ciutadans i visitants la Festa de
la Verema, organitzada per la Societat Recreativa i
Cultural del municipi.

Nº13 Juny de 2004

La Festa de la Verema es va celebrar el dissabte 28 d’agost i va comptar amb un deliciós sopar al que van participar unes 120 persones, seguit d’un ball obert a tothom que hi volgués assistir. El ball va celebrar-se a la
pista poliesportiva i va ser a càrrec de l’Orquestra
Melodia Internacional del Vendrell que va animar a tots
els assistents que s’ho van passar d’allò més bé.

Per finalitzar amb la Verema, l’orquestra Melodia Internacional va convidar a tothom a ballar fins a la matinada

Perafort va celebrar el passat mes de juny la seva Festa
Major d’estiu en honor de Sant Pere amb nombrosos
actes per a què tant petits com grans poguessin gaudir
amb els actes programats. Així doncs les festes van
comptar amb una oferta per a tots els públics i amb una
gran participació i resposta dels ciutadans de Perafort i
Puigdelfí i els visitants d’altres pobles veïns.
El dia 18 de juny es va inaugurar la mostra de treballs
realitzats al taller de Manualitats, puntes de coixí i restauració, que va estar oberta durant els primers dies de
les festes perquè tothom conèixer el que havien fet els
participants al taller. Durant la Festa Major els ciutadans

també van poder gaudir d’una interessant exposició
que va instal·lar-se a la sala d’exposicions de
l’Ajuntament “Els invents que han canviat la història”.
El divendres 25 de juny el president de la Diputació de
Tarragona i bon coneixedor del nostre municipi, l’Il·lm.
Sr. Joan Aregio Navarro, va llegir el pregó de les festes
en presència de diversos vilatans que van voler participar en aquest acte oficial d’inici de la Festa Major.
El mateix divendres es va celebrar un correfoc amb la
Llumeneta i els diables del municipi, que van omplir els
carrers del poble de llum, color i petards. La festa va
seguir amb un multitudinari sopar popular a la pista

El pregoner de les festes de Sant Pere va ser Joan Aregio,
President de la Diputació de Tarragona

Aregio, durant el seu pregó que va donar per inaugurada la Festa
Major de Perafort

El taller de manualitats va realitzar una exposició amb una mostra
dels treballs confeccionats

El guanyador de la cursa ciclista que es va celebrar en memòria
de Ramon Falcó

Cinema d’Hivern
Casal de Perafort el dia 4 de desembre, dissabte
dissabte, dia 11 de desembre al Casal de Puigdelfí

nota: Les pel·lícules i hores per a aquestes sessions s’informaran properament.

6

Oci, Cultura i Societat

Nº14 Setembre de 2004

Oci, Cultura i Societat 15

Nº14 Setembre de 2004

Un servei d’abocador al Tarragonès

Partit de futbol casades contra solteres

Dins el Consell Comarcal del Tarragonès, els alcaldes
de catorze municipis d’aquesta comarca entre els que
hi ha el del municipi de Perafort, estan estudiant la possibilitat de construir un abocador d’eliminació de residus a la comarca. Aquest abocador permetria abaratir
el cost que paguen actualment els municipis i els seus
ciutadans per aquest servei.
Els ajuntaments que es plantegen la proposta, Perafort,

Com ja s’ha convertit en una tradició, aquest estiu s’ha tornat a celebrar per quart any consecutiu el partit de futbol que juguen dones casades contra dones solteres de
Perafort i Puigdelfí. Així el partit es
va cel·lebrar el passat 4 de setembre
i durant tot el temps fou molt disputat entre les dotze jugadores de cada
equip, que van lluitar per endur-se la
victòria.
Finalment, l’equip guanyador d’aquesta jornada futbolística va ser el
equip de les solteres que van aconseguir un contundent 4 a 1 al seu
favor, malgrat que durant el partit
totes van fer servir la seva estratègia
i les seves forces per imposar-se a
les contràries. el bon joc va imperar
durant tot el match i en finalitzar el
partit i com a mostra de l’amistat i
solidaritat existent entre les membres dels dos equips, es van refrescar
amb un bany a la piscina del poble
per tal de treure’s de sobre les tensions acumulades durant el partit.

Altafulla, el Catllar, el Morell, la Nou, els Pallaresos, la
Pobla de Montornès, Renau, la Riera, Salomó, la
Secuita, Vespella i Vilallonga, de moment han decidit
mancomunar el seu servei de brossa per intentar
millorar el seu cost, però indiquen a partir de setembre començaran a estudiar la possibilitat real de construir un abocador a la comarca per fer més assequible
el preu de l’eliminació de les deixalles.

