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Salutació

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

Com cada any em complau saludar-vos en aquest butlletí que correspon als mesos
estiuencs en els que celebrem la festa major del nostre patró Sant Pere i moltes altres
activitats lúdiques per a què tots els ciutadans gaudim del nostre municipi i dels dies
llargs i agradables d’estiu. Començarem amb la festa major de Sant Pere que ens portarà activitats per a tots els gustos i per a totes les edats. Al mes de juliol viurem la
festa d’estiu de Puigdelfí i tornarà com cada any una programació de cinema a la fresca per aprofitar les nits caloroses. Els propers mesos ens ho passarem d’allò més bé!
Us animo, a tots els veïns de Perafort i Puigdelfí, a què participeu en aquestes festes
i en les diverses activitats que es faran a l’estiu, especialment per als joves, com ho
heu fet fins ara. El nostre és un poble participatiu que compta amb moltes associacions que munten diverses activitats i amb ciutadans que de seguida s’animen a participar-hi. Aquest és un fet important perquè fomenta la convivència i la relació entre
tots els veïns del municipi i afavoreix que els nouvinguts aprofitin els actes per a
conèixer el nostre poble a fons i integrar-se en la seva vida.
Per altra banda, aprofito aquestes línies per anunciar-vos que properament instal·larem
al nostre municipi els nous contenidors soterrats que esperem us siguin més còmodes
d’utilitzar. Aquest nou sistema de recollida de les escombraries vol beneficar a tots els
veïns de Perafort i Puigdelfí, ja que també comptarem amb nous camions més silenciosos i moderns. Des del Consistori seguim treballant per a millorar la qualitat de vida
del nostre municipi.

Bona festa major a tots!
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Acords de Plens
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 28 DE DESEMBRE
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 Àlvarez,
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 desembre de 2004, essent les 20
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; 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.

1.- Aprovació de les actes anteriors.
És aprovada pels Regidors assistents, excepte pel Sr. Massagués,
per discrepàncies en precs i preguntes.

2.- Llicències d’Obres.
Nou, 63 SL. Enderroc casa i Granja del Carrer Nou, núm. 63. Pst.
24.596,70 €.
Gasolinera Francàs, SA. Ampliació àrea de descans. S’informa
favorablement i la seva tramesa a Urbanisme.

3.- Conveni amb l’U.R.V.
Seguidament l’Alcalde, proposa l’aprovació d’un Conveni amb
l’U.R.V., del qual tots els Regidors en tenen còpia, sobre la realització dels estudis en dret ambiental. Aquest conveni té una durada de tres anys, prorrogables pel mateix temps, tret que alguna de
les parts el denunciï amb una antelació mínima de sis mesos. El
cost anual serà de 4.300 €.
Posat a votació l’esmentat Conveni, és aprovat per majoria absoluta, amb el següent resultat.
5 vots favorables dels Regidors de CiU.
2 vots en contra dels Regidors d’ IPP-PM.
El Regidor Sr. Massagués justifica el seu vot particular en contra
perquè pot discriminar altres peticions que gestioni l’URV.

4.- Subvenció per a Llibres i Transport Escolar Curs
2004-05.
A proposta de l’Alcalde, és aprovat per concurs, fer un augment del
4% i arrodonir els decimals en mes. El Regidor Sr. Massagués, i que
el transport escolar del Mòdul 2, té un preu baix. L’Alcalde diu que
per aquest any es podria deixar, i estudiar-ho per al pròxim curs.
Les subvencions aprovades són les següents:
Transport escolar curs 2004/2005.
1.-Beques de transport escolar dels estudiants que estan cursant
5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius, COU i Universitaris
(Diplomatura i Llicenciatura).
Mòdul nº1.- Desplaçaments a Reus, Tarragona, Valls, El Turó,
Constantí, etc. Beca de 211,00 €.
Mòdul nº2.- Desplaçament a Tortosa, Móra d’Ebre, Vilanova,
Lleida, Barcelona, etc. Beca de 597,00 €.
2.- Beneficiaris.- Tots els escolars empadronats al municipi que cursin nivells acadèmics superiors a l’Ensenyança Primària, a
l’Ensenyança Secundària Obligatòria (E.S.O.) i primer de batxillerat.
Ajuts per a llibres escolars curs 2004/2005.
1.- Beques per a l’adquisició de llibres escolars dels estudiants
que estan cursant EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA,
ESO, 5è FP, BATXILLERAT, Cicles Formatius, COU i Superiors.
Essent els mòduls becats els següents:
Mòdul nº1.Educació infantil ( Llar d’Infants i P-3, P-4, P-5 )
36,00 €.
Mòdul nº2.Educació Primària.
51,00 €.
Mòdul nº3.ESO, 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius grau mitjà i superior i
COU
106,00 €.
Mòdul nº4.Universitaris ( Diplomatura i Llicenciatura )
133,00 €.
Quedant exclosos qualsevol altres tipus d’estudis. S’inclou l’import de 98,00 € per fotocòpies de llibres. Tan sols es podrà optar
per a una de les dues opcions, llibres o fotocòpies, en tots dos
casos s’haurà d’aportar justificant.
2.- Beneficiaris: Tots els escolars empadronats al municipi.
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5.-Estudi sobre la possibilitat de formar part d’una
agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau.
Vist l’informe emès pel Consell Comarcal del Tarragonès en què
fa una presentació exhaustiva dels cinc dels cinc municipis que
poden integrar la futura agrupació, a saber:
Catllar, El
Pallaresos, Els
Perafort
Renau,
Secuita, La

40,1 %
34,4 %
9,7 %
1,0 %
14,7 %

La Corporació, aprova per consens, acceptar el sistema emprat,
però NO la ubicació de la seu. A tal efecte, justifica que el poble
de Perafort, experimenta un creixement molt notable, i que amb
la perspectiva de les construccions que es portaran a terme en els
dos pròxims anys és més que probable que la població es duplicarà, per aquest motiu, reivindiquem la ubicació de la seu central
al nostre municipi, al c/ Nou, 7-11, 2ª planta. Per últim, trameto
el present acord, al Dep. Territorial de Justícia a Tarragona.

