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Salutació

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

Finalment ha arribat la primavera i amb ella el bon temps, després dels dies durs
que hem patit aquest hivern però que han deixat imatges tan maques del nostre
municipi nevat.
Malgrat el fred, a Perafort i Puigdelfí hem seguit treballant i hem dut a terme iniciatives com les beques per a llibres i transport per als estudiants o acords amb
entitats no governamentals, i hem celebrat tots junts les festes més destacades
com el Nadal, amb una gran oferta d’actes variats, el pessebre vivent, la festa
major de Puigdelfí, el Carnaval i diverses activitats esportives i solidàries.
Des del Consistori hem començat l’any amb il·lusió i amb noves idees per a
seguir treballant per millorar dia a dia el nostre municipi i els serveis dels que
gaudim tots els ciutadans. El perídode de creixement i expansió que està vivint
el nostre municipi ens obre noves oportunitats i perspectives, i ens fa estar
atents per tal que de cobrir les necessitats que exigeixi la nova situació.
Perafort i Puigdelfí som un gran municipi i treballarem perquè encara ho
siguem més en els propers mesos.
Finalment, i aprofitant la proximitat de la diada de Sant Jordi, aprofito per animarvos a llegir, a descobrir noves històries, a viure la cultura i a participar en tots els
actes que celebrem al nostre municipi.
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Les nevades d’aquest hivern han deixat boniques imatges del nostre municipi
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Acords de Plens
Acta de la Sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament
en ple el dia 28 de setembre de 2004
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, Sra. Tinent d’Alcalde,
Mª Carme Cavero Aiguadé
Consellers: Sr. Julio Trigos i Samper, Sr. Francesc Díaz i Álvarez,
Sr. Javier Antº Robledo i López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr. Lluís
Massagués i Vidal
Secretari: Sr. Antonio Pàmies i Juncosa
Al poble de Perafort, el dia 28 de setembre de 2004, essent les 21
h., al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del
Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, i assistits per mi el sotasignat
Secretari d’aquest Ajuntament, N’Antonio Pàmies Juncosa, es reuneixen els senyors Consellers anotats al marge; a l’objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament convocats, per avui a l’hora
abans esmentada. Vist que s’ha obtingut el quòrum legal dels
membres que formen la Corporació Municipal, el senyor
President obre l’acta, i s’entra a conèixer dels afers inclosos en
l’ordre del dia.

OBRES MAJORS
Queden sobre la taula perquè l’Arquitecte no ha pogut emetre els
corresponents informes.

5.- Subvenció pel F.C. Perafort temp. 2004-05
Prèvia deliberació al respecte, i després de l’explicació efectuada
pel Regidor d’Esports, Sr. Julio Trigos, s’acorda concedir una subvenció de 16.355,76 €. Per a sufragar les despeses del F.C.
Perafort, temp. 2004-05. La subvenció es repartirà en 3 pagaments, el 1r. 50 % i els dos restants un 25 %.—-

8.- Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2003

TORRES DE REFRIGERACIÓ

Seguidament, el President, manifesta que han d’examinar-se, i en
el seu cas, aprovar-se els comptes municipals del Pressupost
General, i O.E.P. corresponent de l’any 2003. Practicada una
detinguda i minuciosa anàlisis de les consignacions pressupostades als aspectes formals i processals, estimen que s’han complert
tots els tràmits legals en la rendició de dits comptes, i quant al
fons, consideren que es troben degudament justificades totes les
partides de càrrec i data, per mitjà dels documents que els acompanyen i que es consideren legítims, havent-se observat així
mateix els continguts de les bases d’execució del Pressupost que
es liquida.
Resultant que, pel que fa referència al Compte General del
Pressupost Ordinari ofereix el següent resum:

Per escrit de 7-09-04, l’empresa Vinícola Mestre, SA. dóna de
baixa la seva instal·lació de refrigeració.

PRIMER

OBRES LUBASA

Recaptació líquida ............................................. 2.878.602,78 €.
Pendent de cobrament .......................................... 296.000,09 €.

4.- Llicències d’Obres.

Per escrit de Mª Josefa Vidal Masgoret, reclama els desperfectes
ocasionats amb motiu de les obres dels carrers fetes per LUBASA,
el dia 25-9-2003.

SEGON
Despeses líquides .............................................. 2.131.948,82 €.
Pendent de Pagament ..................................... ... - - €.

DENÚNCIA D’UN ABOCADOR INCONTROLAT
Per escrit d’Andreu Vidal Pons, de 5-08-04, posa de manifest l’existència d’un abocador incontrolat de deixalles, en el Polígon 5,
Parcel·la 17. S’acorda fer tramesa al Consell Comarcal del
Tarragonès.—-

De la comparació d’ingressos i pagaments líquids resulta un
SUPERÀVIT EL 31-12-03 de 746.653,96 €.
Respecte del COMPTE D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI, el
resum és el següent:
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Acords de plens
Actiu patrimonial de l’exercici .................... 3.929.997,19 €.
Altes durant l’exercici ...................................
91.637,46 €.
Suma ............................................................. 4.521.634,65€.