L’estació de l’AVE
Perafort acollirà a finals de l’any 2006 una de les infraestructures de comunicació més importants del Camp
de Tarragona com és l’estació del tren d’alta velocitat,
que també permetrà la connexió amb el Corredor del
Mediterrani. El projecte costarà 41 milions d’euros i es
preveu que aquest mateix any se n’adjudiquin les
obres. L’estació comptarà amb una àmplia zona per a
viatgers, amb dues andanes principals i vuit vies, i amb
un aparcament subterrani de dues plantes amb capacitat per a més de 600 vehicles.
Així doncs l’entitat Gestor d’Infraestructures
Ferroviàries (GIF) ha desenvolupat un nou projecte per
a l’estació de l’AVE de gran magnitud, ja que aquesta
estació serà un punt de referència a la demarcació en
matèria d’infraestructures i comunicació. El primer projecte preveia una estació de 1.800 m2 mentre que el
nou projecte contempla que l’edifici ocuparà 6.083 m2.
Per altra banda, el passat mes de juliol l’alcalde de
Perafort, Joan Martí Pla i Pla, va mantenir una reunió
amb el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques i portaveu del Govern, Joaquim Nadal i
Farreras, el President del Consell Comarcal del
Tarragonès, Carles Sala Roca, i altres alcaldes, per tractar les solucions als accessos a l’estació de l’AVE a
Perafort. Durant la trobada l’alcalde va sol·licitar al

conseller l’obertura de la carretera ja construïda que
enllaça la N-240, a l’alçada de la rotonda de la màquina de tren, amb l’estació de l’AVE.
Aquesta via es troba tancada al trànsit i Joan Martí Pla
va explicar que és necessari que s’obri perquè és un
accés que podrien aprofitar els ciutadans de Perafort i
d’altres municipis veïns i els camions que treballen en
les obres de l’estació.

Diferents escenes que es van produir durant el partit en el que les solteres van tenir
sempre el resultat al seu favor

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 01-09-04

780 Habitants

Defuncions:

Casaments:

No hi ha hagut cap nova defunció

No hi ha hagut cap nou casament

Naixements:
13-06-2004

Judit Aguilà Gorgojo

23-07-2004 Nil Espuña Rodríguez
27-08-2004
Laia Pons Aina

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

Imatge de grup dels dos equips abans d’iniciar-se el partit
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El Perafort FC comença la nova temporada
El Perafort FC, equip de futbol de Perafort, ha
començat el 12 de setembre la seva segona temporada
a Segona Territorial, després que l’anterior temporada
aconseguís la permanència gràcies a un molt bo progrés
durant els partits de les últimes jornades. La Directiva
del Club ha treballat tot l’estiu per posar a punt l’equip
i planejar la nova temporada.
La resposta dels jugadors ha estat positiva ja que van
aconseguir sumar un punt a la primera jornada al Tercer

Grup de Segona Territorial, en el que també hi ha El
Catllar, Segur, La Riera, Altafulla, Vilarodona, Santa
Coloma, Vilabella, Bisbalenca, Atlètic Valls, Calafell,
Torredembarra, Bellvei, Tancat, Alcover, Llorenç i
Banyeres. La primera jornada va situar al Perafort
davant el Calafell i va acabar sense gols amb empat a 0.
La segona jornada, però denota que a l’equip li falta més
energia doncs va caure per un 3 a 1 contra l’Alcover i a la
classificació general queda situat en una catorcena posició.

CLASSIFICACIÓ SEGONA TERRITORIAL, ter
tercer grup
Equip
El Catlllar
Vilarodona
La Riera
Torredembarra
Segur
Tancat
Alcover
Llorenç
Altafulla
S.Coloma
Calafell
At Valls
Bisbalenca
Perafort
Bellvei
Vilabella
Banyeres

PJ
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

PG
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PE
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1

PP
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

TF
5
6
6
6
3
3
5
2
5
2
0
2
4
1
1
2
2

TC
2
4
4
3
0
0
5
4
5
2
0
3
6
3
3
5
5

PT
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Serveis
Avís

FÀRMACIES DE GUÀRDIA

Assistent Social (Júlia Sánchez Jerez)
Educadora Social (Montserrat Duch)

2 I 3 d’octubre - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555

4rt.TRIMESTRE 2004

Les dates de visites del que queda d’any seran les
següents:
Divendres 29 d’octubre
Divendres 26 de novembre
Divendres 17 de desembre
Per a demanar hora per una visita o per a qualsevol
dubte, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament en
horari d’oficina.