6.- Subvenció per a la Festa Major de S. Sebastià 2005
a Puigdelfí.
S’acorda per consens, incrementa en una quantitat lineal de
1.040 €, la subvenció concedida l’any anterior, per tant l’import
del 2005, serà de 20.300,00 €, subvenció que la Stat. Cultural
destinarà per a tots els actes que organitzi. l’Ajuntament, organitzarà pel seu compte el vermut popular i la Coral de l’Església.

7.- Subvenció per la Stat. de Caçadors.
L’Alcalde, fa una breu exposició dels motius que al final han portat a terme el poder concedir una subvenció per a la Stat. De
Caçadors “El Castellot”. Davant d’aquesta situació, creu oportú
proposar al Ple, concedir una subvenció de 3.000 €, per ajudarlos a sufragar les despeses del guarda. Aquesta subvenció és per
a l’any 2004. Per a obtenir les futures subvencions, s’haurà d’acreditar, con les altres institucions del municipi, el destí i la liquidació de la subvenció concedida.
Aquesta subvenció, ha sigut adoptada per consens.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou la sessió a 1/4 de
10 del vespre, de la qual s’estén la present acta. Ho certifico.

Estat de comptes a 31 de desembre de 2004
Saldo del Pressupost
General...................................……… 762.335,61€
Situació de l'efectiu
C.T. Sucursal de Perafort..........…… 760.259,28€
B. Zaragozano.........................………...... 878,68€
B.C.L. d'Espanya............………….......... 1.197,65€

BAN
PISCINES MUNICIPALS TEMPORADA 2005
INICI 18-06-05. ACABAMENT 18-09-05
PREU ENTRADES.
Per un dia empadronat ..................................... 1’80 €
Per un dia no empadronats .............................. 6’00 €
Nota: es donaran tres entrades gratuïtes per cada abonament de temporada a
cada Empadronat i Contribuent. Els Empadronats i Contribuents tindran DRET a retirar entrades de DILLUNS a DIVENDRES, a l’Ajuntament, al preu de 1’80 €.
El preu de les entrades al PÚBLIC tindran un cost de 6’01€ diaris que
tan sols es podran retirar a la Piscina.

ABONAMENTS MENSUALS
Socis ................................................................. 15’00 €
No socis Contribuents ....................................... 21’00 €
No socis ............................................................ 45’00 €
ABONAMENTS TEMPORADA
Socis ................................................................. 18’00 €
• Les Cases amb més de 2 SOCIS els dos primers pagaran 18’00 € i els següents a 9’00€.
• Podran gaudir d’aquest benefici els socis, sempre i quan treguin el passi de temporada
el mateix dia per a tots.
No socis Contribuents ....................................... 24’00 €
No socis ............................................................ 60’00 €

HORARIS DE FUNCIONAMENT DE LA PISCINA
Dies laborables, diumenges i festius.
D’ 11’00 h. a 21’00 h.

EXEMPCIONS DE PAGAMENT.
Nens i nenes que NO hagin complert els 6 anys.
NOTES ADDICIONALS.
1. Podran ser SOCIS tots els veïns de Perafort i Puigdelfí que figurin en el Padró
d’habitants.
2. Tindran la consideració de NO SOCIS, els que no compleixin el punt núm 1.
3. Tindran la consideració de NO SOCIS CONTRIBUENTS tots els veïns que paguin
la contribució de l’IBI d’Urbana o de Rústica a l’Ajuntament de Perafort.
4. Els abonaments de SOCIS i NO SOCIS, hauran de retirar-se a l’Ajuntament tant
els veïns de Perafort com els de Puigdelfí.
5. Per retirar els abonaments de SOCIS i NO SOCIS, s’haurà de portar una
fotografia actual tamany carnet.
6. La Piscina comptarà amb servei de Bar i Socorrista aquàtic.
7. Els abonaments de SOCIS i NO SOCIS, podran ser utilitzats per ambdues
piscines indistintament.
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Serveis
FÀRMACIES DE GUÀRDIA

Telèfons útils
INFORMACIÓ
- Direcció General de Tràfic
- Informació Meteorològica Nacional
EMERGÈNCIES
- Telèfon Únic d’Emergències
- Informació Toxicològica
- Guàrdia Civil (Urgències)
- Hospital Joan XXIII (Urgències)
- Policia Nacional
- Policia Local
- Bombers
- Taxi
- Ambulàncies Reus
901100825
- CAP del Morell
- Farmàcia Perafort

3er.TRIMESTRE 2005
900123505
906365365
112
915620420
062
977295811
091
092
080
977221414
/ 977756756
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. *

11 de juny TARRAGONA
Farmàcia Roig Cucurull, C/ Rovira i Virgili, 30 Tel. 977219455
12 de juny TARRAGONA
Farmàcia Tuset Pros, Plaça Ponent, 2 Tel. 977213533
18 i 19 de juny ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
25 i 26 de juny EL MORELL
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
2 de juliol TARRAGONA
Farmàcia Tortajada-Jorge C/ Torres Jordi, 14 Tel. 977211878
3 de juliol TARRAGONA
Farmàcia Dronda Ayza, Vidal i Barraquer, 7 Tel. 977221862
9 i 10 de juliol LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
16 i 17 de juliol LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
23 i 24 de juliol PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
30 de juliol TARRAGONA
Farmàcia Perpinyà Piqué C/ Eivissa, 7-9 Tel. 977221323
31 de juliol TARRAGONA
Farmàcia Mico Coronado, Rambla Nova, 127 Tel. 977220603

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.

