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Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

Un trimestre més, teniu a les vostres mans el Butlletí de Perafort i Puigdelfí, en el que
queda reflectida la gran activitat que viuen els nostres municipis i que és possible gràcies a tots els ciutadans, gràcies a tots vosaltres.
L’estiu és una època en què tots disposem de més temps lliure i en què els dies són
més llargs i afavoreixen que se surti i que s’estigui més pel carrer. És per això que
també són dies de festes i d’activitats, que al nostre municipi van començar amb la
Festa Major de Sant Pere i la festa d’estiu de Puigdelfí, el cinema a la fresca, la piscina, el Casal d’Estiu,... Hem dut a terme nombroses activitats culturals, esportives i festives en les que tots heu participat i col·laborat, i que serveixen per a gaudir tots junts
del nostre municipi. A més també hi ha hagut altres activitats que s’han dirigit a
fomentar concretament l’educació dels nostres joves, com és el cas de la campanya
d’educació viària. La seguretat i la prevenció són els millors instruments per a evitar
accidents, per això mitjançant diversos tallers i exercicis s’ha mostrat als joves quina
ha de ser la seva conducta a la carretera o als carrers per a evitar riscos.
La formació dels nens i nenes és primordial a la societat i també és un objectiu bàsic
per al nostre Consistori. En aquest sentit, aquest estiu hem pogut inaugurar la nova
Escola Bressol de Perafort en la que han iniciat el curs uns 36 nens i nenes que gaudeixen de modernes instal·lacions i infraestructures per al seu desenvolupament.
Tenim la nova Escola Bressol, que era un dels nostres objectius, però ara no parem i
seguim treballant per a aconseguir també l’ampliació del CEIP per adequar-lo a les
noves necessitats demogràfiques i perquè millori encara més els serveis en educació
de què gaudim tots els ciutadans de Perafort i Puigdelfí.
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Acords de Plens
EXTRACTE DELS ACORDS MÉS IMPORTANTS
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 23 DE MARÇ DE 2005
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

5.- PRESSUPOST GENERAL PER A 2005.
INGRESSOS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1r.
2n.
3r.
4t.
5è.
7è.

Impostos directe .......................... 1.343.434 €.
Impostos indirectes....................... 150.253 €.
Taxes i altres ingressos.................. 1.306.536 €.
Transferències corrents.................. 307.928 €.
Ingressos patrimonials...................
61.722 €.
Subvenció d’Ens Territorials........... 318.153 €.
TOTAL 3.488.026 €.

DESPESES
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
És aprovada per unanimitat.

2.-LLICÈNCIA D’OBRES MENORS I MAJORS
Llicències d’Obres Majors
High Yield Assent, com a promotora. C/ Solans, 11, enderroc de
l’habitatge. Pst. 9.000 €. Fiança per runes 792,60 €.
Miquel Grau Batet, modificació puntual Sector SAU-S-1 de
Puigdelfí, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Tarragó Anguera.
S’informa inicialment i resta a l’espera de poder-ho tramitar a
Urbanisme de Tarragona, pel tema de la publicació de les
N.N.S.S. en el DOGC, en versió catalana i castellana.

3.- SUBVENCIÓ PEL MANTENIMENT DELS
CASALS ANY 2005.
Prèvia deliberació al respecte i a proposta del Sr. Alcalde, s’aprova
per unanimitat, incrementar la subvenció de l’any anterior en un
4%, a saber: Subvenció any 2004, 11.143,60 € + 4% 445,74 €.
= 11.590 €. (arrodoniment).

4.- SUBVENCIÓ PER A LA FESTA MAJOR DE
SANT PERE 2005.
A sol·licitud de la Junta del Casal de Perafort, prèvia deliberació al
respecte i a proposta del Sr. Alcalde, s’aprova per unanimitat, incrementar la subvenció de l’any anterior en un 4%, a saber: Subvenció
any 2004, 23.853€ + 4% 954,12€ = 24.808 €. (arrodoniment).

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1r.
2n.
3r.
4t.
6è.
9è.

