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Nadal 15

Divendres 24 de desembre
Cagatió al Casal de Perafort, a les 17.00 hores.

Nadales

Dissabte 25 de desembre
Missa de Nadal a Perafort i a Puigdelfí

El dimoni escuat

Caga tió

Allà sota una penya
és nat un Jesuset;
nuet, nuet,
que és fill de Mare Verge
i està mig mort de fred;
nuet, nuet,
i està mig mort de fred.

Caga tió, tió de Nadal

Diumenge 26 de desembre
Missa de Sant Esteve
Arribada dels Patges Reials a Perafort i a Puigdelfí

Divendres 31 de desembre
Sopar de cap d’any a Puigdelfí
Sopar de cap d’any al Casal de Perafort

Dissabte 1 de gener
Missa solemne d’Any Nou a Puigdelfí i a Perafort

Cap de setmana 1 i 2 de gener
Pessebre Vivent pels carrers del municipi, a la tarda

Dimecres 5 de gener
Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags a Perafort i a Puigdelfí

El bon Josep li deia:
- Jesús que esteu fredet;
pobret, pobret;
La Verge responia:
- Per falta d’abriguet;
pobret, pobret,
per falta d’abriguet!

Dijous 6 de gener
Partit de futbol solidari a favor dels nens amb paràlisi cerebral de l’Associació la
Muntanyeta. Al camp de futbol a partir de les 10.00 hores.
NOTA: Per entrar a veure el partit o jugar caldrà portar una joguina que es repartirà entre els
nens de l’Associació de Paràlisis Cerebral de Tarragona

Festa Major de Puigdelfí

- Sant Sebastià 2005 Divendres, 21 de gener.
19:00 h. Inauguració Exposició de Manualitats al Casal de Puigdelfí.
23:30 h. Lluït Ball a càrrec de la coneguda Orquestra Girasol.

Dissabte 22 de gener.
De 11 a 14 h. i de 16 a 19 h. Parc Infantil ‘Oeste’
19:00 h. S’obre l’Exposició de Manualitats.
20:30h. Tarda de Ball amb la Gran Orquestra Pasarela amb Paco Fornós
que ens deleitarà amb uns “corridos” mexicans.
24:00 h. Nit de ball amb la mateix Orquestra.

Diumenge 23 de gener.
A les 12 h. Missa Solemne en honor al nostre Patró Sant Sebastià amb
l’acompanyament de la Coral Schola Cantorum.
A les 13 h. Cercavila a càrrec de la Llumeneta de Perafort.
18:00 h. Es tornarà a obrir l’Exposició de Manualitats

Pastors hi arribaren
allà a la mitja nit;
catric, catric,
veient que tots hi anaven
del gran fins el més xic;
catric, catric,
del gran fins el més xic.

posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera
i el pollí a dalt del pi
Toca, toca Valentí.
Passen bous i baques
Gallines amb sabates
i galls amb sabatons.
Correu, correu minyons,
que la teta fa torrons,
el vicari els ha tastat,
diu que són un poc salats.
Ai el brut; ai, el porc;
ai, la cara, cara, cara;
ai, el brut; ai, el porc;
ai, el cara de pebrot.

A prop d’allí passava
un dimoni escuat;
patrip, patrap,
sentint tanta gatzara
a dintre s’ha ficat;
patrip, patrap,
a dintre s’ha ficat.
Els pastorets en veure’l
se li tiren al damunt;
patim, patum,
i tantes n’hi mesuren
que el deixen mig difunt;
patim, patum,
que el deixen mig difunt.

19:00 h. Gran Espectacle de Varietats.
Humorista i Cantant Héctor Caro. Vedette. Ballet Cotton Girls. Mag Markelius i Kim
I com a final de Festa
un espectacular castell de Focs a càrrec de la Pirotècnia Igual

Si tens alguna fotografia de fa anys amb alguna curiositat o simplement voldries enviar-nos per a publicar-la, pots fer-ho a:
aj. perafort@altanet.org o bé adreçar-te a l’Ajuntament amb les teves dades i una breu explicació sobre la fotografia
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Salutació 3

Participació en diverses proves esportives
Diversos ciutadans esportistes de Perafort han participat en algunes de les darreres proves i curses organitzades a la comarca, obtenint bons resultats en la categoria femenina i masculina.A Tarragona, han participat a
la tretzena edició de la Mitja Marató Ciutat de
Tarragona el passat mes de novembre. El millor classificat en la categoria masculina va ser Joan Olive que amb
1:31:41 va aconseguir el lloc 364, Juan Gago amb onze
minuts més va acabar en la posició 817, Agustí Marti el
1079 i Albert Aguilar el 1367. En l’apartat femení Núria
Fortuny, que pertany a Tarragona Fondistes, va registrar
un temps de 1:39:06 i va acabar en la posició 647 i Anna
Gorgojo en la 1181.
També a Tarragona, la Núria Fortuny, l’Anna Gorgojo i
l’Albert Aguilà van participar a la VII Triatló Ciutat de
Tarragona, que té lloc durant la festa major d’aquesta
ciutat. La cursa consta de tres proves, 300 metres de
natació, 18 quilòmetres de Bicicleta Tot Terreny i 4
quilòmetres de carrera a peu. A la classificació femenina Núria Fortuny Palau va acabar en tercera posició
amb un temps de 1:19:35 i l’Anna Gorgojo en sisena
amb 1:23:30. Albert Aguilà va aconseguir la posició 66
en la classificació masculina amb un temps de 1:26:05.
Per altra banda, el municipi veí de Els Pallareos ha organitzat enguany la primera edició de la Duatló de muntanya dels Pallaresos, en la que van participar la Núria
Fortuny i l’Anna Gorgojo, que van ocupar la primera i
segona posició aconseguint la primera el lloc ‘Mestra
Femení’ després d’aconseguir un temps de 1:13:19.
Finalment, Maria Robledo Rufa ha participat en el X
Cros Sant Pau, amb una distància de 1.100 metres i ha
aconseguit la sisena posició en la categoria aleví femení.

Classificació general mitja marató
Posició Nom
364
647
817
1079
1181
1367

Joan Olive Marquez
Núria Fortuny Palau
Juan Gago Delgado
Agusti Marti Rujas
Anna Gorgojo Sanchez
Albert Aguilar Valls

Temps - ritme km. Club
1:31:41
1:39:06
1:42:33
1:49:16
1:53:19
2:08:11

-

04:21
04:42
04:52
05:11
05:23
06:05

Salutació

Tgn FONDISTES

Vull aprofitar que ens trobem en unes dates tant especials per a desitjar-vos, de part
del Consistori de Perafort i Puigdelgí i també de part meva, molt Bon Nadal i Feliç
Any Nou 2005. Arriben les festes de Nadal, unes dates en què els joves tenen vacances a l’escola i molts adults aprofiten per a passar els dies festius en família. Són dates
de tradicions, de reunions familiars, de dinars, de sopars, de retrobaments, en resum,
de diverses activitats que impliquen desplaçaments.

Javier Antonio
Robledo i López
Regidor de Joventut, Festes,
Protecció civil i Circulació vial

JO
Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 15/desembre de 2004
Diversos atletes durant el recorregut de la XII Mitja Marató de
Tarragona

Per això vull recordar-vos la importància de la seguretat vial i de la prudència que ha
d’acompanyar-nos a tota hora. Quan ens haguem de desplaçar per a trobar-nos amb
la família o els amics, hem de tenir en compte les condicions de les carreteres o vies
per les que haguem de passar, hem de descansar quan realitzem viatges llargs, hem
de respectar les senyals de trànsit i les normes de circulació i, sobretot, hem de recordar que no s’ha de veure alcohol si s’ha d’agafar el cotxe. Així doncs, cal tenir en
compte sempre que la diversió ha d’anar acompanyada de la responsabilitat, tant si
ens quedem a casa com si viatgem a fora.
Les festes de Nadal són unes setmanes en les que regnen la il·lusió, l’alegria, la convivència, els bons propòsits i, també, els bons àpats i la bona companyia. Des del
nostre municipi s’organitzen diversos actes i activitats per a què tots podem participar junts en aquestes festes entranyables. Aquests dies celebrem la sortida dels jubilats, les misses solemnes, el caga tió, el concert de Nadal, el pessebre vivent, els
sopars de Cap d’Any, i l’arribada dels Reis d’Orient. Esperem comptar amb la vostra
presència.
Que tingueu unes bones festes de Nadal i una bona revetlla per a rebre l’Any 2005!

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

Fotografia de grup de tots els participants al pessebre vivent l’any passat
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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Els partits de la temporada del FC Perafort

Acords de Plens
Acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament
en ple el dia 2 de juliol de 2004
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla, Sra. Tinent d’Alcalde Mª
Carme Cavero Aiguadé, i Srs. Consellers Francesc Díaz Álvarez,
Javier Antº Robledo López, Lluís Massagués Vidal i Julio Trigos
Samper i el Secretari – Interventor Sr. Antoni Pàmies i Juncosa.
Excusa la seva assistència el Conseller Sr. Carlos Velilla i Garcia.

Llicències d’Obres
Són aprovades les següents obres majors:
Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Solans.
Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Solans.
Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Codony, 1.
Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Codony, 1.
Edifici de 5 habitatges i locals.