• 5 vots a favor del Grup de CiU.
• 2 vots en contra del Grup d’IPP-PM.

11.- Adjudicació d’obres i serveis
La suma entre els dos apartats dóna un ACTIU PATRIMONIAL EN
TANCAR L’EXERCICI DE 4.521.634,65 €.
El Sr. President, anuncia que es procedeix a la votació per aprovar dits comptes, i són aprovats per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
• 5 vots a favor del Grup de CiU.
• 2 vots en contra del Grup d’IPP-PM.
De la present liquidació ens serà tramesa una còpia a l’Il·lm. Sr.
Delegat d’Hisenda, al Director General de l’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya, i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.

9.- Conveni amb Mediterrània, per un projecte
mediambiental del Riu Francolí
Seguidament, l’Alcalde presenta la proposta de projecte
Programa Life- Medioambiental (U.E.) presentat per Mediterrània,
amb el nom VIDA- FRANCOLÍ, amb una aportació municipal de
1.000 €. Cada any i durant 3 anys a partir d’enguany,sempre que
aquest Projecte sigui subvencionat per l’U.E. Prèvia deliberació al
respecte i posada a votació la referida proposta, és aprovada per
majoria absoluta amb el següent resultat:
• 5 vots a favor del Grup de CiU.
• 2 vots en contra del Grup d’IPP-PM.

10.- Conveni amb l’Ajuntament de la Pobla de
Mafumet sobre obres al “Torrent de Manyer” i
“Camí” de Perafort”
Seguidament, l’Alcalde presenta la proposta de Conveni amb
l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, sobre les obres al “Torrent
de Manyer” i “Camí de Perafort” que és una obra plurimunicipal
que abarca part dels territoris dels municipis del Morell, La Pobla
i Perafort. El Pressupost total de l’obra és de 143.903,49 €.
L’Alcalde proposa una aportació màxima de 18.031 €. Prèvia
deliberació al respecte i posada a votació la referida propos
osta, és aprovada per majoria absoluta amb el següent resultat:

L’Alcalde dóna compte dels següents assumptes:

1.-Parc Infantil DOW
S’ha acordat amb el Sr. Josep Boronat de DOW, que serà retirat el
mobiliari actual degut als problemes que ha representat.

2.-Reunió sobre Urbanisme amb el Conseller Nadal
Recentment va tenir una reunió amb el Conseller Nadal sobre el
tema de les Depuradores de La Secuita i Perafort.

3.- Rehabilitació d’una sala de l’antigua Casa del Metge
Per a donar servei al menjador de l’Escola, s’han realitzat millores a una sala de l’Antigua Casa del Metge, per habilitar-la com a
menjador.

4.- Reunió amb Caixa de Pensions
Fa pocs dies que ha tingut una reunió amb directius de Caixa de
Pensions, en què li han comentat la seva intenció d’implantar-se
a Perafort en un termini de 3 anys.

5.-Reunió amb l’Alcalde de La Secuita
Recentment va tenir lloc una reunió amb el Sr. Alcalde de La
Secuita amb la finalitat d’unificar esforços de cara a obtenir beneficis en serveis municipals amb motiu de la próxima construcció
de l’estació de l’AVE. El resultat final és un possible Conveni entre
els dos Ajuntaments que reguli el funcionament de les possibles
llicències que demani l’AVE.

6.- Activitats d’Hivern
En el mes d’octubre, s’iniciaran els diversos cursets d’activitats com
cada any. Per aquest exercici, en principi s’espera poder complementar-la amb cursets de jazz, informàtica, guitarra i ioga.

7.- Neteja de clavegueres
Informa, que últimament s’ha procedit a netejar tots els imbornals
del clavegueram, la qual cosa no s’havia fet anteriorment, d’aquesta manera s’ha previngut l’aparició d’obstruccions en qualsevol moment.
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Serveis
FÀRMACIES DE GUÀRDIA