6 d’agost TARRAGONA
Farmàcia Dronda Ayza, Vidal i Barraquer, 7 Tel. 977221862

VALLS
DIRECCIÓ TARRAGONA
ARRAGONA
DISSABTES

TARRAGONA
ARRAGONA
VALLS
DISSABTES

7 d’agost TARRAGONA
Farmàcia Salazar Echevarria C/ Cos del Bou, 2 Tel. 977231631

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

20 i 21 d’agost ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552

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. *

27 i 28 d’agost EL MORELL
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952

DIRECCIÓ

* CRUÏLLA PERAFORT N-240

13 d’agost TARRAGONA
Farmàcia Vidal Vidal C/Reial, 1 Tel. 977240268
14 d’agost TARRAGONA
Farmàcia Cipres Martin C/ Jaume I, 46 Tel. 977214566
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BAN PER
PER A
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TINENÇA D’ANIMALS
D’ANIMALS
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Presenten els nous contenidors soterrats
El nostre municipi va acollir, a principis de maig, la presentació del nou material i els nous vehicles de l’empresa FCC que, des de l’1 de gener, s’ha fet càrrec del
servei mancomunat de recollida de brossa de 14 municipis del Tarragonès, entre els que hi ha Perafort i
Puigdelfí.
Els municipis hauran de canviar els 2.000 contenidors
de superfície que tenen per contenidors soterrats que
es van poder veure durant la presentació.Aquests nous
contenidors tenen capacitat de 3 o 5 m3 i són d’acer
inoxidable. A més alguns dels seus avantatges són que
tenen un menor impacte visual, són més fàcils d’usar i
es poden utilitzar a qualsevol hora del dia. Els vehicles
que fan la recollida són silenciosos i d’última generació
tecnològica, el que els permet buidar tant els contenidors de superfície com els soterrats.
El cost anual del servei és de 484.949 euros, però el
servei de recollida selectiva és gratuït perquè s’autofinancia amb el reciclatge.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 01.06.05

876 Habitants

Defuncions:

13-02-2005 Ma Carmen Veciana Borràs

22-10-2004 Teresa Briansó Obradó
22-11-2004 Joan Josep Padreny Boix

18-04-2005 Josep Maria Solé Pascual

Casaments:

26-04-2005 Lídia Boix Verge

No hi ha hagut cap nou casament

Naixements:
20-03-2005 Élia Pascual Velilla

(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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L’aigua per a l’estació de l’AVE
L’Ajuntament, conjuntament amb la Secuita, ha
aconseguit frenar la petició d’aigua al CAT de l’ens
Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (AIF),
que s’ocupa d’executar el projecte de construcció de
l’estació de l’AVE a Perafort. Perafort i la Secuita consideren que, com tots els equipaments que hi ha en els
seus termes, l’estació ha de rebre l’abastament d’aigua i
tots els serveis des dels Ajuntaments. L’AIF havia demanat al Consorci d’Aigües de Tarragona convertir-se en
soci i obtenir la connexió a la seva xarxa d’aigua potable. Però aquesta petició s’ha ajornat sis mesos i s’espera que aquest ens s’hagi d’entendre amb els
Ajuntaments si vol tenir aigua per a l’estació.
L’AIF encara no ha dut a terme cap actuació després de
l’ajornament i el subministrament encara no està garantit. La zona on s’ha de construir l’estació no té cap servei
i malgrat que els Ajuntaments volen negociar la seva
posada en marxa, no s’ha pogut establir un diàleg.

Una depuradora per a Perafort i la Secuita
Els Ajuntaments que comparteixen la ubicació de la
futura estació de l’AVE al Camp de Tarragona, Perafort
i la Secuita, volen encarregar-se de garantir-ne el subministrament d’aigua com un servei ofert des dels municipis, ja que l’estació en forma part, perquè així els serà
més fàcil aconseguir la depuradora d’aigües que tant
han reclamat per aquest equipament i de la que es
podran beneficiar els municipis i els seus ciutadans.
L’AIF no s’ha mostrat molt decidit en les negociacions
amb Perafort i la Secuita i per això va intentar aconseguir l’aigua a través de l’acord amb el Consorci
d’Aigües, fet del que es van assabentar els alcaldes i van

haver de continuar la seva lluita. Ara, durant els sis
mesos en els que s’ha ajornat la petició, els municipis
han de demostrar que són capaços de dur a terme la
construcció de la canalització de l’aigua fins a l’estació
de l’AVE, una obra que costarà uns 416.000 euros.
El treball en conjunt dels dos Ajuntaments davant l’AIF
està resultant fructífer, el que obliga a aquest ens a mantenir el diàleg i la negociació. Perafort i la Secuita també
han aconseguit frenar un projecte de l’AIF davant el
Govern central per a la construcció d’una depuradora,
ja que aquest servei el volen prestar des del municipi al
trobar-se l’estació en el seu terme municipal.