Homenatge amb lliurament de l’escut d’or del municipi a tots els
Alcaldes i Regidors, que no el tinguin així com un quadre amb
l’escut del municipi i placa personalitzada. Als Alcaldes se’ls
donarà el bastó distintiu del seu càrrec. En el curs de l’acte farà ús
de la paraula el 1r. Alcalde democràtic i l’Alcalde actual.
Acabat l’acte, s’obsequiarà als homenatjats amb un sopar.
La relació dels Alcaldes i Regidors és el següent:
Joan Pere i Busquets, Albert Ribas i Iglesias, Anton Bardina i
Brunet, Joan Solé i Vidal, Joan Padreny i Boix, Joan-Martí Pla i Pla,
Josep Mª Raduà Gasol, Josep Gras i Veciana, Josep Lluís Magriñà
i Vidal, Josep Mª Calbet i Segarra, Josep Roig i Cisteré, Lluís
Massagués i Massó, Ramiro Miró i Benet, Agustí Aguilà i Banús,
Joan Solé i Vidal, Josep Manent i Forn, Anton Pons i Casasús, Josep
Recasens i Juncosa, Josep Sanahuja i Contijoch, Josep Lluís Valls i
Vidal, Josep Pedro i Sanahuja, Josep Mª Juncosa i Roig, Carlos
Velilla i Garcia, Antoni Pons i Llauradó, Joan Padreny i Sarrà,
Albert Figuerola i Puig, Jordi Barril i Vives, Olga Miró i Barenys,
Joan Ventura i Mateu, Francesc Díaz i Álvarez, Julio Trigos i
Samper, Margarida Gras i Piqueras, Mª Carme Cavero i Aiguadé,
Javier-Antonio Robledo i López, Lluís Massagués i Vidal.

Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Franqueses, 2.
Enderroc Edifici.

Aprovació del Pla de Protecció Civil Municipal

Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Franqueses, 2.
Edifici vuit habitatges, dos locals i garatge.
Homenatge i distincions als Alcaldes i Regidors dels 25 anys
d’Ajuntament democràtics
L’Alcalde, explica al Consistori, que amb motiu de la celebració
dels 25 anys d’Ajuntaments democràtics, era el moment oportú
per a fer un acte d’homenatge a tots els Alcaldes i Regidors des de
l’any 1979-2004. Degut a què la data escollida semblava la més
adient, abans d’organitzar aquest acte es va consensuar amb els
Regidors Sr. Velilla i Sr. Massagués.
Els actes programats, són els següents:
Dia 3 de juliol de 2004.
Hora: 20’30 h.
Lloc: Casal de Perafort.
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Seguidament, el Regidor de Protecció Civil, presenta el Projecte del
Pla de Protecció Civil, redactat per Manuel Montesinos, Enginyer
Tècnic Industrial, que comprèn: Manual d’Actuació. Plaseqta.
Transcat. Inuncat. Infocat. Annexes Generals. Implantació
Manteniment.
En relació al Projecte presentat al Ple municipal del dia 7 d’abril
2004, l’Enginyer autor del Projecte ha efectuat les següents modificacions i indicacions.
S’han afegit els números als cercles d’indicació dels elements vulnerables del plànol del PLASEQTA.
Amb respecte a la modificació dels plànols amb motiu de les
noves infrastructures del municipi, s’ha realitzat consulta tècnica
a la Delegació a Tarragona de la direcció General d’Emergències
i Protecció Civil (Organisme que ha d’homologar el Pla de
Protecció Civil Municipal).

El Futbol Club Perafort es troba, gairebé a meitat de la
primera ronda, molt ben situat per aconseguir el seu
objectiu de la consolidació i la permanència a Segona
Territorial, fet que ja va aconseguir també en la temporada anterior. Així doncs, una vegada s’ha disputat la
tretzena jornada, el FC Perafort compta amb 15 punts
i, situat a la onzena posició a la classificació, es troba
lluny de les posicions de descens.
Així doncs, la junta directiva que va ser escollida fa poc
més d’un any amb Josep Barril al capdavant compleix
les seves expectatives amb l’equip, amb el que manté
una molt bona relació. Aquesta bona relació es fa
extensiva entre els jugadors i l’entrenador de l’equip,
Joaquim Maria Porqueres, de manera que el Club
compta amb un ambient cordial i de caliu que afavoreix
el bon joc del conjunt.
El FC Perafort ha aconseguit una bona integració entre
els jugadors veterans de l’equip i les noves incorporacions de la temporada, Albert Ribas i Jaume Raduà, dos
jugadors joves i de casa, de Perafort i Puigdelfí. Aquest
és també un dels objectius del Club, reforçar l’equip,
consolidat i veterà, amb noves incorporacions de joves
del poble. D’aquesta manera es vol crear un equip sòlid
i eficaç que segueixi amb la campanya regular que està
realitzant de manera que mantingui la classificació. En
ple mes de desembre i gairebé a meitat de la temporada, des del Club es manifesta que el FC Perafort està
“quasi salvat” amb els punts que ha aconseguit i que “no
tenim perquè patir per a mantenir la categoria”.
Val a dir que la bona marxa de l’equip ha fet que darrerament s’hagi registrat un increment dels socis del Club

gràcies a les incorporacions de nous ciutadans de
Perafort i Puigdelfí.
Finalment cal recordar que el FC Perafort organitza
juntament amb l’Ajuntament el proper dia 6 de gener,
dia de Reis, un torneig quadrangular en benefici de
l’Associació la Muntanyeta de Nens amb Paràlisi
Cerebral. Aquest acte, del que enguany es celebra la
tercera edició, serveix per a recollir les joguines que els
jugadors i els espectadors porten al camp per aquests
nens. En acabar l’acte es servirà un aperitiu per a tots
els assistents.
JORNADA

DIA

J·14

Dg 19 de desembre

PARTIT
F.C. Perafort – C.F. Joventut Bisbalenca

J·15

Dg 9 de gener

C.F. Llorenç – F.C. Perafort

J·16

Dg 16 de gener

F.C. Perafort – U.E. Santa Coloma de Queralt

J·17

Dg 23 de gener

U.D. Tancat – F.C. Perafort

J·18

Dg 30 de gener

C. F. Calafell – F.C. Perafort

J·19

Dg 6 de febrer

F.C. Perafort – C.E. Alcover

J·20

Dg 13 de febrer

C.F. Banyeres – F.C. Perafort

J·21

Dg 20 de febrer

F.C. Perafort – C.E. Altafulla

J·22

Dg 27 de febrer

C.E. El Catllar – F.C. Perafort

J·23

Dg 6 de març

F.C. Perafort – C.F. La Riera

J·24

Dg 13 de març

F.C. Perafort – C.F. Vilarrodona

J·25

Dg 20 de març

C.E. Santa Oliva – F.C. Perafort

J·26

Dg 3 d’abril

F.C. Perafort – Atletic Vilabella

J·27

Dg 10 d’abril

U.E. Segur – F.C. Perafort

J·28

Dg 17 d’abril

F.C. Perafort – C.F. Valls At.

J·29

Dg 24 d’abril

U.D. Torredembarra – F.C. Perafort

J·30

Dg 1 de maig

F.C. Perafort – At. Bellvei

J·31

Dg 8 de maig

C.F. Joventut Bisbalenca – F.C. Perafort

J·32

Dg 15 de maig

F.C. Perafort – C.F. Llorenç

J·33

Dg 22 de maig

U.E. Santa Coloma de Queralt – F.C. Perafort

J·34

Dg 29 de maig

F.C. Perafort – U.D. Tancat

Una de les jugades del partit Perafort-Torredembarra disputat el passat 28 de novembre
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Acords de plens

Caga tió
Un dels actes més destacats per als nens de Perafort i
Puigdelfí durant les festes nadalenques és el caga tió,
que inaugura per a ells tot un seguit d’activitats i celebracions que els il·lusionen. El caga tió tindrà lloc al
Casal de Perafort a les 17.00 hores de la tarda del dia
24 de desembre. El tió estarà preparat i ben carregat de
regals per a tots els nens i nenes que hi acudeixin i que
cantin la cançó del caga tió mentre li donen els cops
màgics a l’esquena.
Després del caga tió les activitats de Nadal segueixen
el dissabte dia 25 de desembre amb la Missa de Nadal
i el diumenge 26 amb la Missa de Sant Esteve. El dia 26
també és un dia molt esperat pels nens del municipi ja
que arriba el patge reial per a recollir les cartes per als
Reis d’Orient. El divendres 31 de desembre segueixen
les celebracions amb el tradicional sopar de cap d’any a
Puigdelfí i al Casal de Perafort per a acomiadar l’any
2004 i donar la benvinguda al 2005.
L’endemà es celebrarà l’arribada de l’any amb la Missa
solemne d’Any Nou, i aquest mateix cap de setmana es
viurà a les tardes el pessebre vivent de Perafort. El pessebre arriba a la seva quarta edició omplint els carrers
de Perafort i transportant-los a una època molt llunyana quan va tenir lloc el naixement de Jesús. Totes les
escenes de la història es podran reviure, des dels
corrals fins als campaments de pastors o el portal de
Betlem. El pessebre és possible gràcies a la participació
de molts veïns que col·laboren amb el seu treball

aquests dies, a les aportacions d’empreses i entitats i al
patrocini de l’Ajuntament.
Després del pessebre vivent, la programació dels actes
de Nadal seguirà amb la cavalcada de Ses Majestats els
Reis Mags pels carrers de Perafort i Puigdelfí el dimecres dia 5 de gener. I tancarà els actes nadalencs el partit de futbol solidari a favor dels nens de l’Associació de
Nens amb Paràlisi Cerebral, el dia de Reis.

Com a resultat de la mateixa es recomana no corregir els plànols
-caldria tot un aixecament topogràfic i traslladar-ho després als
plànols-. S’afegeix una nota d’observació als Annexos 6.4 de tots
els manuals.
La Carretera a Els Garidells TV-2232 és actualment operativa si bé
té un recorregut diferent als plànols que no impedeix que pugui
ser utilitzada segons l’operativa de cada manual.
Per últim dir que l’actual revisió del PLASEQTA de l’any 2003 està
utilitzant els mateixos plànols del Pla de Protecció Civil
Municipal.
Posat a la consideració dels Regidors assistents, és aprovat el
referit Projecte sense cap modificació ni esmena.