Telèfons útils

2on.TRIMESTRE 2005

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

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

26 de març ST. PERE I ST. PAU
Farmàcia Pujol Fite, Bloc S. Joan Tel. 977200413
26 i 27 de març VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4 Tel. 977840256
2 d’abril SANT SALVADOR
Farmàcia Alcoceba Gutierrez, Muntaner, 13-15 Tel. 977520537
2 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Papaceit Sansa, Florenci Vives, 10 Tel. 977222260
3 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Mico Coronado, Rambla Nova, 127 Tel. 977220603
9 d’abril ST. PERE I ST. PAU
Farmàcia Llopart Català Bloc S. Simó Tel. 977200015
9 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Dronda Ayza, Vidal i Barraquer, 7 Tel. 977221862
10 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Felip Colet, Dr. Mallafré Guasch, 2 Tel. 977223255
16 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Fullana Fiol, Cristófor Colom, 1 Tel. 977214517
16 i 17 d’abril ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
23 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Salazar Mena, Avda. Catalunya, 17 Tel. 977223020
23 i 24 d’abril EL MORELL
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
30 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Cabrito Serra, C/ Ramon i Cajal, 37 Tel. 977212286
1 de maig TORREFORTA
Farmàcia Vidal Pedrol, Rambla Nova Centre, 2-3 Tel. 977545190
7 de maigTARRAGONA
Farmàcia Mico Coronado, Rambla Nova, 127 Tel. 977220603
7 i 8 de maig LA SECUITA
Farmàcia de Gloria Adela, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
14 de maig TARRAGONA
Farmàcia Felip Colet, C/ Dr. Mallafré Guasch, 2 Tel. 977223255
14 i 15 demaig LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
21 de maig TARRAGONA
Farmàcia Cipres Martin, C/ Jaume I, 46 Tel. 977214566
21 i 22 de maig PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
28 de maig ST. PERE I ST. PAU
Farmàcia Creus Armengol, C/ Violant d’Hungria, 23-25
Tel. 977201842
28 i 29 de maig VILALLONGA DEL CAMP
Farmàcia Boronat Bové, C/ Sant Roc, 4 Tel. 977840256
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Noves sirenes d’emergència
El passat dissabte 12 de febrer la Generalitat de Catalunya va
dur a terme una prova per a comprovar el bon funcionament i ús de les sirenes instal·lades al municipi per alertar a
la població quan es realitzen els avisos davant una possible
emergència. Així, es van fer sonar les diferents sirenes que
té distribuïdes l’Ajuntament pel municipi, incloses les
instal·lades recentment, que van funcionar de manera satisfactòria i van millorar respecte a la prova que la Generalitat
va dur a terme mesos abans.
Ara, per part de l’Ajuntament, s’està estudiant la col·locació
d’un sistema de megafonia pels carrers del poble per tal de
millorar la recepció de les sirenes i avisar adequadament a la
població en cas d’emergència, però també per utilitzar-lo
durant els pregons de la Festa Major o en d’altres parlaments
i discursos dels diferents actes que es celebren al municipi.
Recordem als ciutadans que, en cas de risc químic, les sirenes emetran un so oscil·lant que sonarà tres vegades seguides durant un minut cadascun i espaiats per 5 segons.
La fi de l’alerta s’anunciarà amb l’emissió d’un senyal continu
de 30 segons de durada, que indicarà als veïns que l’estat
d’emergència ja ha finalitzat.

Avís

Júlia Sánchez Jerez

- Assistent Social -

Les dates de visites del que queda del primer
trimestre seran les següents:
Divendres 18 de març
Divendres 22 d’abril
Divendres 27 de maig
Per a demanar hora per una visita o per a qualsevol dubte,
poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament en horari d’oficina.

Avís
Recollida de Voluminosos
El dia de recollida serà el segon dilluns de
cada mes. Tot veí/veïna que hagi de desferse de qualsevol estri, haurà de dipositar-lo al
costat de qualsevol dels contenidors de brossa del municipi al llarg del cap de setmana
anterior i fins al mateix dilluns a les 8 del
matí com a hora límit.

Envieu-nos la foto del vostre nadó!!
Si el vostre fill o filla va néixer durant l’any 2004 o durant aquest 2005, porteu la seva
fotografia a la Secretaria de l’Ajuntament i la publicarem. Aquest butlletí publicarà
trimestralment les imatges que ens feu arribar.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 01.03.05
Defuncions:
13-01-2005 Juana Pozo Gimenez (INE)
18-01-2005 Raimunda Peris Sans (RC)

819 Habitants

Casaments:
No hi ha hagut cap nou casament

Naixements:
09-12-2004 Maria Vidal Comes (RC)
07-02-2005 Joel Navarro Munté (RC)

(Les dades que es mostren corresponen a les inscripcions fetes al Registre Civil de Perafort (RC) i a dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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Els nens i nenes van participar al Caga tió
Com ja és tradicional, el 24 de desembre, Perafort va voler
celebrar amb els més petits el ja emblemàtic “Caga tió”.
D’aquesta manera, es van reunir tots els nens i nenes de
fins a vuit anys i van donar un munt de cops de bastó al
cagatió que aquest any era nou i estava ple de regals. A

Detall del Caga tió de Perafort

banda de la gran il·lusió que va repartir entre tota la mainada, cal destacar la nombrosa assistència dels pares i avis
que observaven satisfets les anades i vingudes de tots els
nens i les nenes, sorpresos per tota la festa i els regals que
van trobar sota les mantes.