Horari d’autobusos
VALLS
DIRECCIÓ TARRAGONA
ARRAGONA
FEINERS

TARRAGONA
ARRAGONA
DIRECCIÓ VALLS
FEINERS

7’00 h. *
7’45 h. Perafor
erafor t (8’00 h.)
8’00 h. *
8’25 h. *
9’00 h. Perafor
erafor t (9’15 h.)
9’30 h. *
10’30 h. *
11’30 h. *
12’30 h. *
13’30 h. *
14’30 h. *
15’30 h. Perafor
erafor t (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. Perafor
erafor t (13’15 h.)
14’00 h. *
15’15 h. *
16’15 h. *
17’15 h. *
18’15 h. Perafor
erafor t (18’30 h.)
19’15 h. *
20’15 h. Perafor
erafor t (20’30 h.)
21’15 h. *

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

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

VALLS
DIRECCIÓ TARRAGONA
ARRAGONA
DISSABTES

TARRAGONA
ARRAGONA
VALLS
DISSABTES

8’30 h. Perafor
erafor t (8’45 h.)
10’00 h. *
12’30 h. *
16’00 h. *
17’30 h. *
19’30 h. *

9’00 h. *
11’30 h. *
14’00 h. Perafor
erafor t (14’15 h.)
16’30 h. *
18’15 h. *
20’15 h. *

VALLS
DIRECCIÓ TARRAGONA
ARRAGONA
DIUMENGES i FESTIUS

TARRAGONA
ARRAGONA DIRECCIÓ
VALLS
DIUMENGES i FESTIUS

10’00 h. *
12’30 h. *
14’00 h. *
16’30 h. *
20’15 h. *

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

DIRECCIÓ

* CRUÏLLA PERAFORT N-240

9 i 10 d’octubre - VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090
16 i 17 d’octubre - ALCOVER
Farmàcia Farras C.B. , Av. de Reus, 17.Tel. 977760479
23 i 24 d’octubre - CONSTANTÍ
Farmàcia Mª Teresa Roig Aldasoro, C/ Major, 6.Tel.977611267
30 i 31 d’octubre - ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3. Tel. 977610552
6 i 7 de novembre - VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4. Tel. 977840256
13 i 14 de novembre - LA SECUITA
Farmàcia Grau Gosálbez, C/ Progreso, 1. Tel 977611267
20 i 21 de novembre - LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia De Miguel Gasol, C/ Mártirs, 2. Tel. 977 840 525
27 i 28 de novembre - PERAFORT
Farmàcia de Irizar Vera, C/ Nou, 7. Tel. 977625555
4 i 5 de desembre - VALLMOLL
Farmàcia Carbajo Josa C/ La Unió, 48.Tel. 977637090
11 i 12 de desembre - CONSTANTÍ
Farmàcia Mª Teresa Roig Aldasoro, C/ Major, 6.Tel.977611267
18 i 19 de desembre - CONSTANTÍ
Farmàcia Mª Teresa Roig Aldasoro, C/ Major, 6.Tel.977611267
25 de desembre - EL MORELL
Farmàcia Palau Torres, Av. Plácido, 2 . Tel. 977840952
26 de desembre - LA SELVA DEL CAMP
Farmàcia Punsola Solé, C/ Puig i Ferraté, 8.Tel. 977844415

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

900123505
906365365

EMERGÈNCIES
- Telèfon Únic d’Emergències
- Informació Toxicològica
- Guàrdia Civil (Urgències)
- Hospital Joan XXIII (Urgències)
- Policia Nacional
- Policia Local
- Bombers
- Taxi
- Servei d’Ambulàncies St. Patricio
- CAP del Morell
- Farmàcia Perafort

112
915620420
062
977295811
091
092
080
977221414
977555333
977840015
977625555
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Racó Literari

Acords de Plens
Ple Ordinari del dia 7 d’abril de 2004
Assisteixen al Ple Ordinari del dia 7 d’abril de 2004: L’Alcalde Sr.
Joan Martí Pla i Pla, la Tinent d’Alcalde Sra. Mª Carme Cavero
Aiguadé, els Regidors Sr. Francesc Díaz Álvarez, Sr. Julio Trigos
Samper, Sr. Javier Robledo López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr.
Lluís Massagués Vidal i el Secretari- Interventor Sr. Antoni Pàmies
i Juncosa.