Adjudicació d’obres i Serveis

Escena del pessebre vivent que recrea el tradicional caga tió

Sortida de Nadal dels jubilat
El passat dia 18 els jubilats de Perafort i Puigdelfí van
inaugurar les activitats de Nadal del nostre municipi
amb la tradicional sortida i dinar de Nadal dels jubilats
organitzats pel Consistori. Durant la sortida, que se
celebra cada any per aquestes dates, els participants
van visitar els municipis de Miravet i Benissanet a les
Terres de l’Ebre.
A Miravet van visitar el nucli històric, d’origen musulmà
i d’autèntic poble fluvial de l’Ebre, i van poder veure des
de l’exterior el castell templer que el corona i que vigila tot el conjunt. Després de visitar aquest poble famós
per haver estat escenari de la Batalla de l’Ebre i per la
seva terrissa tradicional, el grup es va dirigir al municipi
proper de Benissanet per a conèixer l’interessant
Museu dels instruments musicals.
Una vegada acabades les visites els jubilats van celebrar
el dinar de Nadal, que s’ha convertit en un homenatge
a tots els jubilats de Perafort i Puigdelfí.
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En finalitzar el dinar, el grup va tornar a Perafort per
assistir al Concert de Nadal que va tenir lloc al Casal
de Perafort i va ser a càrrec de l’Orquestra de Cambra
del Conservatori de Música de Vila-seca.

L’Alcalde dóna compte dels següents assumptes:
1.- Adjudicació bar piscines:
A Perafort, una sol·licitud presentada per Julià Olivé Márquez. A
Puigdelfí, ha quedat desert.
2.- Compra de màquina aspiradora:
A l’objecte de tenir mitjans per a procedir a tenir els carrers i places més netes, es van demanar pressupostos a 2 cases comercials
de Granollers, el pressupost és de 11.411,50 €.
3.- Caixa de Pensions:
Comenta que ha tingut contactes amb directius de dita entitat, per
obrir una sucursal al municipi.
4.- Ensenyament:
Ha parlat amb el Departament d’Ensenyament pel tema de les
Escoles, en què s’està en disposició de poder iniciar la construcció en el 2005-2006.
5.- Pla Director:
Comenta que ha parlat amb el nou Delegat Territorial del Govern
de la Generalitat, i sobre el Pla Director, diu que hi està d’acord.
Com Alcalde, anuncia que s’està estudiant la possibilitat de presentar-hi un Contenciós Administratiu.
6.- Caixa Tarragona de Perafort:
Ha parlat amb els dirigents de Caixa Tarragona, amb motiu del
nou horari establert i degut a les queixes presentades, segons
informen volen restablir l’horari antic i possiblement canviïn d’ubicació, en aquest cas l’Ajuntament demanarà que treguin el caixer automàtic dels baixos de l’Ajuntament, com a resultat del passat intent d’explosió i robatori de l’aparell.
7.- Subvencions Repsol Química:
Està negociant amb els directius de Repsol Química perquè les
subvencions per activitats del municipi, siguin lliurades en un sol
paquet a l’any.

8.- Vigilància Militar:
Com tothom ja sap, els soldats de l’Exèrcit espanyol estant efectuant la vigilància de les instal·lacions de la Petroquímica. He de
manifestar que com Alcalde no en sabia res. La Primera ubicació
va ser a el Morell, a la Granja, i ara com que són les Festes, sembla que ho faran a la Pobla.
9.- Obres Guarderia:
Ja estan començades les obres de la nova Guarderia i el
Constructor adjudicatori és Jordi Riera i Cusiné.
10.- Simulacre Plaseqta:
El passat dia 26 de juny, a les 11 hores, es va activar un simulacre per a provar el funcionament de les sirenes instal·lades a
Puigdelfí i a Perafort, organitzat per la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil, delegació de Tarragona. El resultat va ser satisfactori, amb mancança de so als extrems del poble
de Perafort.
11.- Arranjament Piscines:
Per adequar a la normativa vigent, les instal·lacions de les
Piscines, s’han efectuat unes modificacions per tal d’adaptar-les i
així poder obtenir les corresponents autoritzacions.
12.- Tancament recinte tombes romanes:
S’ha parlat amb Repsol Petroli, amb el Sr. Bertran, i diu que abans
d’acabar l’any, creu que es podran fer les obres.
13.- Xiqui Parc:
El proper dilluns, parlarà amb el Sr. Josep Boronat, de DOW, per
tal de concretar el possible arranjament de l’aparell d’esbarjo que
en el seu dia va instal·lar l’empresa DOW.
14.- Reunió Junta Casal de Puigdelfí:
Segons reunió amb la Junta del Casal de Puigdelfí, es va acordar
organitzar aquest any, un sopar popular per a la festa d’estiu de
Puigdelfí, igual com es fa a Perafort; el motiu de no fer-ho a la
festa Major d’Hivern, és per manca de local i perquè a l’estiu és
més adequat fer un sopar al carrer.
15.- Plaça de la Generalitat:
Creu que s’hauria de tancar la plaça i adequar-la amb cistelles de
bàsquet perquè els nens de l’escola puguin jugar-hi, així hi hauria un nou lloc d’esbarjo i a més amb seguretat total per a tots ells.

ESTAT DE LES FINANCES A 31 DE MAIG DE 2004.
Saldo del Pressupost
General.....................…………………645.454,74 €.
Situació de l’efectiu:
C. T. Sucursal de Perafort,
cte. ct. .................…………………….643.378,41 €.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 01.12.04

794 Habitants

Defuncions:

Casaments:

No hi ha hagut cap nova defunció
Imatge de Miravet des del riu Ebre

No hi ha hagut cap nou casament

Naixements:
13-11-2004

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

Pol Miracle Sanchez
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Serveis
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
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La festa de l’oli
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

L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, amb la
col·laboració de la Junta de la Societat
Cultural i Recreativa de Perafort, va organitzar el passat dissabte 27 de novembre al
matí, la Festa de l’oli que es celebra cada
any per aquestes dates. L’acte ha estat
organitzat pel Consistori del municipi en
un moment en què ja s’han recollit els primers fruits de la collita d’olives d’enguany i
s’han elaborat les primeres ampolles d’oli
d’oliva a les nostres comarques.
La festa té com a objectiu celebrar l’arribada de l’oli nou al poble i va consistir en
un esmorzar popular a base de torrades
amanides amb oli d’oliva acabat de premsar i acompanyades d’una bona butifarra i
embotit, degustació de la que van gaudir
nombrosos veïns de Perafort i Puigdelfí.
Les olives són un cultiu representatiu del
Camp de Tarragona i l’oli que se n’extreu
és un dels pilars fonamentals de la dieta
Mediterrània, per això, cada any, el nostre
municipi és fidel a les seves tradicions i a
les seves arrels agrícoles i organitza un
esmorzar perquè tots els veïns i visitants
puguin gaudir de les primeres premsades
de l’any.

Els veïns van poder gaudir d’un gran esmorzar amanit amb l’oli d’oliva

I·luminació de Nadal
Com cada any quan arriba el mes de desembre
l’Ajuntament col·loca la decoració de Nadal del municipi per a preparar les festes que s’acosten. La llum és
un element destacat en aquestes dates perquè col·labora a donar un ambient festiu d’alegria en uns dies plens
de festes tradicionals i il·lusions. És per això que des del
Consistori es col·loca cada any la il·luminació de Nadal
que omple de llum i de colors els principals carrers de
Perafort i Puigdelfí.
Aquest any 2004 la il·luminació de Nadal es va inaugurar el passat dimecres 1 de desembre, quan es van
encendre els centenars de bombetes de diversos
colors que donen forma als dibuixos que decoren els
dos nuclis del nostre municipi. Les llums de Nadal s’encenen cada tarda durant el mes de desembre i totes les
dates de Nadal, i s’apagaran un cop s’hagin acabat les
festes després de la celebració de l’arribada dels Reis
Mags d’Orient el dia 6 de gener.

Imatge de les llums de Nadal en un carrer del municipi
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Estació de l’AVE

La pubilla
El dia 18 de setembre va tenir lloc la presentació en
societat de la pubilla i dames d’honor de Perafort de
l’any 2004. La pubilla d’enguany és la Rosalia Gil Papiol,
que substitueix a la Pubilla’03, Maria Radua López, i les
dames d’honor, Tania Solé Bosch i Meritxell Díaz
Aymerich. L’acte de presentació va comptar amb una
gran assistència de públic que s’ho va passar d’allò més
bé al ritme de l’orquestra Estelada i durant la celebració es va lliurar a Maria Radua una placa commemorativa del seu pubillatge perquè recordi la representació
que ha fet del municipi de Perafort i Puigdelfí.
Per altra banda, la pubilla i les dames d’honor’04 van
participar com a representants del nostre municipi a
l’acte celebrat a la ciutat gironina de Roses el 15 i 16
d’octubre per a escollir la Pubilla i l’Hereu de Catalunya
2004. En aquest acte, organitzat per Foment de les
Tradicions Catalanes, hi participen pubilles, hereus i
dames d’honor de tot Catalunya que passen diversos
exàmens per aconseguir ser proclamats Pubilla i Hereu
Catalunya 2004. La celebració de l’esdeveniment va
tenir lloc al Teatre Municipal de Roses, que va acollir a
tots els participants i acompanyants. Les representants
de Perafort i Puigdelfí van tenir ocasió de visitar la ciutadella de Roses i de participar en la benedicció de les
bandes i les faixes que es va realitzar a la Parròquia de
Santa Maria.
Durant el certamen va ser nomenada Pubilla de
Catalunya amb el títol nacional Sílvia Campillo i Ferret
de Sitges, i Hereu de Catalunya, Jordi Pimàs i Megias de
Tordera. Cal destacar que entre les dames i els fadrins
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de Catalunya hi va haver dos representants tarragonins. L’hereu de
les comarques tarragonines,
Oscar Sánchez de Falset, va ser
escollit Primer Fadrí de Catalunya; i
la pubilla de les comarques tarragonines, Laia Segura de Bot, va ser escollida
Segona Dama de Catalunya.