Remuneracions Assegurances....... 233.599 €.
Béns i serveis................................ 1.030.992 €.
Despeses financeres......................
1.000 €.
Transferències corrents.................. 194.338 €.
Inversions reals............................. 1.924.355 €.
Variació passius financers............. 103.742 €.
TOTAL 3.488.026 €.

6.- EQUIPAMENTS I SERVEIS.
Seguidament, el Sr. Alcalde, informa dels següents temes:
Que el nou Director de Repsol Química és el Sr. César Meler Perat.
Que el passat dia 26 de juny va tenir lloc al Casal de Perafort, una
Assamblea de l’AEQT amb els Sindicats a nivell Nacional.
Que el dia 15 de febrer, va tenir una reunió amb el Sr. Rafael
Rodríguez, del GIF, per a parlar de l’estació i de la depuradora.
Que el dia 17 de febrer, amb motiu de la reunió dels membres del
Consorci del Camp de Tarragona, va demanar una reunió pel dia
23 per a parlar exclusivament de les infrastructures de cara a la
nova Estació de l’AVE.
Que el dia 17 de març, va tenir una reunió amb responsables de
l’ACA, per a parlar d’endegar una microdepuradora pels municipis que formen part de les rodalies de l’Estació de l’AVE.
Que el dia 12 de febrer es va fer el segon simulacre del funcionament dels nous equips de sirenes i altaveus del PLASEQTA, amb
resultat força satisfactori.
Plaçeta de l’Oli: S’ha detectat que a la casa de Rosendo Vidal hi
ha una sortida d’aigües que no està connectada a la xarxa. S’ha
d’esbrinar la solució a adoptar.
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Xiquipark de DOW: S’han retirat els aparells vells i s’està a l’espera de la resposta de l’empresa.
Normativa gossos: Donat que s’ha notat un increment en la proliferació de gossos, cal recordar a tots els veïns la normativa
vigent, mitjançant un Ban que es dictarà a l’efecte, s’estudiarà la
possibilitat de facilitar de bosses de recollida d’excrements.
Activitats d’Estiu: informa que pren part de les Regidories pertinents
ja s’han endegat les activitats d’estiu: Futbol-sala, Natació, etc.
Medi Ambient: informa que els dies 27 i 28 de gener, es va celebrar a Tarragona la reunió de Medi Ambient que l’any passat es va
celebrar a França, i que tracta de la seguretat del Sector
Petroquímic.
Contenidors soterrats: Comenta que els constructors Sr. Jordi Riera
i Construc. Soga, han acceptat la construcció de contenidors soterrats, al seu compte, per a donar servei als habitatges per ells
construïts.

EXTRACTE DELS ACORDS MÉS IMPORTANTS DE
LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 27 DE JUNY DE 2005.
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 Antonio Robledo i López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr.
Lluís Massagués i Vidal
Secretari: Sr. Antonio Pàmies i Juncosa

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
És aprovada per unanimitat, amb les següents rectificacions.
Regidor Sr. Massagués.
Punt nº 4 Obres Majors i Menors. Segons diu el Regidor, no es va
tractar en aquest Ple la llicència de Delfí López Llinàs, per rebaix
de terres del marge de la zona del Camí de Mas Blanquet, per
adequar el mateix d’acord amb el Projecte d’Urbanització. El Sr.
Alcalde no està d’acord amb aquesta versió, i diu que si es va
tractar tal com consta en l’Acta, la qual cosa és refrendada per la
resta de Regidors del grup de CiU, i no manifesta res el Regidor
Sr. Velilla del Grup d’IPP-PM. Es fa constar aquesta circumstància
de conformitat amb l’article 110,3 del D.L. 2/2003.
Regidor Sr. Velilla.
Punt nº 9 Línia segona: On diu dia “26 de juny” ha de dir “26 de
febrer”. Acceptada la rectificació com un error material de transcripció, de conformitat amb l’article 110,3 del D.L. 2/2003.