Llicències d’Obres
Són aprovades les següents obres majors:
Gavinesdos, SA. Construcció de 59 vivendes, 55 places d’aparcament i piscina a l’Av. Catalunya cantonada C/ Solans.
Promociones Perafort 2003, SL. 5 habitatges i local al carrer
Codony, 1 cantonada C/ Colom, 3.
David Fortuny Puyo. 1 habitatge unifamiliar entre mitgeres al C/
Abella, 24 de Puigdelfí, condicionat al desenvolupament de l’UA-10.
S’aprova inicialment la sol·licitud de venda de vehicles a motor
sol·licitat per Minicar Catalunya, SL. A la CN-240, km. 6,1, de
conformitat amb l’informe favorable del Tècnic Municipal. També
s’aproven, per unanimitat, les següents autoritzacions administratives: Minicar Catalunya, SL. Instància sol·licitant canvi de nom a
favor de Minicar Catalunya, SL. CN-240 – Km. 6,1.
Subvenció per la Festa Major de Sant Pere
A sol·licitud de la Junta del Casal de Perafort, s’acorda per unanimitat, la concessió d’una subvenció de 23.853,00 €, pels actes
que organitzarà per a la Festa Major de Sant Pere 2004.
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L’Ajuntament farà els actes propis de cada any, amb càrrec al seu
pressupost.
Subvencions pel manteniment dels Casals 2004
Prèvia deliberació al respecte, s’arriba a la conclusió que aquest
any s’havia d’equiparar la subvenció per un igual als dos Casals
per així disposar dels mateixos diners a l’hora d’efectuar qualsevol manteniment derivat de l’ús de les instal·lacions. La proposta
del Sr. Alcalde, s’aprova per unanimitat la concessió d’una subvenció d’11.143,60 €, a cada Societat, per a l’any 2004, equivalent a un 4% d’augment respecte la de 2003.

Equipaments i Serveis
L’Alcalde dóna compte dels següents temes:
- Que ha tingut una reunió amb el Sr. Arquebisbe i amb el Sr.
Rector, pels tema dels campanars i les Abadies.
- Que les obres de la 1ª Fase de la Guarderia, estan acabades.
- Que ja s’han pagat les Beques de Llibres i Transport del Curs
2003-2004.
- Que recentment ha tingut una reunió amb el Sr. Joan Llort, per
temes d’Urbanisme del municipi.
- Que INCASOL, està procedint a netejar els terrenys que va comprar, a l’objecte de prevenció d’incendis forestals.
- Que ja s’han instal·lat les bombes de fred- calor als Consultoris.
- Que s’han acabat les obres dels paviment d’un tram del carrer
“Les Franqueses”.
- Que a causa de les pluges s’ha fet una actuació urgent al camí
del Cementiri de Puigdelfí.
- Que pels Serveis Municipals, s’han arreglat diversos trams de les
voreres del carrer Joan Fuster i Joan Palau.

Oh! Rambla de Tarragona
150 anys d’història?
tan bonica que enamora,
tota tu ets una joia.
Joia llarga i lluminosa
que tothom s’enorgulleix
perquè tu ets la més formosa
de tot el Tarragonès.
Oh! Rambla de Tarragona
i que hi tens al teu destí?
un balcó damunt la sorra
del Mediterrani diví.
Avis, pares i canalla
tots venim a passejar
de dalt, baix tota la Rambla
i els joves a festejar.
Oh! Rambla de Tarragona
quantes flors per presumir!
I què em dius dels teus coloms?
Sempre amb tu, fins a morir!
Montse R. V.

Recepta de cuina
TRUITA DE
XAMPINYONS
S’agafen un quilo de xampinyons naturals o quatre llaunes de xampinyons
en làmines.
Es netejen i es posen en una paella,
quan estiguin quasi bé fets, s’hi afegeix
l’all i el julivert. Mentre es salteja tot,
s baten els ous i es fa la truita amb tot
barrejat . Finalment s’adorna al gust de
cadascú.
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Les excursions ...
La nostra veïna Mª Teresa Torrens Bardina ens ha fet
arribar dues fotografies que corresponen als anys 50
i en les que se la pot veure a ella i a altres amigues i
amics i companys de Perafort en dues sortides fetes
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Salutació 3

Salutació
a l’època. A la primera imatge la veiem acompanyada
de set companyes i a la segona fotografia la podem
veure amb un grup molt més nombrós durant una
excursió.