Avancen a bon ritme les obres de la guarderia
Les obres per a la construcció
d’una guarderia municipal que
s’estan realitzant a l’Avinguda
Catalunya avancen a bon ritme
i segons els terminis previstos.
Així doncs, com ja s’havia
comentat, el proper curs
2005-2006 ja estarà en funcionament aquest nou equipament del nostre municipi, tant
necessari per a les famílies de

Perafort i Puigdelfí que comptarà amb totes les característiques i condicions indicades
per la Generalitat.
La guarderia, que oferirà unes
quaranta places, s’emmarca
dins les actuacions del
Consistori per a millorar els
serveis als ciutadans i per a
aconseguir una millor qualitat
de vida al municipi.
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L’esplai d’en Yuki a la trobada de Constantí
El passat dia 2 d’abril es va celebrar a Constantí una
trobada d’esplais organitzada per l’esplai ”Tots constantinencs” d’aquesta localitat, i en la qual van participar
més de cent cinquanta nens i nenes de diversos esplais
de Tarragona,Valls i Reus.
Els responsables de l’esplai “Tots constantinencs” van
preparar una diada infantil que va consistir en una cercavila pel poble, una gimcana i animació infantil a càrrec
del Grup “La tresca i la Verdesca”.

La trobada tenia com a objectiu fomentar la participació
dels infants en les activitats de caràcter lúdic i afavorir la
interrelació dels nens i nenes de la nostra comarca i les
veïnes. És per això, que les monitores de l’esplai d’en Yuki
van voler prendre part d’aquesta trobada amb un grup de
nens i nenes de Perafort i Puigdelfí d’edats compreses
entre els 7 i els 13 anys. Totes les activitats estaven
ambientades en un mateix lema: LLIGAT. La festa, que va
durar tot el dia, va acabar amb una xocolatada amb coca.

La gimcana celebrada va omplir Constantí de gresca

Els nens van participar a diverses activitats d’animació

Més de 150 nens van compartir la jornada

Imatge dels nens i nenes de Perafort que van anar a Constantí
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Entrevista a la directora del CEIP Perafort,
Mercè Palau
Mercè Palau i Just, que és la directora del CEIP Perafort,
viu a Perafort des de 1998 i té dues filles, l’Erola i l’Àgata.
Mercè Palau dirigeix des de fa un any el CEIP del municipi, un centre que aquest curs ha comptat amb 21 alumnes
matriculats i amb tres mestres i que, per al curs 20052006, preveu tenir de 35 a 40 alumnes i de 4 a 5 mestres.
És mestra des de fa 33 anys i el dia del seu nomenament
com a directora va ser, segons les seves paraules, “un dia
important a la meva vida perquè el càrrec directiu em
permet desenvolupar, amb la col·laboració de la
Comunitat Educativa, els eixos educatius i socials de
l’Escola”. En aquesta entrevista, Mercè Palau, ens explica la
situació actual i els projectes de l’Escola.
Quina és la filosofia que marca el Projecte Curricular del
Centre?

L’Ideari d’Escola està estretament vinculat amb el progrés social, cultural i educatiu de Perafort, municipi que
està en vies d’expansió i que amb la implicació de tots
els estaments socials que el configurem: Família,
Ajuntament, Escola..., haurà d’assumir el compromís per
fer créixer qualitativament els infants perquè esdevinguin persones respectuoses, competents professionals i
lliures de pensament.
Quina oferta extraescolar ofereix l’AMPA de l’escola als nens
i nenes?

Aquest tercer curs les mares i pares de l’escola s’han
constituït en l’associació anomenada AMPA. Ja en els
inicis de setembre han ofert als alumnes diverses activitats emmarcades en l’àmbit esportiu, fent dos dies a la

Imatge del mòdul instal·lat per Ensenyament a la Plaça Generalitat

setmana “Psicomotricitat i Iniciació Esportiva” i un tercer
dia de natació a la Piscina de La Pobla. Aquestes activitats
estan organitzades pel Consell Esportiu del Tarragonès.
Desitgem com a Escola que la piscina de Perafort sigui
coberta per anar-hi en horari lectiu dins de l’especialitat
d’Educació Física i que tots els alumnes sapiguen nadar.
Quins són els projectes futurs del CEIP “Perafort”?

Un dels projectes innovadors que té l’escola és que iniciem l’aprenentatge de la llengua estrangera, l’Anglès,
amb els alumnes de 4 anys endavant i quan aquests
arribin al cicle superior de la Primària s’introduirà
el Francès. Un altre projecte que s’anirà consolidant és
l’Educació per la Salut.
El proper curs l’escola organitzarà un horari diferent
que pedagògicament afavoreix el matí més llarg fins a 2/4
d’1, on l’alumne està més receptiu pels aprenentatges
dels llenguatges matemàtics i de les llengües; i a la tarda,
de les 3 a 2/4 de 5, considerem que és un temps apropiat per l’aprenentatge dels llenguatges artístics (música,
plàstica, ed. física, ...)
A més la nostra Comunitat Educativa està receptiva per
treballar en el marc dels projectes que el Departament
d’Educació posa a l’abast de les escoles progressistes i
que opten per ser pioneres en alguns dels àmbits que
interessen especialment als alumnes.
Represento a una Escola ambiciosa en temes
d’Innovació Educativa i la perspectiva dels projectes
m’agrada que siguin vinculants, compromesos i assumits
per la Comunitat Social perquè sabem plegats, que els
nostres nens són el ciutadans del demà.