2.- Llicència d’Obres menors i majors.
Llicències d’obres majors.
Mª Josefa Vidal Masgoret, enderroc edifici entre mitgeres al C/
Nou, 33. Fiança per residus 20.416,93 €. Que ho ratifiqui el
Tècnic el volum dels residus.
Mª Josepa Vidal Masgoret, projecte d’un edifici plurifamiliar de 2
habitatges, amb garatge i golfes. Pst. 158.979,88 €. Taxa 4.769,39
€. Fiança enderrocs 1.546,26 €.
José Luís Lazcano i Maria Cèlia Marteau, construcció Piscina d’ús
privat al C/ dels Quarts parcel·la núm. 5. Pst. 12.000 €. Taxa 360
€. Cal revisar per l’Arquitecte l’aforament. Fiança 387,17 €.

Miguel Àngel López i Elisabeth González, construcció Piscina
d’ús privat al carrer dels Quarts parcel·la núm. 4. Pst. 8.115 €.
Fiança de 403,09 €.
Francisco José Ruiz, instal·lació d’una grua al C/ Franqueses, cantonada C/ Codony. Taxa, la que correspongui.
La Vinícola Mestre, S.A., construcció de 10 dipòsits d’acer inoxidable per a vi, a la Ctra. N-240 km. 9,250. Pst. 176.576 €. Taxa
5.297,28 €.
High Yeld Asset, S.A. Llicència definitiva d’enderroc de l’habitatge situat al carrer Solans, 11. Fiança enderroc, 792,60 €.
Promociones Mendravia, SL. demana la definició d’alineacions a
l’Avinguda Països Catalans. Segon informe de l’Arquitecte, caldrà
signar un Conveni amb l’Ajuntament. Aquest conveni haurà d’estar refrendat per la Corporació Municipal.
DOMOU-INVEST-CAT, SL. demana l’acondicionament de la Nau
Industrial Ctra. TV 2231. Segons informe de l’Arquitecte municipal, cal l’avaluació de residus. La Corporació acorda fer la consulta pertinent a Urbanisme.
Joan Lluís Nadal Rosell, demana llicència d’enderrocament d’una
nau i un magatzem aïllat, situat al Balcó del Riu, cantonada Ponç
de Montoliu i Carrer Abella. S’informa favorablement, condicionat a l’aportació següent:
1.- Documentació gràfica complementària.
2.- Full d’estadística.
3.- Rectificar instància suplimint (construcció 14 pisos).
Inmohabitat Catalana, SL. sol·licita, obres d’Urbanització en zona
de policia “Torrent dels Garidells”, xarxa d’aigües residuals,
segons Exp. UDPH2003004339 de l’Agència Catalana de
l’Aigua. Pst. 21.305,45 €. Taxa: 639.16 €. Com totes les llicències
s’atorga el dret de propietat i sense prejudici de tercers.
Inmohabitat Catalana, SL. sol·licita la construcció d’un grup de 77
naus adossades, que compren la següent documentació: Projecte,
Memòria, Plànols, Estudi de Seguretat i Salut i Projecte Tècnic
d’Agrupament de Parcel·les Industrials del mateix sector. Pst.
3.512.127,61 €. Taxa 105.363,82 €. Fiança per residus 61.608,51
€., i fianaça d’obres d’urbanització 128.172,80 €. Aprovat aquest
punt per assentiment, amb les notes expresses que consten en les
mateixes.

Estat de comptes a 31 de maig de 2005
Saldo del Pressupost
General...................................771.668,12€.

Situació de l'efectiu
C.T. Sucursal de Perafort .......769.591,79 €.
B. Zaragozano .............................878,68 €.
B.C.L. d'Espanya........................1.197,65 €.
Total......................................771.668,12 €.
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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