Maria Radua, pubilla 2003, i Meritxell Díaz, dama d’honor amb la
placa en record del seu pubillatge

La pubilla ’04 de Perafort, Rosalia Gil, acompanyada de les dames d’honor, Tania Solé i Meritxell Díaz

Els terrenys on s’instal·larà l’estació de l’AVE de
Perafort no compten encara amb els serveis necessaris per a cobrir les necessitats de la infraestructura
que hauran d’acollir en el futur. L’equipament té un
pressupost d’uns 41 milions d’euros i es preveu que
entri en funcionament l’any 2006, i el GIF (Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias) encara no ha solucionat
les mancances de la zona ni s’ha posat en contacte
amb el alcaldes dels municipis veïns l’obra a la comarca del Tarragonès. Davant aquesta situació i gràcies a la
bona situació de veïnatge dels dos municipis, els alcaldes de Perafort, Joan Martí Pla, i de la Secuita, Eudald
Roca, s’han unit per a exigir conjuntament al GIF que
es desenvolupin els serveis que manquen a la zona i
que requerirà la instal·lació de l’estació de l’AVE.
Els temes que cal solucionar, i que reclamen els dos
alcaldes, són la construcció d’una depuradora per a
tractar les aigües residuals que es generin, la creació
d’una xarxa per al subministrament d’aigua potable a
l’estació, la definició de la zona d’aparcaments per als
viatgers i la seva situació, i la millora de les infraestructures i dels accessos a l’estació. Cal recordar que,
com ja es va publicar en aquest butlletí, el municipi de
Perafort està patint actualment el pas de nombrosos

camions de les obres de
l’AVE pel seu nucli urbà i
que l’alcalde Joan Martí
Pla va sol·licitar al conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim
Nadal, l’obertura de la
carretera ja construïda
que enllaça la N-240 amb
l’estació de Perafort, durant
una reunió el passat mes
de juliol.
El front comú dels municipis
de Perafort i la Secuita davant el
Ministeri de Foment, que es manté des del mes de
setembre, serveix també per a reclamar conjuntament
a l’administració una major informació sobre el projecte i la seva concreció. Joan Martí Pla ha manifestat
que s’han remés cartes de sol·licitud d’informació al
GIF per tal que se’ls comuniqui quin serà el traçat definitiu final de la línia del AVE, els detalls de l’estació i el
traçat de la línia de connexió amb el corredor del
Mediterrani, que finalment s’ha evitat que parteixi el
territori i separi els nuclis de Perafort i Puigdelfí.

Biblioteca amb Internet
El passat mes de novembre es va obrir per
a tots els ciutadans de Perafort i Puigdelfí
el servei de biblioteca que incorpora
també accés a Internet. La biblioteca està
instal·lada en una sala situada als baixos de
l’Ajuntament i està oberta des del dimecres 10 de novembre. El fons bibliogràfic
està a disposició de tots els ciutadans amb
la possibilitat de consultar els volums allí
mateix o d’agafar els llibres en préstec.
La biblioteca compta també amb un servei
addicional, ja que s’hi han instal·lat diversos
ordinadors amb accés a Internet. Així les
persones que vulguin realitzar alguna consulta o que necessitin buscar informació a
través de la xarxa d’Internet tenen a la
seva disposició els ordinadors totes les
tardes de dilluns a divendres, de les 17 a
les 20 hores, i els dissabtes de les 10 a les
13 hores.

Uns joves del municipi consulten Internet des de la biblioteca
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Entrevista Sr.Antonio Dovale, ex Director
del Complex de Repsol Química a Tarragona
Nascut a La Coruña ara fa 54 anys, Antonio Dovale
Ferreiro és Enginyer Industrial Superior per l’Escola de
Bilbao i Màster PDG per l’Escola IESE de Madrid.Va iniciar la seva activitat professional l’any 1972 a Alcudia
(Puertollano) i ja el 1987 es va incorporar a Repsol
Química. Dins d’aquesta empresa va ocupar diversos
càrrecs de responsabilitat fins que va ser nomenat
Director del Complex de Puertollano, i el 1998 va ser
traslladat a Tarragona on ha ocupat la Direcció del
Complex de Repsol Química fins a l’actualitat.
Quina és la relació de Repsol Química amb els
municipis que envolten el complex?
Crec que les persones i les corporacions municipals
dels municipis en les que s’ubica Repsol Química, aprecien la nostra activitat i el que aquesta significa des de
tots els punts de vista. També les indústries apreciem
molt positivament la seva consideració, capacitat de
diàleg, comprensió i en general les bones relacions que
existeixen.
Antonio Dovale i Ferreiro

Durant la seva estança a Tarragona, quina ha estat
la seva relació amb el municipi de Perafort?
A Perafort i Puigdelfí ens hem sentit molt honrats amb
la seva amistat i molt contents d’haver-los donat la
nostra col·laboració. No obstant, essent aquest terme
municipal el destí d’una part molt important de les
nostres inversions dels últims anys, el grau de relació
professional que hi hem tingut ha estat fins i tot més
gran.
Quin balanç faria dels canvis en el sector dels complexos químics després de més de 30 en el sector?
El sector Químic ha patit en 30 anys una gran transformació seguint el profund canvi de la Societat en la que vivim.
Des del punt de vista de la gestió hi ha hagut grans canvis en aquest període. La seguretat, el respecte del medi
ambient i la qualitat han passat a ser referències que
encara que ja existien fa molts anys, ara suposen un
principi bàsic que regeix les activitats d’aquesta indústria i que l’ha situat en quant a resultats al capdavant de
la major part de les activitats humanes.
Durant aquests anys la Química ha continuat facilitant
més i més cada dia la vida de les persones, de forma que
sense els avenços que ens permet la Química, molts
d’ells amb un gran desenvolupament en els últims deu
anys, la vida de cadascú de nosaltres seria molt diferent.
Elements com la roba que fem servir, les vàlvules de plàstic del cor, la lluita contra les plagues sense contaminar
el medi ambient, o els combustibles que ens donen una
mobilitat que no van poder viure els nostres avis, són
només alguns exemples de productes que en aquest
període han experimentat un gran desenvolupament.
Molts productes s’han modificat, millorat i popularitzat,
gràcies a petites o grans modificacions.

A Perafort i Puigdelfí ens hem sentit molt
honrats amb la seva amistat i molt contents
d’haver-los donat la nostra col·laboració
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Entrevista
Aquest Complex és el més gran que hi ha a Espanya
que pertanyi a una sola empresa. Produïm un nombre
molt elevat de productes a totes les nostres plantes i
en aquest moment, a més de la sempre present preocupació pels aspectes de seguretat i medi ambientals,
ens trobem en una fase de consolidació de les moltes
inversions realitzades durant els últims anys, encara que
sense oblidar les possibilitats d’augment de capacitat
que se’ns poden presentar.
La nostra obligació és aconseguir que aquestes
instal·lacions arribin a un grau de competitivitat suficient com per a aconseguir la seva amortització i a més
generar un excedent per a poder seguir generant
riquesa per als nostres treballadors, accionistes, entorn,
proveïdors i poder seguir donant cada cop millors serveis als nostres clients.
Repsol Química cuida especialment els aspectes
medi ambientals i de seguretat. Quina és la política de la companyia en aquest àmbit?
El principi fonamental que regeix els nostres passos és
la prevenció i la millora continua. Contínuament s’ha
d’estar atents per a prevenir els accidents.
El sistema de gestió que limita els riscos ens porta pel
camí d’aprendre, entrenar, millora els nostres processos i instal·lacions para conseguir els objectius cada
vegada més exigents que cada any ens marquem.
Amb el seu trasllat comença una nova etapa per a
vostè, com valora aquest nou període?