Carmen Padreny Vidal
Roser Solé Ninclis
Pilar Vallvé Esteve
Mª Pilar Juncosa Banús
Mª Teresa Torrens Bardina
Mª Teresa Mañé Tous
Marisol Manetas Nel·lo

Julio Trigos
Segon tinent d’alcalde.
Sanitat, Ensenyament i Esports

Mª Teresa Balmau Canals

Carlos Dalmau Bardina
Joan Tasias Valls
Josep M. Aguilà Banús Marisol
Manetas Nel·lo
Mª Teresa Dalmau Canals
Josep M. Dalmau Bardina
Joan Juncosa Banús
Manuel Llorens Manent Forn
Mª Teresa Mañé Tous
Mª Teresa Torrens Bardina
Carmen Padreny Vidal
Josep Manent Forn
Pilar Vallvé Esteban
Montserrat Massagues Massó
Joaquima Ariño Giner
Mª Pilar Juncosa Banús
Roser Solé Ninclis
Pilar Piñol Busquets
Pepita Vidal Veciana
Nuria Manetas Nel·lo
Elisa Roca Solé
Josep M. Sierra Gavaldá.
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

Amb el mes de setembre hem arribat a un nou número del butlletí de Perafort i
Puigdelfí i també a l’inici del curs escolar i de l’activitat després del període de
vacances. En general els mesos de d’estiu són sinònims d’èpoques de relaxament,
de poca activitat, de vacances, de gaudir en família, de fer viatges, d’anar a la platja a la muntanya o a la piscina, de sortir, de festes majors, de celebracions,...
Al nostre municipi també ha estat així i des de què vam celebrar la nostra festa major
de Sant Pere hem gaudit de la piscina municipal, de les festes d’estiu, de concursos
de truites, d’activitats culturals, de festes com la de la verema, de concerts, de cinema, d’un munt d’activitats de les que trobareu informació en aquesta revista.
Però ara és setembre i toca tornar a la feina. De fet, la meva regidoria especialment fa ja setmanes que treballa en l’inici del nou curs escolar. Després de les
vacances d’estiu durant les que els nens i nenes del nostre poble han pogut fer
cursets de natació, assistir al casal d’estiu amb sortides, tallers, jocs i moltes
opcions, i han passat hores i hores jugant amb els amics, ara els toca tornar a l’escola. Per això nosaltres hem organitzat l’inici de curs perquè les instal·lacions, el
professorat, les activitats, tot, estès enllestit perquè els nens i nenes ho trobessin
tot perfecte quan tornessin a l’escola.
L’etapa escolar és molt important per al futur dels nens, ja que des de l’Escola
Bressol, passant per l’Ensenyança Obligatòria, el Batxillerat i les seves opcions
futures, reben part dels coneixements i dels valors que els ensenyen a créixer com
a persones.
Com dèiem, tots hem tornat a la feina, menuts i grans, i també hi ha tornat el
Perafort Futbol Club que enguany es manté a Segona Territorial. El final de la temporada passada va ser vibrant i esperem que aquesta temporada 2004-2005 ens
ofereixi un bon joc que aconsegueixi mantenir-lo al capdavant de la classificació.

Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 14/setembre de 2004
Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla
Coordinador:
Javier Robledo López
Redacció, disseny,
maquetació i publicitat:
Gestión 4
C. Rovira i Virgili, 19 6è 1a
43002 Tarragona
Fotografies:
T. Morera

Un grup de cigonyes han fet niu al capdemunt del campanar de Perafort
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 · e-mail: aj.perafort@altanet.org
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Carta a Mossèn Anton Morell i Jansà

Breu història
Mossèn Anton Morell i Jansà va néixer a Vila-seca i va
ser ordenat sacerdot a Barcelona l’any 1952, any del
Congrés Eucarístic Internacional. Mossèn Anton va
morir a Torredembarra el passat 12 d’agost.
El 1953 recent començada la seva vida ministerial i provinent de l’Església de Sant Pere del Serrallo de
Tarragona, va ser destinat a Perafort, on va exercir les
tasques pròpies d’una parròquia fins l’any 1957. Llavors,
l’autoritat Eclesiàstica va creure convenient que ocupés

l’arxiprestat de Barberà de la Conca. L’estada en aquest
poble va ser per poc temps ja que novament rep l’ordre de trasllat a la Parròquia de Sarral on va ser el principal impulsor de reconstruir l’ermita dels Sants
Metges. Després de bastants anys de Capellà a Sarral,
va baixar cap a Torredembarra, últim i definitiu destí des
d’on ens ha donat l’últim “ADÉU” a tots.
Pròximament se celebrarà una missa de sufragi per la
seva ànima
Amb la col·laboració de Núria Manetas Nel·lo.
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Èxit de participació a la Festa Major!