4rt.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. *

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

15 d’octubre TARRAGONA
Farmàcia Payo Novoa, Rambla Vella, 14 Tel. 977233119
16 d’octubre TARRAGONA
Farmàcia Pons Pons, Av. Andorra, 11 Tel. 977215572
22 d’octubre ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
23 d’octubre ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
29 d’octubre EL MORELL
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
30 d’octubre EL MORELL
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
5 de novembre TARRAGONA
Farmàcia Esque Ruiz, C/ Rovira i Virgili,6 Tel. 977219455
6 de novembre TARRAGONA
Farmàcia Fullana, C/ Cristòfol Colom, 1 Tel. 977214517
12 de novembre LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
13 de novembre LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
19 de novembre LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
20 de novembre LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
26 de novembre PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
27 de novembre PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
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Obres d’ampliació a l’Av. Catalunya
Dins el capítol d’urbanisme del Consistori, actualment
s’estan duent a terme a l’Avinguda Catalunya les obres
per a ampliar aquest carrer del nostre municipi i per a
dotar-lo dels serveis necessaris per a la seva propera
urbanització, ja que és una de les zones en les que s’està
donant el creixement de Perafort.
Així doncs, la primera actuació d’obres que es realitza
en aquesta via, que s’ha començat després de l’estiu,
consisteix en alinear tot el carrer fent que tingui la
mateixa amplada a tot el seu recorregut.

Benvinguts a Perafort!!
Des del Consistori i en nom de tots els ciutadans de
Perafort i Puigdelfí, volem donar la benvinguda a tres nens
i nenes que s’han convertit en nous ciutadans saludant-los

Ella és la Èlia Pascual Velilla (20/03/2005), els seus pares són
Patricia Velilla Mor i Daniel Pascual Torres.

amb alegria i felicitant els seus pares i familiars. Així transmetem una càlida benvinguda a Èlia Pascual Velilla i Maria
Salavert Pérez.

Fotografia de la Maria Salavert Pérez (5/7/2005), els pares són
Soledad Pérez Raya i Carlos Maria Salavert Gatell.

Envieu-nos la foto del vostr e nadó!!
Si el vostree 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 pubñlicarà trimestralment les imatges que ens feu arriibar.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 1-10-2005

898 habitants

Naixements:
05-07-2005 David Jaraba Nogueras
05-07-2005 Maria Salavert Pérez
22-08-2005 Paula-Florica Szentpeteri Farcas

Defuncions:
22-11-2004 Juan Padreny Estil·les

Casaments:
10-07-2005 Carlos David Frias Rivet
i Roser Solé Gavaldà
17-08-2005 José-Antonio Delgado Camacho
Rosario Pérez Claudio
11-09-2005 Ivan Cabré Masgoret
i Sandra Sanahuja Barrabeig
10-09-2005 Antonio Muñoz Gil
i Mary Cruz Yus Morais
(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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BAN
BAN PER
PER A
A LA
LA TINENÇA
TINENÇA D’ANIMALS
D’ANIMALS

Instal·len dues marquesines a la N-240
Després de les reclamacions dutes a terme durant anys
per l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, davant la delegació a Tarragona del Servei de Ports i Transports de la
Generalitat, per demanar la instal·lació de marquesines
a les parades d’autobús del municipi a la carretera
Nacional 240, per fi hi ha hagut resposta.
Aquest estiu s’han col·locat dues marquesines, una a
cadascuna de les parades que hi ha situades a la N-240,
per tal de millorar la comoditat dels ciutadans que
hagin d’esperar l’autobús. Cada marquesina està formada per un banc, un panell informatiu i un accés per
a les persones amb discapacitats i per a la gent gran.
Properament també es farà la instal·lació de la llum.