Els nens i nenes del poble disfrutant del Caga tió

Un any més, el Concurs de Pessebres
Els dies 29 i 30 de desembre es va celebrar a Perafort i
Puigdelfí, per segon any consecutiu, el concurs de pessebres realitzats pels veïns del nostre municipi. Un cop
més es va poder comprovar la creativitat de tots els ciutadans, que van participar amb diverses propostes, algunes tradicionals i algunes de ben originals.
El primer premi, dotat amb 150 euros, el va guanyar la
Montse Vernet amb un pessebre realitzat amb nines, el
segon premi va ser per a Sílvia Castellví i el tercer premi
per a la família Rufà Vallvé

El segon premi va ser per a la Sílvia Castellví

El pessebre de Montse Vernet va guanyar el primer premi

El tercer premi el va aconseguir la família Rufà Vallvè
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Quarta edició del Pessebre Vivent
El cap de setmana de l’1 i el 2 de gener, el Centre de
Joventut de Perafort va organitzar per les festes nadalenques la representació del Pessebre Vivent, que
aquest any ha arribat a la seva quarta edició amb un
gran èxit i una consolidació indiscutible. Amb el pessebre es van reviure totes les escenes de la història del
naixement de Jesús, des dels corrals fins als campaments de pastors o el portal de Betlem, amb la vida que

El naixement del pessebre vivent de Perafort

Les puntaires també representades al pessebre vivent

els van donar els diversos personatges que representaven els ciutadans de Perafort. El pessebre va ser possible gràcies a la participació de molts veïns que col·laboren amb el seu treball, a les aportacions d’empreses i
entitats, i al patrocini de l’Ajuntament.
Van participar a la representació uns 100 veïns entre
petits, joves i grans, i es va comptar amb animals i bestiar de granja, per donar més realisme.

Un centenar de veïns fan possible el pessebre

El detall dels vestits assegura l’èxit de la representació
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Gran repertori al concert de Nadal
Dins els actes de la programació de Nadal del nostre
municipi es va celebrar el primer dia de les festes, el passat 18 de desembre, el Concert de Nadal que cada any
s’organitza a Perafort.Van ser nombrosos els veïns que van
gaudir de l’esperit nadalenc a través del concert que va
oferir l’Orquestra de Cambra del Conservatori de Música
de Vila-seca, amb un repertori en el que van sonar les
melodies més destacades d’aquestes dates tan especials.

Altres actes tradicionals que van tenir lloc a finals del
mes de desembre de l’any passat van ser la Missa de
Nadal que va celebrar-se el dia de Nadal, 25 de desembre, la Missa de Sant Esteve, el dia 26, i la Missa Solemne
d’Any Nou amb la que es va donar la benvinguda a l’any
2005 el dissabte 1 de gener.

80 persones participen a l’homenatge als jubilats
Vuitanta jubilats del municipi van participar el passat
18 de desembre al primer dels actes organitzats per
l’Ajuntament de Perafort per les festes de Nadal, la
tradicional sortida i dinar d’homenatge als jubilats de
Perafort i Puigdelfí que se celebra cada any per aquestes dates. Durant la sortida es van visitar els municipis de Miravet i Benissanet, a les Terres de l’Ebre, i en
acabar les visites es va celebrar el dinar de Nadal que
és un homenatge a tots els avis del poble.
Miravet destaca pel seu nucli històric, d’origen
musulmà i autèntic poble fluvial de l’Ebre, que es
coronat pel castell templer que vigila tot el conjunt.
Durant la sortida es va visitar aquest poble famós per
haver estat escenari de la Batalla de l’Ebre i per la
seva terrissa tradicional. En acabar la visita a Miravet,
el grup es va dirigir al municipi proper de Benissanet
per a conèixer l’interessant Museu dels instruments
musicals.

Vista general del municipi de Miravet

Veïns de Perafort i Puigdelfí durant la seva visita a Miravet

Tots van gaudir de la sortida organitzada en el seu homenatge
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Dues festes per celebrar l’inici de 2005
L’acomiadament de l’any i l’entrada a l’any nou és una
festa que a tots ens agrada viure envoltats de familiars i
amics, per això als nuclis de Perafort i Puigelfí s’organitzen any rera any, actes per a celebrar junts aquesta data
tant especial.
A Perafort el sopar de Cap d’Any es va celebrar al
Casal amb una gran afluència de persones que van
rebre l’any 2005 amb molta alegria i diversió, tal com va
passar a Puigdelfí que també va comptar amb la seva
festa a la que van participar diversos veïns.
Els dos nuclis del nostre municipi es van engalanar per
acomiadar l’any 2004 i rebre el 2005 amb l’alegria i la
il·lusió que comporta l’inici d’un any nou. Els veïns van
gaudir tant a Perafort com a Puigdelfí i van ballar fins altes
hores de la nit. A Perafort, els assistents a la festa van disfrutar també d’un sopar molt especial durant la vetllada.

Imatge dels membres de la Junta organitzadora de la festa de Perafort

Els Reis d’Orient visiten Perafort i Puigdelfí
El passat dia 5 de gener, els nens i nenes de
Perafort i Puigdelfí, acompanyats dels seus
pares, van gaudir de la presència dels Reis
d’Orient. Durant la seva visita al municipi, van
conèixer l’Ajuntament i van dirigir-se a tots els
ciutadans des del seu balcó realitzant el tradicional discurs del dia de Reis.
Tot seguit, la comitiva es va dirigir al Casal on
petits i grans van passar una molt bona estona
rebent els seus regals de mans de les Seves
Majestats. Els Reis d’Orient havien rebut les
peticions de la majoria de ciutadans de Perafort
i Puigdelfí a través de les cartes que aquests van
lliurar als Patges Reials el 26 de desembre.