Quina considera que és la tendència de futur en la
indústria química?
Crec que seguirà la tendència de la preocupació i la
millora en els aspectes de seguretat i medi ambient. Els
processos aniran canviant per a oferir serveis cada
vegada més especialitzats, els consums de matèries primes i energies en la producció seguiran reduint-se, les
instal·lacions continuaran essent sofisticades i amb un
alt cost, i les persones que treballem i que treballen en
el sector haurem de tenir una formació encara més
especialitzada que en l’activitat.
Finalment, crec que continuarà el creixement i la fusió
d’empreses per a donar lloc a d’altres de més grans,
però també veurem cada vegada més, grans empreses
que es divideixen en altres més centrades en uns
quants productes. Com passa amb els éssers vius, hi ha
empreses que neixen, creixen, es divideixen I algunes
també desapareixen.
En aquest sector, igual que en molts d’altres, els canvis
s’estan produint tots els dies encara que moltes vegades tenen lloc d’una forma suau.
El Complex de Repsol Química a Tarragona ha dut
a terme els últims anys grans inversions com la
fabricació d’òxid de propilè-estirè o la unitat de
poliols polimèrics. Quina és la situació d’aquest
complex dins el panorama de la indústria química
a Espanya?
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El Sr. Dovale al seu despatx del Complex de Repsol Química

Vaig arribar a Tarragona fa uns set anys i em vaig trobar
un complex funcionant perfectament i començant un
fort creixement que encara no ha acabat. Ara em
trasllado a un altre país, a un complex que també funcionant, encara que nou para Repsol i per a la seva
cultura d’empresa.
Així a la meva nova destinació, com vaig fer a Tarragona,
tractaré d’integrar-me, conèixer i apreciar els seus
valors, aportar-los el que pugui tant com a contribució
personal com de la cultura i valors de Repsol, i traslladar a Repsol tot lo bo que té la nova empresa a la que
m’incorporo.
Amb l’experiència de sis anys a la Direcció del
Complex de Repsol Química a Tarragona, quina
considera que és la relació del complex amb el seu
entorn?
Durant aquests anys, i espero que durant molts més en
el futur, la nostra relació ha sigut excel·lent. Sempre
hem procurat ser bons veïns, respectuosos amb l’entorn, amb els seus habitants i hem sentit l’estima i la
comprensió que també nosaltres hem ofert.
Quins consells donaria al seu successor en el càrrec
de Director de Repsol Química Tarragona?
No em sembla que hagi de donar cap consell. Segur que
no el necessitaria. De totes formes voldria desitjar-li a
ell, al Complex de Repsol Química i als pobles en els
que es situa, els èxits que es mereixen. Espero poder
ser-ne testimoni encara que sigui en la distància.
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Molts productes s’han modificat, millorat i popularitzat,
gràcies a petites o grans modificacions.

A Perafort i Puigdelfí ens hem sentit molt
honrats amb la seva amistat i molt contents
d’haver-los donat la nostra col·laboració
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Entrevista
Aquest Complex és el més gran que hi ha a Espanya
que pertanyi a una sola empresa. Produïm un nombre
molt elevat de productes a totes les nostres plantes i
en aquest moment, a més de la sempre present preocupació pels aspectes de seguretat i medi ambientals,
ens trobem en una fase de consolidació de les moltes
inversions realitzades durant els últims anys, encara que
sense oblidar les possibilitats d’augment de capacitat
que se’ns poden presentar.
La nostra obligació és aconseguir que aquestes
instal·lacions arribin a un grau de competitivitat suficient com per a aconseguir la seva amortització i a més
generar un excedent per a poder seguir generant
riquesa per als nostres treballadors, accionistes, entorn,
proveïdors i poder seguir donant cada cop millors serveis als nostres clients.
Repsol Química cuida especialment els aspectes
medi ambientals i de seguretat. Quina és la política de la companyia en aquest àmbit?
El principi fonamental que regeix els nostres passos és
la prevenció i la millora continua. Contínuament s’ha
d’estar atents per a prevenir els accidents.
El sistema de gestió que limita els riscos ens porta pel
camí d’aprendre, entrenar, millora els nostres processos i instal·lacions para conseguir els objectius cada
vegada més exigents que cada any ens marquem.
Amb el seu trasllat comença una nova etapa per a
vostè, com valora aquest nou període?

Quina considera que és la tendència de futur en la
indústria química?
Crec que seguirà la tendència de la preocupació i la
millora en els aspectes de seguretat i medi ambient. Els
processos aniran canviant per a oferir serveis cada
vegada més especialitzats, els consums de matèries primes i energies en la producció seguiran reduint-se, les
instal·lacions continuaran essent sofisticades i amb un
alt cost, i les persones que treballem i que treballen en
el sector haurem de tenir una formació encara més
especialitzada que en l’activitat.
Finalment, crec que continuarà el creixement i la fusió
d’empreses per a donar lloc a d’altres de més grans,
però també veurem cada vegada més, grans empreses
que es divideixen en altres més centrades en uns
quants productes. Com passa amb els éssers vius, hi ha
empreses que neixen, creixen, es divideixen I algunes
també desapareixen.
En aquest sector, igual que en molts d’altres, els canvis
s’estan produint tots els dies encara que moltes vegades tenen lloc d’una forma suau.
El Complex de Repsol Química a Tarragona ha dut
a terme els últims anys grans inversions com la
fabricació d’òxid de propilè-estirè o la unitat de
poliols polimèrics. Quina és la situació d’aquest
complex dins el panorama de la indústria química
a Espanya?
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El Sr. Dovale al seu despatx del Complex de Repsol Química

Vaig arribar a Tarragona fa uns set anys i em vaig trobar
un complex funcionant perfectament i començant un
fort creixement que encara no ha acabat. Ara em
trasllado a un altre país, a un complex que també funcionant, encara que nou para Repsol i per a la seva
cultura d’empresa.
Així a la meva nova destinació, com vaig fer a Tarragona,
tractaré d’integrar-me, conèixer i apreciar els seus
valors, aportar-los el que pugui tant com a contribució
personal com de la cultura i valors de Repsol, i traslladar a Repsol tot lo bo que té la nova empresa a la que
m’incorporo.
Amb l’experiència de sis anys a la Direcció del
Complex de Repsol Química a Tarragona, quina
considera que és la relació del complex amb el seu
entorn?
Durant aquests anys, i espero que durant molts més en
el futur, la nostra relació ha sigut excel·lent. Sempre
hem procurat ser bons veïns, respectuosos amb l’entorn, amb els seus habitants i hem sentit l’estima i la
comprensió que també nosaltres hem ofert.
Quins consells donaria al seu successor en el càrrec
de Director de Repsol Química Tarragona?
No em sembla que hagi de donar cap consell. Segur que
no el necessitaria. De totes formes voldria desitjar-li a
ell, al Complex de Repsol Química i als pobles en els
que es situa, els èxits que es mereixen. Espero poder
ser-ne testimoni encara que sigui en la distància.
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Estació de l’AVE

La pubilla
El dia 18 de setembre va tenir lloc la presentació en
societat de la pubilla i dames d’honor de Perafort de
l’any 2004. La pubilla d’enguany és la Rosalia Gil Papiol,
que substitueix a la Pubilla’03, Maria Radua López, i les
dames d’honor, Tania Solé Bosch i Meritxell Díaz
Aymerich. L’acte de presentació va comptar amb una
gran assistència de públic que s’ho va passar d’allò més
bé al ritme de l’orquestra Estelada i durant la celebració es va lliurar a Maria Radua una placa commemorativa del seu pubillatge perquè recordi la representació
que ha fet del municipi de Perafort i Puigdelfí.
Per altra banda, la pubilla i les dames d’honor’04 van
participar com a representants del nostre municipi a
l’acte celebrat a la ciutat gironina de Roses el 15 i 16
d’octubre per a escollir la Pubilla i l’Hereu de Catalunya
2004. En aquest acte, organitzat per Foment de les
Tradicions Catalanes, hi participen pubilles, hereus i
dames d’honor de tot Catalunya que passen diversos
exàmens per aconseguir ser proclamats Pubilla i Hereu
Catalunya 2004. La celebració de l’esdeveniment va
tenir lloc al Teatre Municipal de Roses, que va acollir a
tots els participants i acompanyants. Les representants
de Perafort i Puigdelfí van tenir ocasió de visitar la ciutadella de Roses i de participar en la benedicció de les
bandes i les faixes que es va realitzar a la Parròquia de
Santa Maria.
Durant el certamen va ser nomenada Pubilla de
Catalunya amb el títol nacional Sílvia Campillo i Ferret
de Sitges, i Hereu de Catalunya, Jordi Pimàs i Megias de
Tordera. Cal destacar que entre les dames i els fadrins
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de Catalunya hi va haver dos representants tarragonins. L’hereu de
les comarques tarragonines,
Oscar Sánchez de Falset, va ser
escollit Primer Fadrí de Catalunya; i
la pubilla de les comarques tarragonines, Laia Segura de Bot, va ser escollida
Segona Dama de Catalunya.

Maria Radua, pubilla 2003, i Meritxell Díaz, dama d’honor amb la
placa en record del seu pubillatge

La pubilla ’04 de Perafort, Rosalia Gil, acompanyada de les dames d’honor, Tania Solé i Meritxell Díaz

Els terrenys on s’instal·larà l’estació de l’AVE de
Perafort no compten encara amb els serveis necessaris per a cobrir les necessitats de la infraestructura
que hauran d’acollir en el futur. L’equipament té un
pressupost d’uns 41 milions d’euros i es preveu que
entri en funcionament l’any 2006, i el GIF (Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias) encara no ha solucionat
les mancances de la zona ni s’ha posat en contacte
amb el alcaldes dels municipis veïns l’obra a la comarca del Tarragonès. Davant aquesta situació i gràcies a la
bona situació de veïnatge dels dos municipis, els alcaldes de Perafort, Joan Martí Pla, i de la Secuita, Eudald
Roca, s’han unit per a exigir conjuntament al GIF que
es desenvolupin els serveis que manquen a la zona i
que requerirà la instal·lació de l’estació de l’AVE.
Els temes que cal solucionar, i que reclamen els dos
alcaldes, són la construcció d’una depuradora per a
tractar les aigües residuals que es generin, la creació
d’una xarxa per al subministrament d’aigua potable a
l’estació, la definició de la zona d’aparcaments per als
viatgers i la seva situació, i la millora de les infraestructures i dels accessos a l’estació. Cal recordar que,
com ja es va publicar en aquest butlletí, el municipi de
Perafort està patint actualment el pas de nombrosos

camions de les obres de
l’AVE pel seu nucli urbà i
que l’alcalde Joan Martí
Pla va sol·licitar al conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim
Nadal, l’obertura de la
carretera ja construïda
que enllaça la N-240 amb
l’estació de Perafort, durant
una reunió el passat mes
de juliol.
El front comú dels municipis
de Perafort i la Secuita davant el
Ministeri de Foment, que es manté des del mes de
setembre, serveix també per a reclamar conjuntament
a l’administració una major informació sobre el projecte i la seva concreció. Joan Martí Pla ha manifestat
que s’han remés cartes de sol·licitud d’informació al
GIF per tal que se’ls comuniqui quin serà el traçat definitiu final de la línia del AVE, els detalls de l’estació i el
traçat de la línia de connexió amb el corredor del
Mediterrani, que finalment s’ha evitat que parteixi el
territori i separi els nuclis de Perafort i Puigdelfí.