Per altra banda i seguint amb la millora de les infraestructures al nostre terme municipal a la zona de la
Nacional, recentment s’ha col·locat a l’entrada de
Puigdelfí una senyal que indica la prohibició per als
camions en trànsit d’entrar en aquest municipi.
Aquesta acció s’ha dut a terme després que diversos
camions hagin confós l’entrada al poble amb l’accés per
anar a les químiques i hagin causat algun problema en el
mobliari públic, com alguns fanals, a l’haver de maniobrar per poder donar la volta i tornar a sortir a la
carretera principal.
Imatges d’una de les noves marquesines instal·lades per a esperar
l’autobús i de la senyal de trànsit a l’entrada de Puigdelfí
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Perafort té una nova Escola Bressol
La nova Escola Bressol de Perafort, un servei que
l’Ajuntament reclamava per al municipi, es va inaugurar el
dissabte 27 d’agost amb un èxit d’assistència de ciutadans
de Perafort i Puigdelfí i de pares interessats en les noves
instal·lacions. L’acte d’inauguració, que ve a demostrar el
canvi demogràfic que estan vivint Perafort i Puigdelfí amb
un creixement important del nombre de nens, va comptar amb la presència del Director dels Serveis Territorials
de Tarragona, Josep M. Pallàs, i del vicepresident de la
Diputació de Tarragona, Josep M. Tost, que van ser els
encarregats de dur a terme la inauguració juntament amb
l’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla i Pla. Van ser acompanyats pels membres del Consistori, per l’equip docent
del nou centre i per nombrosos veïns del municipi.
Durant la inauguració l’alcalde va destacar: “Per a mi és
una satisfacció enorme inaugurar aquesta Escola Bressol,
no només perquè una inauguració sempre és una alegria
sinó perquè em sento especialment content perquè
aquesta llar d’infants és el símbol més important del canvi
del nostre municipi”. A més, va agrair el recolzament de
tots els companys de Consistori i de l’equip docent del
centre, i va recordar a Joan Ventura, qui va donar l’impuls
inicial al projecte quan estava a l’Ajuntament.
Per la seva banda, tant Josep M. Pallàs com Josep M.Tost
van destacar la importància de treballar per l’educació
dels joves i la modernitat de les instal·lacions, i el
Director dels Serveis Territorials de Tarragona va assenyalar que ara seguirien en contacte amb l’Ajuntament per
a parlar sobre la construcció del nou CEIP que demana
el Consistori. En acabar els discursos, es va descobrir una
placa commemorativa sobre la inauguració i es va realitzar la visita a l’Escola Bressol, que va acabar amb un aperitiu del que van gaudir al pati tots els assistents.

L’Escola Bressol ha començat el curs amb 36 matriculats
de Perafort i d’altres municipis, encara que pot acollir uns
80 nens i nenes. L’equip docent està format per quatre
educadores, tres auxiliars i la directora. L’Escola compta
amb cinc aules amb lavabos, zona d’aigües, calefacció, portes de protecció que eviten que es puguin enganxar els
dits i material per a la cura i aprenentatge. Les aules són
una per a nadons, dues per a P-1 (d’1 a 2 anys), una per
a P-2 (de 2 anys) i un dormitori.
Les instal·lacions tenen una aula polivalent destinada a
psicomotricitat; una cuina industrial; un despatx de direcció; la sala de professors; i dos patis. A l’entrada hi ha una
sala per penjar cotxets. L’edifici està adaptat per a la
mobilitat de les persones amb discapacitats i per a la
seguretat dels nens i nenes. L’escola, amb 1.300 m2, ha
suposat una inversió de 667.418,25 euros. L’obra ha
comptat amb una subvenció de 171.545,36 euros per
part de la Diputació i amb una subvenció de 138.750
euros per part del Departament d’Educació de la
Generalitat.

Fotografia general de l’Escola Bressol

L’escola compta amb un dormitori

Imatge del pati dur i el pati tou (alfons) per als nens
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Entrevista a Anna Gorgojo directora de
l’Escola Bressol de Perafort
Anna Gorgojo, veïna de Perafort, és la directora de
l’Escola Bressol de Perafort i juntament amb l’equip
docent del centre ha tingut aquest any la il·lusió i el
repte de posar en marxa la nova escola que s’ha construït al municipi per a nens de 0 a 3 anys. Ens explica les
característiques i els objectius de l’escola.
El llenguatge canvia i s’adapta als nous temps, a què s’ha
degut el canvi de denominació de guarderia pel d’escola
bressol o llar d’infants?

El nom de guarderia s’usava per designar els centres que
acollien als infants de 0-3 i que els “guardaven”, és a dir,
tenia una funció més assistencial que no pas educativa.
Avui en dia, les escoles bressol o llars d’infants acullen
als infants per oferir-los un servei educatiu específic a les
seves necessitats.
Tal i com ha canviat la denominació, quina és l’evolució del
mètode d’ensenyament que s’utilitza amb els nens entre 0 i
3 anys, que són els que tenen a l’Escola?