Melcior, Gaspar i Baltasar van pronunciar un discurs des del balcó de l’Ajuntament

Els Reis van arribar al nostre municipi acompanyats de la seva comitiva

Els Reis d’Orient van lliurar els regals als nens i nenes de Perafort
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Festa Major de Puigdelfí
El cap de setmana del 21 al 23 de gener passats, Puigdelfí
va celebrar la Festa Major en honor del seu patró Sant
Sebastià. La festa va comptar amb diversos actes que van
ser organitzats per Societat Cultural i Recreativa de
Puigdelfí i va ser subvencionada per l’Ajuntament. Els
actes, culturals, infantils, tradicionals i d’oci, van ser pensats per a arribar a tots els públics.
Així el divendres 21 de gener, la inauguració de l’exposició de manualitats organitzada al Casal de Puigdelfí, i que
es va poder visitar tot el cap de setmana, va ser l’encarregada d’iniciar les festes. La jornada es va cloure amb
un lluït ball a càrrec de l’Orquestra Girasol en el que els
veïns van poder ballar de valent.
Ja el dissabte es va instal·lar un parc infantil per als més
menuts i, a la tarda, Paco Fornós va deleitar a tots els
assistents al ball de tarda amb la Gran Orquestra
Pasarela amb uns fantàstics i animats “corridos” mexicans. Els qui van faltar a la cita de la nit van poder ballar
fins a la matinada amb la nova actuació que va tenir lloc
a les 24 hores.
El diumenge va ser el dia que va concentrar els actes
més tradicionals, com la missa solemne en honor al
patró de Puigdelfí, Sant Sebastià, amb l’acompanyament
de la Coral Schola Cantorum, i la cercavila que va realitzar la Llumeneta de Perafort. La festa major la va tancar un espectacular castell de focs a càrrec de la
Pirotecnia Igual, que es va llençar després de l’espectacle de varietats que va tenir lloc a la tarda amb la
presència de l’humorista i cantant Héctor Caro, una
vedette, un ballet i un mag.

Les festes de Puigdelfí van comptar amb activitats pels més petits

Imatge dels inflables instal·lats per al Parc Infantil

Imatge del municipi de Puigdelfí que celebra la festa de Sant Sebastià
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Originalitat al concurs de disfresses
Com ja és habitual, una setmana abans de la celebració del
carnaval de Tarragona, va tenir lloc la desfilada de carnaval
del nostre municipi a la que van participar els veïns de
Perafort. La rua, organitzada per la Junta de la Societat
Recreativa i Cultural de Perafort, va començar a les 17
hores de la tarda i va estar encapçalada pels tambors i els
membres de la Llumeneta, disfressats de pallassos.
La desfilada va recórrer els carrers del municipi omplintlos de color amb el confetti llençat pels participants i d’alegria i animació amb els sons del tambor, fins arribar al
Casal on va tenir lloc una festa infantil animada pel grup
Rovell d’ou.A la festa hi van participar els nens i nenes de
Perafort i Puigdelfí que van gaudir d’allò més acompanyats
dels seus pares. Els actes infantils es van tancar amb una
fantàstica xocolatada organitzada també pels membres de
la Junta de la Societat Recreativa i Cultural.
A la nit, la festa va ser ja per als adults que van gaudir d’un
animat ball amenitzat pel grup ‘Los del Ebro’. Els assistents
van lluir originals i divertides disfresses, entre les que destaquen la caputxeta vermella i el llop, que van guanyar el
concurs de disfresses per parelles.
Per la seva part, els veïns de Puigdelfí van elaborar una
carrossa i van participar a la Rua del Morell.

La caputxeta vermella i el llop guanyadors del concurs per parelles

Un dels grups participants al concurs de disfresses

Tothom va gaudir del concurs que va estar molt animat

Imatge d’unes ballarines molt originals

Els nens i nenes del poble també van participar al Carnaval
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Beques per als estudiants
L’Ajuntament continua aquest any 2005 amb el programa de beques d’ajudes per als estudiants del nostre
municipi, ‘Subvenció per a llibres i transport escolar’.
Com el seu nom bé indica són ajudes econòmiques per
a ajudar als joves a pagar les despeses que impliquen els
seus estudis en l’àmbit dels llibres de text i en el transport per a desplaçar-se fins a les escoles o instituts.Així
doncs 99 persones han presentat la seva sol·licitud per
a rebre aquestes beques dins el termini establert, que es
va tancar el passat dia 25 de febrer.