L’escola compta amb 21 alumnes
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“Represento a una Escola ambiciosa en
temes d’Innovació Educativa”

“L’Ideari d’Escola està estretament vinculat
amb el progrés social, cultural i educatiu de
Perafort, municipi que està en vies d’expansió”

L’Escola ha rebut ajuts de l’Ajuntament per ajudar a desenvolupar els projectes del CEIP?

nou edifici de l’escola, l’Ajuntament conjuntament amb
el Consell Escolar i Educació, ja ha iniciat les gestions
oportunes perquè sigui una realitat disposar d’un nou
centre escolar el més aviat possible.

Sí, l’Escola ha plantejat diversos projectes que s’han dut
a terme amb sengles inversions realitzades per
l’Ajuntament i aquestes han estat de diferent naturalesa
segons els projectes a desenvolupar: les instal·lacions
de l’edifici, d’ampliació, adequació i manteniment; el
temps del migdia (menjador i activitats educatives) on
l’Ajuntament selecciona el càtering més convenient per
garantir una bona l’alimentació; i la seguretat viària dels
voltants de l’escola organitzant la circulació i l’estacionament preventiu.
Quina és la seva relació amb l’Ajuntament com a directora
del col·legi? I amb el municipi: Ha realitzat cap acció
conjunta?

La relació que de sempre tinc amb l’Ajuntament és de
respecte, confiança i professionalitat. Compartim plegats
un objectiu comú per fer de l’ Escola de Perafort un
centre educatiu modèlic vinculat amb el progrés d’una
societat rica en qualitat i diversitat humana.
Són vàries les accions que fins ara hem portat a terme
plegats, però gaudeixo en dir que les accions conjuntes
sempre han estat i estan orientades a la millora cívica,
educativa, cultural i del lleure perquè els nostres infants
gaudeixin d’un protagonisme indiscutible.
Per exemple, a nivell educatiu i a part del que ja s’ha mencionat, l’Ajuntament té un contracte amb la Diputació
perquè hi hagi una assessora especialista en Arts
Plàstiques. L’escola va duplicar el nombre d’alumnes
aquest curs i varen sorgir necessitats d’equipaments, per
a la compra dels quals l’Ajuntament ha avançat la quantitat de 2.500 euros.
Una de les accions més literàries que s’ha fet conjuntament ha estat “El Conta Contes” en la setmana literària
de sant Jordi. També s’ha fet una col·laboració amb el
tema de Prevenció i Accidents. Respecte al projecte pel

L’AMPA va representar la història de Sant Jordi

Ens trobem a prop del fi de curs. Organitzen algun esdeveniment o acte especial per a clausurar el curs 2004-05?

Les Mestres tenim la intenció de preparar alguna activitat de cloenda i organitzar la vetllada conjuntament amb
l’AMPA del col·legi on no hi poden faltar els nostres
representants públics.
És un acte molt esperat per les famílies, infants i mestres
perquè es gaudeix d’unes estones relaxades, de comunicació i diversió. En aquests moments encara és una sorpresa aquest esdeveniment però, tot i així, ja els hi
avanço que hi estan invitats.
Quina és la funció de l’AMPA en el CEIP “Perafort”?

L’Associació de Mares i Pares de l’escola té un objectiu
de proporcionar als seus fills/es la possibilitat de realitzar activitats extraescolars perquè el seu desenvolupament pugui ser integral; i també afavoreix les sortides
escolars.
Perafort i Puigdelfí compten amb una oferta prou completa
per als nens, nenes i joves, en termes d’activitats, associacions i equipaments?

Pel que sé, és força interessant l’oferta que fa
l’Ajuntament d’activitats i associacions.Trobo molt convenients les activitats de l’Esplai dels dissabtes, el Casal
d’Estiu a les vacances escolars, el cinema a l’hivern, la
celebració de les Festes Populars, ... i les associacions.
En l’aspecte d’equipaments potser hi faria falta una piscina coberta per fer natació i jocs a l’aigua a l’hivern, pistes que afavoreixen tot tipus de patinatge, carrils bicis
degudament senyalitzats, ludoteca municipal, biblioteca
adequada pels infants, ...

Mercè Palau, directora del CEIP de Perafort
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Promoció de la lectura per Sant Jordi
El Consistori ha volgut celebrar la Diada del patró de
Catalunya, Sant Jordi, d’una forma ben tradicional lliurant una
rosa a totes les dones del poble i també aprofitant per a promoure la lectura en el Dia del Llibre. Les famílies del municipi han rebut un exemplar de l’obra “A la butxaca d’un
mort”, del tarragoní Àngel-O. Brunet i Las, que narra les
intrigues de l’investigador privat Marc Macintosh. Com cada
any el Consistori també va regalar una rosa a totes les dones
majors de 18 anys.
Però a més, enguany s’han tingut en compte també els nens i
joves i se’ls ha regalat una història adient a la seva edat. Així
els més petits, dels 0 als 3 anys, han rebut una historia de la
granota Lola, “La Lola és despistada” de Mercè Arànega. Els
nens d’edats entre els 4 i els 7 anys han rebut un llibre per a
entrar en contacte amb una de les grans històries de la nostra literatura, el Quixot. Es tracta de “A les terres del Quixot”
de Lluís Albert Arrufat i Roger Roig. Per als més grans el llibre ha estat “Qui estima els vells” de Ricardo Alcántara, que
aconsegueix que els joves aprenguin valors importants llegint.

Imatge dels llibres regalats per Sant Jordi

Més de 300 puntaires a la Trobada de Puigdelfí
La setena edició de la trobada de puntaires de Puigdelfí va
comptar el diumenge 1 de maig amb més de 300 puntaires, que pertanyen a unes de 50 associacions, que van
mostrar la seva habilitat fent puntes de coixí. La gran participació ha consolidat aquesta reunió, que va suposar
també un èxit d’assistència amb més de 500 persones.
La trobada va celebrar-se al poliesportiu de Puigdelfí
durant tot el matí i els assistents van comprovar l’artesania
dels puntaires i van poder observar en directe el moviment
ràpid dels boixets que perfilen els dibuixos a les manualitats. A més els participants van aprofitar per aprendre
tècniques i per comprar puntes de coixí o patrons.