Biblioteca amb Internet
El passat mes de novembre es va obrir per
a tots els ciutadans de Perafort i Puigdelfí
el servei de biblioteca que incorpora
també accés a Internet. La biblioteca està
instal·lada en una sala situada als baixos de
l’Ajuntament i està oberta des del dimecres 10 de novembre. El fons bibliogràfic
està a disposició de tots els ciutadans amb
la possibilitat de consultar els volums allí
mateix o d’agafar els llibres en préstec.
La biblioteca compta també amb un servei
addicional, ja que s’hi han instal·lat diversos
ordinadors amb accés a Internet. Així les
persones que vulguin realitzar alguna consulta o que necessitin buscar informació a
través de la xarxa d’Internet tenen a la
seva disposició els ordinadors totes les
tardes de dilluns a divendres, de les 17 a
les 20 hores, i els dissabtes de les 10 a les
13 hores.

Uns joves del municipi consulten Internet des de la biblioteca
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Serveis
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
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La festa de l’oli
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

L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, amb la
col·laboració de la Junta de la Societat
Cultural i Recreativa de Perafort, va organitzar el passat dissabte 27 de novembre al
matí, la Festa de l’oli que es celebra cada
any per aquestes dates. L’acte ha estat
organitzat pel Consistori del municipi en
un moment en què ja s’han recollit els primers fruits de la collita d’olives d’enguany i
s’han elaborat les primeres ampolles d’oli
d’oliva a les nostres comarques.
La festa té com a objectiu celebrar l’arribada de l’oli nou al poble i va consistir en
un esmorzar popular a base de torrades
amanides amb oli d’oliva acabat de premsar i acompanyades d’una bona butifarra i
embotit, degustació de la que van gaudir
nombrosos veïns de Perafort i Puigdelfí.
Les olives són un cultiu representatiu del
Camp de Tarragona i l’oli que se n’extreu
és un dels pilars fonamentals de la dieta
Mediterrània, per això, cada any, el nostre
municipi és fidel a les seves tradicions i a
les seves arrels agrícoles i organitza un
esmorzar perquè tots els veïns i visitants
puguin gaudir de les primeres premsades
de l’any.

Els veïns van poder gaudir d’un gran esmorzar amanit amb l’oli d’oliva

I·luminació de Nadal
Com cada any quan arriba el mes de desembre
l’Ajuntament col·loca la decoració de Nadal del municipi per a preparar les festes que s’acosten. La llum és
un element destacat en aquestes dates perquè col·labora a donar un ambient festiu d’alegria en uns dies plens
de festes tradicionals i il·lusions. És per això que des del
Consistori es col·loca cada any la il·luminació de Nadal
que omple de llum i de colors els principals carrers de
Perafort i Puigdelfí.
Aquest any 2004 la il·luminació de Nadal es va inaugurar el passat dimecres 1 de desembre, quan es van
encendre els centenars de bombetes de diversos
colors que donen forma als dibuixos que decoren els
dos nuclis del nostre municipi. Les llums de Nadal s’encenen cada tarda durant el mes de desembre i totes les
dates de Nadal, i s’apagaran un cop s’hagin acabat les
festes després de la celebració de l’arribada dels Reis
Mags d’Orient el dia 6 de gener.

Imatge de les llums de Nadal en un carrer del municipi
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Acords de plens

Caga tió
Un dels actes més destacats per als nens de Perafort i
Puigdelfí durant les festes nadalenques és el caga tió,
que inaugura per a ells tot un seguit d’activitats i celebracions que els il·lusionen. El caga tió tindrà lloc al
Casal de Perafort a les 17.00 hores de la tarda del dia
24 de desembre. El tió estarà preparat i ben carregat de
regals per a tots els nens i nenes que hi acudeixin i que
cantin la cançó del caga tió mentre li donen els cops
màgics a l’esquena.
Després del caga tió les activitats de Nadal segueixen
el dissabte dia 25 de desembre amb la Missa de Nadal
i el diumenge 26 amb la Missa de Sant Esteve. El dia 26
també és un dia molt esperat pels nens del municipi ja
que arriba el patge reial per a recollir les cartes per als
Reis d’Orient. El divendres 31 de desembre segueixen
les celebracions amb el tradicional sopar de cap d’any a
Puigdelfí i al Casal de Perafort per a acomiadar l’any
2004 i donar la benvinguda al 2005.
L’endemà es celebrarà l’arribada de l’any amb la Missa
solemne d’Any Nou, i aquest mateix cap de setmana es
viurà a les tardes el pessebre vivent de Perafort. El pessebre arriba a la seva quarta edició omplint els carrers
de Perafort i transportant-los a una època molt llunyana quan va tenir lloc el naixement de Jesús. Totes les
escenes de la història es podran reviure, des dels
corrals fins als campaments de pastors o el portal de
Betlem. El pessebre és possible gràcies a la participació
de molts veïns que col·laboren amb el seu treball

aquests dies, a les aportacions d’empreses i entitats i al
patrocini de l’Ajuntament.
Després del pessebre vivent, la programació dels actes
de Nadal seguirà amb la cavalcada de Ses Majestats els
Reis Mags pels carrers de Perafort i Puigdelfí el dimecres dia 5 de gener. I tancarà els actes nadalencs el partit de futbol solidari a favor dels nens de l’Associació de
Nens amb Paràlisi Cerebral, el dia de Reis.

Com a resultat de la mateixa es recomana no corregir els plànols
-caldria tot un aixecament topogràfic i traslladar-ho després als
plànols-. S’afegeix una nota d’observació als Annexos 6.4 de tots
els manuals.
La Carretera a Els Garidells TV-2232 és actualment operativa si bé
té un recorregut diferent als plànols que no impedeix que pugui
ser utilitzada segons l’operativa de cada manual.
Per últim dir que l’actual revisió del PLASEQTA de l’any 2003 està
utilitzant els mateixos plànols del Pla de Protecció Civil
Municipal.
Posat a la consideració dels Regidors assistents, és aprovat el
referit Projecte sense cap modificació ni esmena.

Adjudicació d’obres i Serveis

Escena del pessebre vivent que recrea el tradicional caga tió

Sortida de Nadal dels jubilat
El passat dia 18 els jubilats de Perafort i Puigdelfí van
inaugurar les activitats de Nadal del nostre municipi
amb la tradicional sortida i dinar de Nadal dels jubilats
organitzats pel Consistori. Durant la sortida, que se
celebra cada any per aquestes dates, els participants
van visitar els municipis de Miravet i Benissanet a les
Terres de l’Ebre.
A Miravet van visitar el nucli històric, d’origen musulmà
i d’autèntic poble fluvial de l’Ebre, i van poder veure des
de l’exterior el castell templer que el corona i que vigila tot el conjunt. Després de visitar aquest poble famós
per haver estat escenari de la Batalla de l’Ebre i per la
seva terrissa tradicional, el grup es va dirigir al municipi
proper de Benissanet per a conèixer l’interessant
Museu dels instruments musicals.
Una vegada acabades les visites els jubilats van celebrar
el dinar de Nadal, que s’ha convertit en un homenatge
a tots els jubilats de Perafort i Puigdelfí.
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En finalitzar el dinar, el grup va tornar a Perafort per
assistir al Concert de Nadal que va tenir lloc al Casal
de Perafort i va ser a càrrec de l’Orquestra de Cambra
del Conservatori de Música de Vila-seca.

L’Alcalde dóna compte dels següents assumptes:
1.- Adjudicació bar piscines:
A Perafort, una sol·licitud presentada per Julià Olivé Márquez. A
Puigdelfí, ha quedat desert.
2.- Compra de màquina aspiradora:
A l’objecte de tenir mitjans per a procedir a tenir els carrers i places més netes, es van demanar pressupostos a 2 cases comercials
de Granollers, el pressupost és de 11.411,50 €.
3.- Caixa de Pensions:
Comenta que ha tingut contactes amb directius de dita entitat, per
obrir una sucursal al municipi.
4.- Ensenyament:
Ha parlat amb el Departament d’Ensenyament pel tema de les
Escoles, en què s’està en disposició de poder iniciar la construcció en el 2005-2006.
5.- Pla Director:
Comenta que ha parlat amb el nou Delegat Territorial del Govern
de la Generalitat, i sobre el Pla Director, diu que hi està d’acord.
Com Alcalde, anuncia que s’està estudiant la possibilitat de presentar-hi un Contenciós Administratiu.
6.- Caixa Tarragona de Perafort:
Ha parlat amb els dirigents de Caixa Tarragona, amb motiu del
nou horari establert i degut a les queixes presentades, segons
informen volen restablir l’horari antic i possiblement canviïn d’ubicació, en aquest cas l’Ajuntament demanarà que treguin el caixer automàtic dels baixos de l’Ajuntament, com a resultat del passat intent d’explosió i robatori de l’aparell.
7.- Subvencions Repsol Química:
Està negociant amb els directius de Repsol Química perquè les
subvencions per activitats del municipi, siguin lliurades en un sol
paquet a l’any.