Any

N beques concecides

2001-2002
2002-2003
2003-2004

73
76
83

Total
11.065, 01 €
11.113,30 €
10.848,75 €

“Paz y Cooperación”
Des de fa un any, l’Ajuntament de Perafort col·labora amb
l’ONG “Fundación Paz y Cooperación” en la compra de
material d’oficina per ajudar a finançar els diferents projectes que aquesta ONG du a terme arreu del món.“Paz
y Cooperación”, fundada l’any 1982 per Joaquín Antuña
i constituïda com a Fundació l’any 1988, es centra a promoure el moviment de la no violència i de la creativitat
per a construir un món solidari. Per a treballar en aquesta direcció, s’ha actuat en pro del desarmament, del
desenvolupament, de la reivindicació dels drets humans,
de l’acció solidària i de l’educació per a la mundialitat i la
pau. El seu lema és “Crea i Sobreviu” i el seu logotip són
dos coloms amb una branca d’olivera.
”Paz y Cooperación” està associada a la Confederació
Espanyola de Fundacions, a la Coordinadora d’ ONGs pel
desenvolupament, a la coalició d’ONGs que gaudeixen de
Estatus Especial de Nacions Unides (CONGO), al Bureau
Internacional de la Pau (IPB), a l’Assemblea dels Pobles del
Mil·lenni, a United (contra el racisme) i al Fòrum Securipax
de la UNESCO. La labor d’aquesta Fundació ha estat reconeguda per les Nacions Unides, que li va concedir l’any
1987 el premi “Missatgera de la Pau”. Més endavant, al 1994
“Pau y Cooperación” és associada al Departament
d’Informació Pública de l’ONU que, al 1999, li atorga
l’Estatus Consultiu Especial del Consell Econòmic i Social
(ECOSOC).
Projectes en curs

Aquesta ONG desenvolupa diverses accions a l’Àfrica, s’ocupa de portar-hi equipament escolar i llibres per als campaments saharauis de Tindouf, condueixen un centre sanitari a Guinea Equatorial, el desenvolupament del sector
productiu i infrastructures, i diferents macroprojectes pel
desenvolupament agrícola i la reforestació, així com també
un projecte d’electrificació a Mauritània. També hi està
construint centres comunitaris de formació per a dones de
sectors desfavorits a Sud-àfrica i un centre de conferències
en benefici de la minusvalidesa infantil en Sizanani.
A Amèrica, aquesta ONG es dedica a la formació agropecuària i a la creació d’una granja escola pels futurs camperols
a Bolívia, a l’obertura de llars d’acollida, al disseny d’un programa de rehabilitació de joves drogodependents, i al desenvolupament del comerç a través de microcrèdits i formació
empresarial a Colòmbia.També construeixen i equipen escoles a El Salvador, realitzen l’atenció directa i formació cívica
pels nens del carrer a Guatemala i, finalment a Hondures,
ofereixen el seu suport de Centres de Crisis pels nens
treballadors.
Si també vols ajudar, col·labora-hi:
BBVA
0182 7594 30 0200017906 i si vols més informació, dirigeix-te a pazycoop@eurosur.org
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Els més petits participen a totes les tradicions
Com ja és tradicional any rera any els petits del municipi aprenen les tradicions i les festes que tenen lloc les
diverses èpoques de l’any a través de les activitats que
munten els monitors.
Així en els darrers mesos, els nens i nenes de l’Esplai
d’en Yuki han participat des de les seves aules en les activitats organitzades aprofitant totes les festes que s’han
celebrat al municipi, de forma que han conegut les tradicions dels grans.

Els alumnes de l’Esplai d’en Yuki llueixen corones pel dia de Reis

Els actes més destacats i uns dels que agraden més als
petits per la diversió que comporten són el dia de Reis
i Carnaval. Els nens i nenes van fer les seves cartes als
Reis d’Orient per demanar-los els regals i les joguines
que volien rebre i van gaudir amb les sorpreses que els
van portar els mateixos Reis Mags.
Per Carnaval, els nens i les nenes van elaborar ells mateixos les seves disfresses amb l’ajuda dels pares i dels
monitors i van lluir-les al municipi.

Els menuts mostren les seves disfresses per Carnaval

Per Sant Jordi un llibre i una rosa...

23 Abril 2005
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Entrevista a Albert Aguilà, secretari de
Perafort Bike
Albert Aguilà, veí del nostre municipi i administratiu a
l’Ajuntament, és el secretari de Perafort Bike des de
l’any 2003, quan aquesta entitat que organitza sortides
en bicicleta tot terreny (BTT) i a peu es va constituir
com a associació esportiva. Membre de Perafort Bike
des de fa dos anys, ens explica en una entrevista les
novetats d’aquesta associació per a l’any 2005 després
de la Junta General de Socis que es va celebrar el dia 16
de gener.

En l’última assemblea es va acordar dur a
terme una sortida nocturna amb BTT pels
voltants de Perafort

Quin balanç faria de la vida de l’Associació durant
l’any 2004?

Molt bo, degut a que es van dur a terme la majoria de
sortides programades tan en BTT com a peu, i amb un
bon nombre de participants que, al cap i a la fi, és el que
ens interessa, que la gent hi participi.
En la Junta de Socis de Perafort Bike celebrada a principis
d’aquest any, s’han donat moltes novetats?