La trobada de Puigdelfí va ser tot un èxit

La trobada va comptar amb més de 300 puntaires
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Visiten el ball de Sant Crist de Salomó
El passat diumenge 22 de maig va celebrar-se un altre dels viatges organitzats
pel Consistori per als jubilats del municipi, una sortida que en aquesta ocasió
va incloure, per primera vegada, a les
persones prejubilades de Perafort i
Puigdelfí. En aquesta ocasió el grup, que
va comptar amb unes setanta persones, va viatjar a Salomó per assistir a la
representació del tradicional i molt
conegut ball de Sant Crist. La satisfacció de tots els assistents per la qualitat
de la representació va ser unànime.
A més, una vegada acabada la representació, el grup va poder gaudir d’un
dinar al restaurant ‘La premsa’ del
mateix municipi.

L’església de Salomó

Fotografia d’alguns dels participants a la sortida

Perafort i Puigdelfí, de festa
Arriba l’estiu i amb ell arriben la Festa
major de Perafort i la festa d’estiu de
Puigdelfí. Perafort celebra la festa en
honor al seu patró, Sant Pere, amb una
gran varietat d’actes per a tots els gustos
que tindran lloc entre el 17 de juny i el 3
de juliol. Hi haurà música, ball, actes tradicionals, la missa en honor al patró,
sopars, cercaviles, activitats infantils,
exposicions, activitats esportives, per a
gaudir-ne tots conjuntament.

Una setmana després, el cap de setmana
del 9 i el 10 de juliol, serà el torn de
Puigdelfí que celebra la seva festa d’estiu
organitzada per la Societat Cultural i
Recreativa de Puigdelfí amb la col·laboració
de Music From Tamarit i dels embotits
Noel. El dissabte hi haurà un lluït ball a les
23,30 hores amb la fantàstica orquestra
Primera Plana. I el diumenge es podrà assistir a la posada en escena de la divertida
obra de teatre “N’hi ha més fora que dins”.

Cinema

d’estiu

Pista Poliesportiva de Puigdelfí el dia 6 d’agost, dissabte:
“Cuando menos te lo esperas”
dissabte, dia 13 d’agost a la Pista Poliesportiva de Perafort:
“El Jurado”

cinema a la fresca!!

14

Oci, Cultura i Societat

Nº17 Juny de 2005

La Trobada de cuques de Catalunya, a Perafort
Perafort va acollir el diumenge 5 de juny la primera
Trobada de cuques de Catalunya organitzada pel Centre
Joventut Perafort “La llumeneta” amb motiu de la celebració del seu cinquè aniversari. Per celebrar aquesta data
tant destacada van convidar a les colles de cuques existents arreu de Catalunya a participar a la primera trobada
que es fa d’aquest bestiari tradicional concret. L’acte va
comptar amb el patrocini i suport de l’Ajuntament i amb
la col·laboració de Repsol-YPF i Dow Chemical.
A la trobada hi van participar 12 colles de cuques de
diverses comarques tarragonines i barcelonines i més de
400 persones, la Tarasca de Barcelona, les Gralles
Associació-Veïns Port de Tarragona, la Cuca Fera de
Tarragona (la gran i la petita), la Cuca Japonesa de
Terrassa, els Carranquers de Cervera, el Xexot de Sant
Cugat de Sesgarrigues, la Cuca Fera de Begues, el Cuc de
Molins de Rei, els Timbals de Vandellòs, la Cuca Fera de
Puigpelat, la Sausera del Morell, la Cuca de Castellbisbal, la
Cuca de Tortosa i La Llumeneta de Perafort.
La trobada va començar a les 11 hores amb la concentració de totes les colles a l’Avinguda Catalunya i a les 13
hores va iniciar-se la cercavila conjunta pels carrers del
poble que va passar per la plaça de l’Església, el carrer Sant
Pere, el carrer Nou i l’Avinguda Catalunya.Tots van gaudir
de les cuques i dels seus acompanyaments i van passars’ho d’allò més bé amb l’aigua i els caramels que van

llençar. En acabar la cercavila es va celebrar un ball de lluïment de les cuques de foc amb petards, coets i molta llum.
Tot seguit va tenir lloc el dinar popular de tots els assistents a la trobada i, quan aquest va acabar, un concert a
càrrec del grup de segon curs dels timbals de Perafort. La
festa la va cloure una rua pels carrers del poble a càrrec
de Tanderika orquesta que va fer saltar i ballar tothom
amb la seva música. Els més joves van poder gaudir quasi
tot el dia dels inflables col·locats davant de la piscina.
Durant tota la festa els membres del Centre Joventut
Perafort “La Llumeneta” van servir al bar de la piscina el
‘caldo de la Llumeneta’, una caipirinha, que va servir per
recaptar diners per a la creació del ‘cucot’, que es va anunciar en aquesta festa. El ‘cucot’ traurà foc i acompanyarà a
La Llumeneta en les seves sortides.