Nosaltres utilitzem una metodologia activa, basada en
l’observació, en l’experimentació i la manipulació de
materials diversos. L’escola bressol el que intenta és oferir als infants tot allò que necessiten per a desenvolupar-

L’escola bressol intenta oferir als infants
allò que necessiten per a desenvolupar-se
de manera enriquidora

se de manera enriquidora, tant a nivell emocional, aportant-los seguretat, com a nivell educatiu, posant al seu
abast el material adequat.
Quins són els aspectes de l’educació i la formació que s’han
de tenir més en compte en aquesta franja d’edat?

Els hàbits en aquesta edat són molt importants, així com
l’establiment de rutines. Cal destacar els aspectes emocionals i afectius que requereixen els infants en edats
tant primerenques.
Aquest mes d’agost es va inaugurar la nova Escola Bressol
de Perafort. Quines millores s’han incorporat respecte a la
que ja hi havia al municipi?

Les noves instal·lacions estan pensades per acollir als
infants de 0 a 3 anys, i per tant trobem espais específics
i diferenciats com la zona de dormitori i biberoneria a
les aules de nadons, les zones d’aigües estan integrades
dins de les aules, després hi ha una sala d’usos múltiples,
etc. Totes les portes de l’escola tenen un sistema antiajupiment dels dits, per tant, els infants no es poden fer
mal, el terra de tots els espais és un terra radiant i, per
tant, els infants poden estar tranquil·lament jugant al
terra sense notar el fred.
Amb les noves instal·lacions, s’ha pogut ampliar el nombre
de places per a nens i nenes. Quants nens hi havia a l’antiga Escola Bressol i quants han començat aquest nou curs?

A l’escola bressol antiga tenia
una capacitat per a uns 39
nens, amb una aula de
nadons, una altra de P-1 i una
altra de P-2. Actualment l’oferta educativa ha augmentant, ja que a la nova escola hi
ha 5 aules. Aquest curs escolar tenim una aula de nadons
amb capacitat per a 8 infants,
dues aules de P-1 amb capacitat per a 13 nens cadascuna i
una aula de P-2 amb una
capacitat per a 20 infants.
L’Escola encara no té totes les
seves places completes, s’han
tingut en compte les previsions
de creixement del municipi al
projectar-la?

Anna Gorgojo, la segoona per la dreta a dalt, acompanyada de l’equip docent

Evidentment la nova escola
bressol ha tingut visió de
futur per cobrir una demanda de places a mig termini,
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encara que potser, i tenint en compte el boom immobiliari que està patint el municipi, probablement l’escola
bressol no podrà cobrir totes les places educatives d’aquesta franja d’edat.
Quina va ser l’opinió dels pares a la festa d’inici de curs del
5 de setembre?

L’opinió de les famílies vers una nova escola bressol és
molt bona, ja que aquesta és una necessitat social molt
important i tenir una escola bressol al municipi és una
alegria per a tothom.
I els nens i nenes, s’han adaptat bé a l’Escola Bressol?

Durant el mes de setembre a les escoles, sobretot a les
bressol, es produeix el que en diem el mes de l’adaptació, tant pels infants, com per a les educadores com per
a les famílies. És un mes una mica difícil, però que al final
els infants el superen i entren contents i amb il·lusió a
l’escola.

Els patis de l’escola, equipat amb jocs

El Director dels Serveis Territorials de Tarragona, Josep M.
Pallàs, va comentar durant la inauguració de l’Escola Bressol que ara mirarien de col·laborar també en l’ampliació
del CEIP que vol l’Ajuntament. Aquest centre, completaria
l’oferta d’ensenyament del municipi?

El CEIP de Perafort ja és una realitat des de fa tres o
quatre anys i per tant, des de llavors l’oferta educativa
del municipi ja seria complerta. El que sí és cert és que
l’ampliació del CEIP és una necessitat urgent.
Com a professional de l’educació, creu que les mesures que
vol incorporar el Govern per a millorar la conciliació de la
vida familiar i laboral, ampliant els períodes lectius i adaptant els horaris de les escoles,..., són suficients?