No, el normal, aprovació de l’estat de comptes, aprovació del calendari de BTT per al 2005, i en quan a les sortides a peu es va acordar dur a terme entre 4 i 6 sortides, que en el seu moment es comunicaran als socis i
a la resta de la gent del poble mitjançant programes.
Ara fa un any es plantejaven reconvertir Perafort Bike d’una
associació de BTT a una associació excursionista, en quin
punt es troba aquest propòsit?

Albert Aguilà, secretari de Perafort Bike

Hi ha alguna previsió de sortida destacada pels propers mesos?

Bé no era ben bé això, sinó afiliar-nos a la FEEC
(Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya). En
l’última reunió, es va acordar no afiliar-nos degut a què
generava una sèrie de costos que en aquest moment
l’Associació no pot assumir.

Com podreu observar en el calendari, pel mes de febrer
estava prevista fer una sortida a St. Feliu de Guíxols,
però degut a la meteorologia es va suspendre, pel mes
d’abril està prevista una sortida a l’Ermita de la Roca
sortint des de Montbrió del Camp, esperem poder-la
dur a terme amb normalitat.

Darrerament han augmentat considerablement les sortides
de senderisme combinades amb les de bicicleta tot terreny,
per quin objectiu van incorporar aquesta altra modalitat de
sortides?

Quins són els elements necessaris de què ha de disposar una
persona que vulgui participar a les seves sortides, ja siguin
en bicicleta o a peu?

Per la senzilla raó de què hi participi més gent, per tal de
fer valer la dita que diu, que “com més serem més riurem”.
Han registrat un augment del nombre de socis amb la modificació d’orientació de l’associació?

No.

Tenir ganes de passar-ho bé, de relacionar-se amb més
gent, de gaudir de la natura i de ser respectuós amb el
medi ambient.
Cal tenir algun coneixement especial per a formar part de
Perafort Bike?

No.
Quines són les zones que visiten més en les sortides de Perafort Bike?

Les que més es visiten són zones comarcals, com el
Tarragonès , l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, etc., no
obstant això també fem sortides per altres províncies,
com el Gironès, etc.

Ens podria proposar una sortida atractiva, a peu o en bicicleta, pels voltants de Perafort?

Bé en l’última assemblea es va acordar dur a terme una
sortida nocturna amb BTT, pels voltants de Perafort, la
qual en el seu moment ja s’informarà.
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perafort bike

Alguns dels membres de Perafort Bike en una sortida

Durant les sortides s’ha d’estar preparat per les incidències

----- SORTIDES PREVISTES 2005 ----ABRIL

MAIG

JUNY

Dia 2 sortida Montbrió
– Ermita de la Roca – Montbrió

Dia 7 sortida Poblet
– Prades – Poblet

Dia 4 sortida Perafort
– Cambrils – Perafort

Dia 16 sortida Local.

Dia 21 sortida Local

Dia 18 sortida Local.
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Partit solidari amb l’Associació ‘La Muntanyeta’
El dia de Reis, 6 de gener, es va celebrar a Perafort un torneig de futbol solidari, organitzat per l’Ajuntament de
Perafort amb la col·laboració del C.F. Perafort, per a
recollir joguines pels nens de l’Associació de Paràlisi
Cerebral de l’Escola d’educació especial “La Muntanyeta”,
dins del marc de les festes nadalenques.
El torneig va començar a les 10.00 hores i durant tot el
matí es van disputar diversos partits entre els següents
equips: F.C. Perafort, Perafort Veterans, FUT Esport
Torredembarra i el Jovenil de La Salle. El resultat dels partits i del torneig era el menys important, ja que l’objectiu
de l’esdeveniment era que tots els jugadors i assistents
portessin una joguina en benefici dels nens de
l’Associació de Paràlisis Cerebral de l’Escola d’educació
especial “La Muntanyeta”. Es van recollir un centenar de
joguines i obsequis mantenint les bones xifres de participació dels anys anteriors i en acabar el torneig tots els
assistents van gaudir d’un pica-pica per a clausurar l’acte.
Per altra banda, durant el torneig l’alcalde de Perafort, Joan
Martí Pla, va lliura una placa commemorativa a l’Associació
“La Muntanyeta” en reconeixement a la tasca que duen a
terme amb els nens afectats per aquesta malaltia.