Pastís d’aniversari per a celebrar els 5 anys de la Llumeneta

Dotze colles van mostra les seves Cuques i Cucots

Durant el dinar, els 400 participants van recuperar forces

La trobada de cuques va ser organitzada pel centre Joventut de Perafort
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Conveni de la URV per a estudis de Dret ambiental
L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Universitat
Rovira i Virgili (URV) per a la col·laboració i cooperació
en la realització dels estudis en Dret ambiental. La
Facultat de Ciències Jurídiques ha aprovat un nou Pla
d’Estudis de Dret en el que els estudiants poden obtenir una menció especialitzada en Dret Ambiental o cursar un ensenyament de segon cicle que dóna el títol
propi de “Graduat Superior en Dret Ambiental” o un
Màster en Dret Ambiental.
Així, l’Ajuntament podrà atorgar una beca de 1.800
euros per al Màster, que costa 3.600 euros, i una de

2.500 euros per al Graduat Superior, que costa 4.500
euros de matrícula. Per una altra banda, el Consistori
també ofereix dues places de pràctiques i dóna una subvenció per a aquests estudis.
El conveni, que té una durada prevista de tres anys, també
inclou altres col·laboracions com l’ús d’instal·lacions de
l’Ajuntament del municipi per part de la URV, la participació del seu personal en les activitats dels estudis, i les
col·laboracions dels estudiants i professorat amb
l’Ajuntament de Perafort en formació, recerca, assessorament, consultoria o assistència tècnica.

Benvinguts a Perafort!!
Perafort i Puigdelfí són un municipi en continu
creixement i expansió. Hi ha molts nous petits veïns
i des del Consistori volem donar la benvinguda als
nadons que entren a formar part del nostre municipi
i també volem aprofitar per a presentar-los en

Imatge de l’Àngel Domínguez Buira, fill de
l’Angel Dominguez Bonillo i la Silvia Buira
Clua

societat. En aquest número us presentem tres preciosos nadons dels que ens han facilitat les fotografies
els seus pares, es tracta de l’Àngel Domínguez Buira,
el Joel Navarro Munté i la Martina Rubio Achón.

Fotografia d’en Joel Navarro Munté, els
seus pares són en Marc Navarro Alias i la
Vanessa Munté Segalà

Martina Rubio Achón dormint, que és filla
de l’Alberto Rubio Gutierrez i la Rosa
Ma. Achon Fernandez

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.
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La sortida de la 4rta etapa de la Volta a Perafort
Perafort ha acollit enguany la sortida de la quarta etapa
de la Volta Ciclista a Catalunya 2005 després de signar
un conveni amb la secció de ciclisme de la Unió
Esportiva de Sants. L’etapa, la més llarga de la cursa en la
que els corredors van haver de cobrir els 237,7 quilòmetres que hi ha entre Perafort i l’estació d’esquí de Pal
–Arinsal a Andorra, va acabar amb la victòria de l’italià
Leonardo Piepoli de l’equip Saunier Duval-Prodir.
Aquesta etapa va deixar al capdavant de la classificació a
l’ucraïnès Popovych, a Piepoli i a Osa.
Finalment Piepoli, de Discovery Chanel, es va imposar
com a guanyador de la prova i va destacar en acabar que
Osa havia estat el rival que més l’havia atacat. A més, va
assenyalar que estava molt content d’haver guanyat la
cursa en la que ha estat la seva primera participació en
una prova a Espanya. La setena etapa amb sortida a Pallejà
i arribada a Barcelona la va guanyar, però,Thor Hushovd.
De forma que el podi de la 85ena edició de la Volta va
quedar de la següent manera amb Yaroslav Popovych,
Leonardo Piepoli i David Moncoutie.

El corredor Jan Ullrich a Perafort

La sortida d’una etapa va suposar una important infraestructura
al municipi

Piepoli, guanyador de la quarta etapa

Iban Mayo de l’equip Euskaltel

fotografia de grup abans de la sortida de la quarta etapa
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Joan Olivé fa pòdium al Gran Premi d’Itàlia
El pilot de Perafort, Joan Olivé, va aconseguir pujar al
pòdium de la seva categoria, els 125 cc, al Gran Premi
d’Itàlia que es va celebrar el dia 5 de juny. Olivé va realitzar una excel·lent remuntada al circuit de Mugello que
es va veure recompensada quan a l’última corba van
caure Mika Kallio i Héctor Faubel.
El pilot de Perafort formava part d’un combatiu grup
integrat per l’italià Pasini, el japonès Koyama i Sergio
Gadea. Cap al final de la cursa, Olivé semblava que acabaria en una molt meritòria cinquena posició, però les
caigudes esmentades li van permetre pujar al pòdium
després d’imposar-se a Pasini en la línia d’arribada.
Olivé es va mostrar molt satisfet dels resultats obtinguts
i del desenllaç de la carrera i va comentar que seguiran
lluitant així de cara al futur del campionat.
El pilot Joan Olivé

Olivé en el podium a la carrera de 125cc. al circuit de Mugello

Olivé en un acte a Perafort amb l’alcalde Joan Martí Pla

El Perafort es manté a Segona Territorial
El club de futbol Perafort ha aconseguit
aquesta temporada la permanència a
Segona Territorial, després de realitzar una
temporada estable que l’ha mantingut gairebé totes les jornades a la zona intermitja
de la taula.
Una vegada jugada la jornada 34 i última d’aquesta temporada el Perafort ha acabat en
un molt bon lloc, a la sisena posició, després
de mostrar força regularitat durant la lliga.
En l’últim partit que han disputat, contra el
Tancat, l’equip perafortí es va imposar a casa
per 4 gols a 1. Ha estat doncs una bona culminació per a un any de reforçament i consolidació de l’equip a Segona Territorial.
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Entrevista al secretari del Futbol Club Perafort,
Juan navarrete
Juan Navarrete és el secretari del Futbol Club Perafort
des de la temporada 2003-2004, en la que va entrar a
formar part del club del nostre municipi per primera
vegada. Ara, un cop acabada la temporada actual en la
que l’equip de Perafort ha aconseguit mantenir-se a la
seva categoria, Navarrete fa balanç de la situació de
l’equip i ens parla del seu futur.
El FC Perafort ha aconseguit els seus objectius mantenint-se
a la categoria de Segona Territorial?