Totes les mesures que promogui un govern de cara a la
millora de l’educació són necessàries i són benvingudes
per tota la comunitat. És evident la necessitat de conciliar
el món familiar i el món laboral, sobretot pel que fa a les
dones des de la seva incorporació al mercat laboral.

Entrada de l’Escola Bressol

Fotografies cedides per Montse Vermet que mostren el primer grup d’alumnes de l’escola bressol de Perafort
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Gran participació a la Festa Major de Sant Pere
Perafort va celebrar el mes de juny la Festa Major de
Sant Pere en honor del seu patró. Els actes van celebrarse durant tretze dies del 17 de juny al 3 de juliol, i van
ser variats per arribar a tots els ciutadans i a tots els
gustos. L’encarregat de realitzar el pregó de les festes
enguany va ser el subdelegat del Govern, Sr. Joan Maria
Abelló, gran coneixedor del municipi i de la zona.
Durant la festa major els ciutadans de Perafort i
Puigdelfí i els visitants van poder gaudir d’una exposició
de treballs artesans, d’una mostra dels treballs realitzats
al taller de manualitats, del tradicional concurs de truites, de sopars, d’entretinguts i marxosos balls, de discoteca mòbil, del concert de la coral ‘Cor Gregal’ i dels
Mariatxis d’Atlixco, de la tradicional i solemne missa en
honor del patró Sant Pere i del castell de focs que va
tancar les festes.
Per la seva banda els petits van tenir per a ells cercaviles, teatre, parc aquàtic, parc infantil, exhibicions musicals, pallassos i una festa de l’escuma. Finalment, en l’àmbit esportiu van tenir lloc els dos actes tradicionals de
Sant Pere al municipi com són el partit de futbol de solters contra casats, que es va celebrar al camp de futbol,
i la cursa ciclista Gran Premi Sant Pere i Memorial
Ramon Falcó, que ha arribat a la seva 39ena edició.

Per la seva part, el municipi de Puigdelfí també viu
l’estiu amb força amb un cap de setmana de festa per tal
de què tots els veïns i visitants s’ho passin d’allò més bé
i gaudeixin del bon temps i del municipi en grup. La Festa
d’Estiu de Puigdelfí va tenir lloc els dies 9 i 10 de juliol i
va comptar amb activitats d’una destacada participació.
La festa, organitzada per la Societat Cultural i Recreativa
de Puigdelfí, va comptar amb la celebració dissabte a la
nit d’un ball a càrrec de l’Orquestra Primera Plana, que
va fer ballar fins més enllà de mitjanit a totes les persones que s’hi van acostar. Diumenge va ser el torn del
teatre, i es va poder veure la posada en escena de la
divertida obra de teatre “N’hi ha més fora que dins”,
que va provocar més d’un somriure entre els presents
a la sala.

Es programen diverses activitats infantils

Els carrers s’omplen de música i de color

Imatges de la festa de l’escuma

Imatge de les participants a l’exhibició de jazz
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Perafort, present al Certamen pubilla i
hereu de Catalunya
Perafort i Puigdelfí han participat com és tradicional al
Certamen pubilla i hereu de Catalunya 2005, una trobada que es fa cada any per a escollir d’entre totes les
pubilles i hereus dels municipis catalans els representants de Catalunya.
Enguany el certamen ha tingut lloc el cap de setmana del
16 al 18 de setembre a la localitat de Sitges. Les representants de Perafort i Puigdelfí van ser la Pubilla, Jennifer
Tomé Fernández, i la dama, Maria Raduà López; ja que la
dama Tamara Navarrete Navas no va poder assistir a la
trobada per problemes de salut. Van acompanyar a les
noies els seus pares i una representació de l’Ajuntament
formada per l’alcalde i alguns dels regidors.
El grup de Perafort i Puigdelfí va ser rebut per l’alcalde
de Sitges i la presidenta del Foment de les Tradicions
Catalanes, amb els dels altres municipis, a l’Edifici
Miramar.Allí mateix es van fer les ofrenes, es van presentar els jurats i es van sortejar els exàmens. Els participants al certamen i els seus acompanyants van aprofitar
el cap de setmana a Sitges per a realitzar les visites als
diversos museus de la ciutat programades per l’organit-

zació i van participar a un fantàstic Sopar de Gala que va
tenir lloc dissabte 17 a l’hotel Melià Gran Sitges.
Val a dir que el municipi de Sitges va inaugurar al Passeig
de la Ribera una Majòlica commemorativa de la celebració del Certamen d’Elecció de la pubilla i l’hereu de
Catalunya de 2005 al seu municipi, el dissabte 17 de
setembre al matí.