L’alcalde Joan Martí Pla lliura una placa commemorativa a la presidenta de l’Associació

Fotografia de grup dels participants en el torneig de futbol organitzat per a recollir joguines per als nens de l’Associació ‘La Muntanyeta’

Fase comarcal d’escacs
Perafort va acollir des del 15 fins al 29 de gener, la fase
comarcal d’escacs dels Jocs Esportius Escolars, organitzats pel Consell Esportiu del Tarragonès amb la col·laboració de l’Ajuntament de Perafort i el Club d’Escacs
Tarragona. Al campionat hi van participar deu entitats,
l’AMPA Cèsar August,AMPA Bonavista,AC Vila-seca, CE
Tarragona, EE Salou, AMPA Dominiquees, UMPA Pau
Delclòs, APA Lestonnac-L’ens, AMPA L’agulla i l’AMPA

Practiques, i hi ha les categories de Preben, Benjamí,
Aleví, Infantil i Cadet, amb un total de 96 participants.
La fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars en la modalitat individual es va disputar els dissabtes 15, 22 i 29 de
gener als casals dels dos nuclis del municipi: els dies 15 i
22 al Casal de Perafort i el dia 29 de gener al Casal de
Puigdelfí. Els vuit millors classificats de cada categoria han
passat a la fase provincial que es celebra a Sarral.
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Setmana Santa
El dimecres de cendra comença la Quaresma, un temps
de set setmanes establert a la litúrgia cristiana com a
preparació de la Pasqua. És un període d’austeritat i
sobrietat que comença després dels excessos de
Carnaval i que dura fins a Dijous Sant, per Setmana Santa.
La Quaresma és representada popularment per una vella
de set cames que porta una faldilla molt ampla.
Normalment es fa aquesta figura de paper i cada setmana se li ha de tallar un peu fins que no en queda cap, i

llavors és Pasqua. També és costum que a les bacallaneries se la representi amb un bacallà sec penjat de la cua.
Durant aquest període és tradició que els divendres no
es mengi carn i també durant aquest període són tradicionals els bunyols de vent o també coneguts com bunyols de Quaresma. A continuació us oferim la recepta
dels bunyols de Quaresma i també la d’unes postres ben
diferents, una mona de xocolata molt adient per celebrar
el Dilluns de Pasqua.

Bunyols de Quaresma

Mona de xocolata

Ingredients
Per a la pasta:
250 gr. De farina fluixa
250 gr. D’aigua
175 gr. De mantega
10 gr. De sal
7 ous
Oli de gira-sol

Ingredients
300 gr. De xocolata negra
200 gr. De xocolata amb llet
200 gr. De xocolata blanca
Mantega

Per a la crema:
250 gr. De llet
1 trosset de pell de llimona
1 canó de canyella
2 rovells d’ou
50 gr. De sucre
15 gr. De Fècula

Preparació
Començar fent la crema: es posa la llet al foc juntament amb
la pell de llimona, la canyella i el sucre. Mentre s’espera que la
llet arrenqui el bull es barreja en un bol a part, els rovells
d’ou, la fècula i una mica de llet, i es remena fins que quedi una
barreja fina.
Quan la llet ja ha arrencat el bull, s’aparta del foc, es treu la canyella i la llimona i s’hi tira la barreja que s’ha fet prèviament.Tot
seguit es torna a posar al foc perquè torni a arrencar el bull i
després es deixa refredar.
Per fer la pasta dels bunyols es posa aigua al foc, amb la mantega i un pessic de sal. Quan comença a bullir s’hi afegeix la farina
i es remena durant 1 minut o 1 minut i mig fins que quedi la
pasta ben lligada i homogènia. Fora del foc s’hi tiren els ous, d’un
en un i procurant barrejar-los bé amb la pasta cada cop. No es
deixa de treballar la pasta fins que quedi ben fina. Després s’hi
incorpora la crema i es barreja bé.
Per acabar, s’ha de donar forma de bunyols a la pasta, amb les
mans o amb una mànega de pastisseria, i fregir-los en una paella
amb força oli de gira-sol. Un cop fregits s’arrebossen amb sucre.

Preparació
Es tracta d’una recepta per fer una mona tota de xocolata i
crear la forma que cadascú vulgui.
Es fon la xocolata i un cop fosa i encara calenta s’estén sobre
un paper parafinat per allisar-la amb una espàtula refredada.
Amb les planxes que es formin, que poden ser de diferents gruixos, encara que la de mig centrímetre va bé per a treballar, i dels
diferents colors que permeten els tipus de xocolata, ja es disposa de la base per a decidir el model i elaborar-lo.
Per fondre la xocolata s’ha de fer al bany maria afegint-hi mantega, especialment en la xocolata negra, i remenant-la amb una
cullera de fusta. Cal no posar-hi massa mantega perquè no
quedi massa tova en refredar-se. S’ha de procurar també que
no caiguin gotes d’aigua a la xocolata perquè després quedaria
blanquinosa i mat.
Si s’escollís el disseny d’una casa, es farien unes plantilles amb
cartolina de les parets i de la teulada de la casa. Llavors es posarien a sobre les planxes de xocolata i es repassarien amb un
punxó o ganivet, per trencar-les després fent petites pressions.
Per unir les peces s’utilitza xocolata calenta i un pinzell. Es mantenen uns minuts ajuntades i quan la xocolata es refreda queden enganxades.També amb xocolata es poden enganxar peces
d’altres tons de xocolata per crear relleus i formes. La decoració es pot fer amb plomes o a gust del creador.

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