Sense dubte. Jo crec que el sisè lloc aconseguit millora
les expectatives inicials.
Quins són els punts forts i els punts febles del FC Perafort?

Un punt fort important és el companyerisme i companyonia que hi ha entre els jugadors, així com el bon enteniment amb l’equip tècnic.
Per altra banda, de punt feble no en veig. Segur que n’hi
ha, però ara, després de l’excel·lent campanya, és més
difícil buscar-los.
Ara que ens trobem al final de la temporada 2004-2005,
quin missatge donaria als seguidors del FC Perafort?

Que ens segueixin donant suport a tots, jugadors, equip
tècnic i directiva. Ells són també part important en
aquest “mecano”, on tots juguem un paper important, i
no es pot entendre als uns sense els altres.
Creu que el fet de mantenir-se durant diversos anys a la categoria afavoreix que augmenti el nombre de socis del club?
Hi ha una bona resposta del municipi envers l’equip?

Segur que sí, ja que augmenta l’interès dels veïns per l’equip del poble. Respecte a l’altra pregunta, particularment
estic content per la resposta del municipi cap a l’equip.
Quins són els objectius que perseguiran després de l’estiu?

De moment no ens hem assegut a parlar del tema, però
no seran molt diferents als dels inicis d’altres temporades.
De moment gaudim del final d’aquesta i del bon moment
que viu el Club.

Imatge d’arxiu de l’equip del poble en un partit benèfic

“Ha augmentat l’interès
dels veïns per la
marxa de
l’equip del poble”
Juan Navarrete, secretari del FC. Perafort

Hi ha alguna jove promesa del futbol al municipi?

Tot depèn de amb qui comparem a aquests joves. El que
sí que és cert és que hi ha base i interès pel futbol entre
la joventut, i això és bo.
Com preparen la pròxima temporada?

De moment acabant aquesta, i preparant alguna reunió
en no molts dies per analitzar com ha anat, i veure què
s’ha de corregir de cara a la pròxima.
Han començat a pensar en nous fitxatges i tenen previst
incorporar nous jugadors a l’equip?

Encara no hem parlat res al respecte, prefereixo esperar
per a poder donar una resposta encertada.
El club, treballa amb altres equips o altres disciplines
esportives?

En principi no, però no és quelcom que disgusti als
membres de la Junta Directiva. Hi ha interès perquè això
canviï en un futur.
Com qualificaria les instal·lacions esportives de Perafort?

Bones, però millorables. Hi ha bastant de treball a fer,
però tranquil·litza el saber que des de l’Ajuntament de
Perafort l’interès per millorar-les és real.
Quina és la relació del club amb l’Ajuntament del municipi?

Molt bona i de caràcter recíproc. No obstant, comptem
amb persones de l’equip de govern dintre de la Junta
Directiva.

Seccions
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Receptari
Rossejat de fideus
Ingredients per a 4 persones
400g de fideus
1 kg de peix de morralla
2 grans d’all
1 tomàquet petit madur
verdures per al caldo
julivert, oli i sal

julivert, tot ben triturat. Sofregiu-ho uns instants tot plegat.
3. Afegiu-hi el brou i deixeu-ho coure uns 15 minuts
més, fins que els fideus quedin secs. Podeu presentar-ho
amb la mateixa paella.
Dificultat: mitjana
Preparació: 30 minuts
Temps de cocció: 50 minuts

Informació nutricional
356 Proteïnes
13 Hid. carb.
72 Greixos

PREPARACIÓ
1. Per fer el brou de peix, poseu en un olla amb aigua
les verdures del caldo tallades a trossos i el peix de
morralla. Quan l’aigua bulli, saleu-ho, tapeu-ho i deixeuho coure a foc lent 20 minuts. Coleu-ho i reserveu-ho.
2. Rossegeu els fideus en una paella d’arrós amb oli, remenant fins que quedin rossos de manera uniforme, si cal,
escorreu l’oli que sobra. Afegiu-hi el tomàquet, els alls i el

Una mirada al passat
El partit de futbol de solters contra casats és ja un
clàssic de la nostra festa major, que celebrem per Sant
Pere.A continuació podeu observar els equips que van
disputar el partit l’any 1983. Qui va guanyar? Això com
a l’actualitat és el de menys, ja que l’important és
participar.
Equip de casats (any 1983). D’esquerra a dreta, Agustí
Aguilà, Aguilar, Jaume Diago, Josep Gavaldà, Josep Roig,

L’equip dels solters al partit de l’any 1983

Francisco Teruel, Josep Ventura, i d’esquerra a dreta
asseguts, Rafa León, Ramon Benach,Andreu Rufà, Ramon
Guirao, i un altre jugador al que no hem identificat.
Equip de solters (any 1983). D’esquerra a dreta, Xavier
Veciana, un jugador no identificat, Joan Ventura, Josep
Recasens, Anton Ribas, Josep Barril, i d’esquerra a
dreta asseguts, Anton Sendrós, Joaquin Sánchez,
Vicente Martínez, Joaquin, i Joan Manetes.

Imatge de l’equip dels casats a les festes de l’any 1983

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.