8.- Vigilància Militar:
Com tothom ja sap, els soldats de l’Exèrcit espanyol estant efectuant la vigilància de les instal·lacions de la Petroquímica. He de
manifestar que com Alcalde no en sabia res. La Primera ubicació
va ser a el Morell, a la Granja, i ara com que són les Festes, sembla que ho faran a la Pobla.
9.- Obres Guarderia:
Ja estan començades les obres de la nova Guarderia i el
Constructor adjudicatori és Jordi Riera i Cusiné.
10.- Simulacre Plaseqta:
El passat dia 26 de juny, a les 11 hores, es va activar un simulacre per a provar el funcionament de les sirenes instal·lades a
Puigdelfí i a Perafort, organitzat per la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil, delegació de Tarragona. El resultat va ser satisfactori, amb mancança de so als extrems del poble
de Perafort.
11.- Arranjament Piscines:
Per adequar a la normativa vigent, les instal·lacions de les
Piscines, s’han efectuat unes modificacions per tal d’adaptar-les i
així poder obtenir les corresponents autoritzacions.
12.- Tancament recinte tombes romanes:
S’ha parlat amb Repsol Petroli, amb el Sr. Bertran, i diu que abans
d’acabar l’any, creu que es podran fer les obres.
13.- Xiqui Parc:
El proper dilluns, parlarà amb el Sr. Josep Boronat, de DOW, per
tal de concretar el possible arranjament de l’aparell d’esbarjo que
en el seu dia va instal·lar l’empresa DOW.
14.- Reunió Junta Casal de Puigdelfí:
Segons reunió amb la Junta del Casal de Puigdelfí, es va acordar
organitzar aquest any, un sopar popular per a la festa d’estiu de
Puigdelfí, igual com es fa a Perafort; el motiu de no fer-ho a la
festa Major d’Hivern, és per manca de local i perquè a l’estiu és
més adequat fer un sopar al carrer.
15.- Plaça de la Generalitat:
Creu que s’hauria de tancar la plaça i adequar-la amb cistelles de
bàsquet perquè els nens de l’escola puguin jugar-hi, així hi hauria un nou lloc d’esbarjo i a més amb seguretat total per a tots ells.

ESTAT DE LES FINANCES A 31 DE MAIG DE 2004.
Saldo del Pressupost
General.....................…………………645.454,74 €.
Situació de l’efectiu:
C. T. Sucursal de Perafort,
cte. ct. .................…………………….643.378,41 €.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 01.12.04

794 Habitants

Defuncions:

Casaments:

No hi ha hagut cap nova defunció
Imatge de Miravet des del riu Ebre

No hi ha hagut cap nou casament

Naixements:
13-11-2004

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

Pol Miracle Sanchez
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Els partits de la temporada del FC Perafort

Acords de Plens
Acta de la sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament
en ple el dia 2 de juliol de 2004
Assistents: Sr. Alcalde Joan Martí Pla i Pla, Sra. Tinent d’Alcalde Mª
Carme Cavero Aiguadé, i Srs. Consellers Francesc Díaz Álvarez,
Javier Antº Robledo López, Lluís Massagués Vidal i Julio Trigos
Samper i el Secretari – Interventor Sr. Antoni Pàmies i Juncosa.
Excusa la seva assistència el Conseller Sr. Carlos Velilla i Garcia.

Llicències d’Obres
Són aprovades les següents obres majors:
Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Solans.
Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Solans.
Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Codony, 1.
Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Codony, 1.
Edifici de 5 habitatges i locals.

Homenatge amb lliurament de l’escut d’or del municipi a tots els
Alcaldes i Regidors, que no el tinguin així com un quadre amb
l’escut del municipi i placa personalitzada. Als Alcaldes se’ls
donarà el bastó distintiu del seu càrrec. En el curs de l’acte farà ús
de la paraula el 1r. Alcalde democràtic i l’Alcalde actual.
Acabat l’acte, s’obsequiarà als homenatjats amb un sopar.
La relació dels Alcaldes i Regidors és el següent:
Joan Pere i Busquets, Albert Ribas i Iglesias, Anton Bardina i
Brunet, Joan Solé i Vidal, Joan Padreny i Boix, Joan-Martí Pla i Pla,
Josep Mª Raduà Gasol, Josep Gras i Veciana, Josep Lluís Magriñà
i Vidal, Josep Mª Calbet i Segarra, Josep Roig i Cisteré, Lluís
Massagués i Massó, Ramiro Miró i Benet, Agustí Aguilà i Banús,
Joan Solé i Vidal, Josep Manent i Forn, Anton Pons i Casasús, Josep
Recasens i Juncosa, Josep Sanahuja i Contijoch, Josep Lluís Valls i
Vidal, Josep Pedro i Sanahuja, Josep Mª Juncosa i Roig, Carlos
Velilla i Garcia, Antoni Pons i Llauradó, Joan Padreny i Sarrà,
Albert Figuerola i Puig, Jordi Barril i Vives, Olga Miró i Barenys,
Joan Ventura i Mateu, Francesc Díaz i Álvarez, Julio Trigos i
Samper, Margarida Gras i Piqueras, Mª Carme Cavero i Aiguadé,
Javier-Antonio Robledo i López, Lluís Massagués i Vidal.

Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Franqueses, 2.
Enderroc Edifici.

Aprovació del Pla de Protecció Civil Municipal

Promociones Perafort, 2003, S.L. C/ Franqueses, 2.
Edifici vuit habitatges, dos locals i garatge.
Homenatge i distincions als Alcaldes i Regidors dels 25 anys
d’Ajuntament democràtics
L’Alcalde, explica al Consistori, que amb motiu de la celebració
dels 25 anys d’Ajuntaments democràtics, era el moment oportú
per a fer un acte d’homenatge a tots els Alcaldes i Regidors des de
l’any 1979-2004. Degut a què la data escollida semblava la més
adient, abans d’organitzar aquest acte es va consensuar amb els
Regidors Sr. Velilla i Sr. Massagués.
Els actes programats, són els següents:
Dia 3 de juliol de 2004.
Hora: 20’30 h.
Lloc: Casal de Perafort.
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Seguidament, el Regidor de Protecció Civil, presenta el Projecte del
Pla de Protecció Civil, redactat per Manuel Montesinos, Enginyer
Tècnic Industrial, que comprèn: Manual d’Actuació. Plaseqta.
Transcat. Inuncat. Infocat. Annexes Generals. Implantació
Manteniment.
En relació al Projecte presentat al Ple municipal del dia 7 d’abril
2004, l’Enginyer autor del Projecte ha efectuat les següents modificacions i indicacions.
S’han afegit els números als cercles d’indicació dels elements vulnerables del plànol del PLASEQTA.
Amb respecte a la modificació dels plànols amb motiu de les
noves infrastructures del municipi, s’ha realitzat consulta tècnica
a la Delegació a Tarragona de la direcció General d’Emergències
i Protecció Civil (Organisme que ha d’homologar el Pla de
Protecció Civil Municipal).

El Futbol Club Perafort es troba, gairebé a meitat de la
primera ronda, molt ben situat per aconseguir el seu
objectiu de la consolidació i la permanència a Segona
Territorial, fet que ja va aconseguir també en la temporada anterior. Així doncs, una vegada s’ha disputat la
tretzena jornada, el FC Perafort compta amb 15 punts
i, situat a la onzena posició a la classificació, es troba
lluny de les posicions de descens.
Així doncs, la junta directiva que va ser escollida fa poc
més d’un any amb Josep Barril al capdavant compleix
les seves expectatives amb l’equip, amb el que manté
una molt bona relació. Aquesta bona relació es fa
extensiva entre els jugadors i l’entrenador de l’equip,
Joaquim Maria Porqueres, de manera que el Club
compta amb un ambient cordial i de caliu que afavoreix
el bon joc del conjunt.
El FC Perafort ha aconseguit una bona integració entre
els jugadors veterans de l’equip i les noves incorporacions de la temporada, Albert Ribas i Jaume Raduà, dos
jugadors joves i de casa, de Perafort i Puigdelfí. Aquest
és també un dels objectius del Club, reforçar l’equip,
consolidat i veterà, amb noves incorporacions de joves
del poble. D’aquesta manera es vol crear un equip sòlid
i eficaç que segueixi amb la campanya regular que està
realitzant de manera que mantingui la classificació. En
ple mes de desembre i gairebé a meitat de la temporada, des del Club es manifesta que el FC Perafort està
“quasi salvat” amb els punts que ha aconseguit i que “no
tenim perquè patir per a mantenir la categoria”.
Val a dir que la bona marxa de l’equip ha fet que darrerament s’hagi registrat un increment dels socis del Club

gràcies a les incorporacions de nous ciutadans de
Perafort i Puigdelfí.
Finalment cal recordar que el FC Perafort organitza
juntament amb l’Ajuntament el proper dia 6 de gener,
dia de Reis, un torneig quadrangular en benefici de
l’Associació la Muntanyeta de Nens amb Paràlisi
Cerebral. Aquest acte, del que enguany es celebra la
tercera edició, serveix per a recollir les joguines que els
jugadors i els espectadors porten al camp per aquests
nens. En acabar l’acte es servirà un aperitiu per a tots
els assistents.
JORNADA

DIA

J·14

Dg 19 de desembre

PARTIT
F.C. Perafort – C.F. Joventut Bisbalenca

J·15

Dg 9 de gener

C.F. Llorenç – F.C. Perafort

J·16

Dg 16 de gener

F.C. Perafort – U.E. Santa Coloma de Queralt

J·17

Dg 23 de gener

U.D. Tancat – F.C. Perafort

J·18

Dg 30 de gener

C. F. Calafell – F.C. Perafort

J·19

Dg 6 de febrer

F.C. Perafort – C.E. Alcover

J·20

Dg 13 de febrer

C.F. Banyeres – F.C. Perafort

J·21

Dg 20 de febrer

F.C. Perafort – C.E. Altafulla

J·22

Dg 27 de febrer

C.E. El Catllar – F.C. Perafort

J·23

Dg 6 de març

F.C. Perafort – C.F. La Riera

J·24

Dg 13 de març

F.C. Perafort – C.F. Vilarrodona

J·25

Dg 20 de març

C.E. Santa Oliva – F.C. Perafort

J·26

Dg 3 d’abril

F.C. Perafort – Atletic Vilabella

J·27

Dg 10 d’abril

U.E. Segur – F.C. Perafort

J·28

Dg 17 d’abril

F.C. Perafort – C.F. Valls At.

J·29

Dg 24 d’abril

U.D. Torredembarra – F.C. Perafort

J·30

Dg 1 de maig

F.C. Perafort – At. Bellvei

J·31

Dg 8 de maig

C.F. Joventut Bisbalenca – F.C. Perafort

J·32

Dg 15 de maig

F.C. Perafort – C.F. Llorenç

J·33

Dg 22 de maig

U.E. Santa Coloma de Queralt – F.C. Perafort

J·34

Dg 29 de maig

F.C. Perafort – U.D. Tancat

Una de les jugades del partit Perafort-Torredembarra disputat el passat 28 de novembre
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Salutació 3

Participació en diverses proves esportives
Diversos ciutadans esportistes de Perafort han participat en algunes de les darreres proves i curses organitzades a la comarca, obtenint bons resultats en la categoria femenina i masculina.A Tarragona, han participat a
la tretzena edició de la Mitja Marató Ciutat de
Tarragona el passat mes de novembre. El millor classificat en la categoria masculina va ser Joan Olive que amb
1:31:41 va aconseguir el lloc 364, Juan Gago amb onze
minuts més va acabar en la posició 817, Agustí Marti el
1079 i Albert Aguilar el 1367. En l’apartat femení Núria
Fortuny, que pertany a Tarragona Fondistes, va registrar
un temps de 1:39:06 i va acabar en la posició 647 i Anna
Gorgojo en la 1181.
També a Tarragona, la Núria Fortuny, l’Anna Gorgojo i
l’Albert Aguilà van participar a la VII Triatló Ciutat de
Tarragona, que té lloc durant la festa major d’aquesta
ciutat. La cursa consta de tres proves, 300 metres de
natació, 18 quilòmetres de Bicicleta Tot Terreny i 4
quilòmetres de carrera a peu. A la classificació femenina Núria Fortuny Palau va acabar en tercera posició
amb un temps de 1:19:35 i l’Anna Gorgojo en sisena
amb 1:23:30. Albert Aguilà va aconseguir la posició 66
en la classificació masculina amb un temps de 1:26:05.
Per altra banda, el municipi veí de Els Pallareos ha organitzat enguany la primera edició de la Duatló de muntanya dels Pallaresos, en la que van participar la Núria
Fortuny i l’Anna Gorgojo, que van ocupar la primera i
segona posició aconseguint la primera el lloc ‘Mestra
Femení’ després d’aconseguir un temps de 1:13:19.
Finalment, Maria Robledo Rufa ha participat en el X
Cros Sant Pau, amb una distància de 1.100 metres i ha
aconseguit la sisena posició en la categoria aleví femení.

Classificació general mitja marató
Posició Nom
364
647
817
1079
1181
1367

Joan Olive Marquez
Núria Fortuny Palau
Juan Gago Delgado
Agusti Marti Rujas
Anna Gorgojo Sanchez
Albert Aguilar Valls

Temps - ritme km. Club
1:31:41
1:39:06
1:42:33
1:49:16
1:53:19
2:08:11

-

04:21
04:42
04:52
05:11
05:23
06:05

Salutació

Tgn FONDISTES

Vull aprofitar que ens trobem en unes dates tant especials per a desitjar-vos, de part
del Consistori de Perafort i Puigdelgí i també de part meva, molt Bon Nadal i Feliç
Any Nou 2005. Arriben les festes de Nadal, unes dates en què els joves tenen vacances a l’escola i molts adults aprofiten per a passar els dies festius en família. Són dates
de tradicions, de reunions familiars, de dinars, de sopars, de retrobaments, en resum,
de diverses activitats que impliquen desplaçaments.

Javier Antonio
Robledo i López
Regidor de Joventut, Festes,
Protecció civil i Circulació vial

JO
Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 15/desembre de 2004
Diversos atletes durant el recorregut de la XII Mitja Marató de
Tarragona

Per això vull recordar-vos la importància de la seguretat vial i de la prudència que ha
d’acompanyar-nos a tota hora. Quan ens haguem de desplaçar per a trobar-nos amb
la família o els amics, hem de tenir en compte les condicions de les carreteres o vies
per les que haguem de passar, hem de descansar quan realitzem viatges llargs, hem
de respectar les senyals de trànsit i les normes de circulació i, sobretot, hem de recordar que no s’ha de veure alcohol si s’ha d’agafar el cotxe. Així doncs, cal tenir en
compte sempre que la diversió ha d’anar acompanyada de la responsabilitat, tant si
ens quedem a casa com si viatgem a fora.
Les festes de Nadal són unes setmanes en les que regnen la il·lusió, l’alegria, la convivència, els bons propòsits i, també, els bons àpats i la bona companyia. Des del
nostre municipi s’organitzen diversos actes i activitats per a què tots podem participar junts en aquestes festes entranyables. Aquests dies celebrem la sortida dels jubilats, les misses solemnes, el caga tió, el concert de Nadal, el pessebre vivent, els
sopars de Cap d’Any, i l’arribada dels Reis d’Orient. Esperem comptar amb la vostra
presència.
Que tingueu unes bones festes de Nadal i una bona revetlla per a rebre l’Any 2005!

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

Fotografia de grup de tots els participants al pessebre vivent l’any passat
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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Divendres 24 de desembre
Cagatió al Casal de Perafort, a les 17.00 hores.

Nadales

Dissabte 25 de desembre
Missa de Nadal a Perafort i a Puigdelfí

El dimoni escuat

Caga tió

Allà sota una penya
és nat un Jesuset;
nuet, nuet,
que és fill de Mare Verge
i està mig mort de fred;
nuet, nuet,
i està mig mort de fred.

Caga tió, tió de Nadal

Diumenge 26 de desembre
Missa de Sant Esteve
Arribada dels Patges Reials a Perafort i a Puigdelfí

Divendres 31 de desembre
Sopar de cap d’any a Puigdelfí
Sopar de cap d’any al Casal de Perafort

Dissabte 1 de gener
Missa solemne d’Any Nou a Puigdelfí i a Perafort

Cap de setmana 1 i 2 de gener
Pessebre Vivent pels carrers del municipi, a la tarda

Dimecres 5 de gener
Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags a Perafort i a Puigdelfí

El bon Josep li deia:
- Jesús que esteu fredet;
pobret, pobret;
La Verge responia:
- Per falta d’abriguet;
pobret, pobret,
per falta d’abriguet!

Dijous 6 de gener
Partit de futbol solidari a favor dels nens amb paràlisi cerebral de l’Associació la
Muntanyeta. Al camp de futbol a partir de les 10.00 hores.
NOTA: Per entrar a veure el partit o jugar caldrà portar una joguina que es repartirà entre els
nens de l’Associació de Paràlisis Cerebral de Tarragona

Festa Major de Puigdelfí

- Sant Sebastià 2005 Divendres, 21 de gener.
19:00 h. Inauguració Exposició de Manualitats al Casal de Puigdelfí.
23:30 h. Lluït Ball a càrrec de la coneguda Orquestra Girasol.

Dissabte 22 de gener.
De 11 a 14 h. i de 16 a 19 h. Parc Infantil ‘Oeste’
19:00 h. S’obre l’Exposició de Manualitats.
20:30h. Tarda de Ball amb la Gran Orquestra Pasarela amb Paco Fornós
que ens deleitarà amb uns “corridos” mexicans.
24:00 h. Nit de ball amb la mateix Orquestra.

Diumenge 23 de gener.
A les 12 h. Missa Solemne en honor al nostre Patró Sant Sebastià amb
l’acompanyament de la Coral Schola Cantorum.
A les 13 h. Cercavila a càrrec de la Llumeneta de Perafort.
18:00 h. Es tornarà a obrir l’Exposició de Manualitats

Pastors hi arribaren
allà a la mitja nit;
catric, catric,
veient que tots hi anaven
del gran fins el més xic;
catric, catric,
del gran fins el més xic.

posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera
i el pollí a dalt del pi
Toca, toca Valentí.
Passen bous i baques
Gallines amb sabates
i galls amb sabatons.
Correu, correu minyons,
que la teta fa torrons,
el vicari els ha tastat,
diu que són un poc salats.
Ai el brut; ai, el porc;
ai, la cara, cara, cara;
ai, el brut; ai, el porc;
ai, el cara de pebrot.

A prop d’allí passava
un dimoni escuat;
patrip, patrap,
sentint tanta gatzara
a dintre s’ha ficat;
patrip, patrap,
a dintre s’ha ficat.
Els pastorets en veure’l
se li tiren al damunt;
patim, patum,
i tantes n’hi mesuren
que el deixen mig difunt;
patim, patum,
que el deixen mig difunt.

19:00 h. Gran Espectacle de Varietats.
Humorista i Cantant Héctor Caro. Vedette. Ballet Cotton Girls. Mag Markelius i Kim
I com a final de Festa
un espectacular castell de Focs a càrrec de la Pirotècnia Igual

Si tens alguna fotografia de fa anys amb alguna curiositat o simplement voldries enviar-nos per a publicar-la, pots fer-ho a:
aj. perafort@altanet.org o bé adreçar-te a l’Ajuntament amb les teves dades i una breu explicació sobre la fotografia
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