Els representants de Perafort durant el lliurament de les ofrenes
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Cinema per a les nits d’estiu
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí segueix amb la seva
aposta pel cinema a l’estiu i enguany ha projectat dues
pel·lícules gratuïtament per a tots els veïns dins el programa de Cinema a la fresca. Les sessions, que han
comptat amb un nodrit nombre d’assistents, han tingut
lloc els dissabtes 6 i 13 d’agost.
El primer dia la pel·lícula que es va poder veure a la pista
poliesportiva de Puigdelfí va ser “Cuando menos te lo
esperas” un film de 2003 sota la direcció de Nancy
Meyers que compta amb la participació d’intèrprets tant
coneguts com Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu
Reeves i Amanda Peet.
La segona sessió va tenir lloc a la pista poliesportiva de
Perafort i va ser “El Jurado” de Gary Fleder. Aquesta
pel·lícula, basada en una novel·la de John Grisham, està
protagonitzada per John Cusak, Gene Hackman, Dustin
Hoffman i Rachel Weisz.

Celebració de l’inici de la verema
Encara que Perafort ja no és un municipi eminentment
agrícola, ja que des de fa anys a principis dels 70 la indústria ha pres un paper predominant en la seva economia,
cada any se celebra la tradicional Festa de la Verema.
A finals del mes d’agost i amb l’arribada del mes de
setembre comença a les comarques tarragonines l’època de veremar i recollir el raïm ja madur dels ceps per a
elaborar el vi. La vinya és un dels principals conreus que
tradicionalment s’han cultivat al nostre municipi, encara
que la superfície d’hectàrees ha disminuÏt força.
Aprofitant aquest motiu Perafort homenatja el món
agrícola celebrant conjuntament amb tots els seus ciutadans i visitants la Festa de la Verema, que organitza la
Societat Recreativa i Cultural del municipi.
Quan els camps del nostre municipi ja estan madurs i a
punt per a fer la collita, la Festa de la Verema serveix per
a gaudir d’una fantàstica vetllada en grup en la que la
principal protagonista és la vinya.
Així la festa celebrada aquest mes d’agost va consistir en
primer lloc en un Correfoc a càrrec dels diables de
Perafort i en un sopar en el que van participar més d’un
centenar de persones que van gaudir d’un àpat amb els
millors ingredients de la nostra terra, seguit d’un ball.
Tothom que va voler hi va poder participar i s’ho va passar bé fins ben entrada la nit.
L’Orquestra Doble R va fer moure els cossos i va portar la diversió a la pista poliesportiva. A més, enguany,
durant el descans de l’orquestra, es va procedir a
la imposició de les bandes a la pubilla i les dames del
nostre municipi.

Durant la festa es va fer la imposició de les bandes a les pubilles

Els diables de Perafort durant el Correfoc
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Campanya d’educació viària per als més joves
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha dut a terme
aquest estiu amb el aptrocini de Repsol YPF, entre els
dies 21 de juliol i 30 d’agost, una campanya d’educació
viària dirigida als nens i joves d’entre 4 i 16 anys.Amb la
campanya, que ha consistit en exercicis pràctics realitzats a una pista de mobilitat segura instal·lada al poliesportiu de Perafort, s’ha volgut transmetre als nens una
completa formació sobre els riscos que tenen com a vianants i les conductes que han de seguir per a la seva
seguretat com la utilització del casc en els vehicles de
dues rodes i l’ús de material reflectant.
Amb aquesta iniciativa, a la que la participació ha estat
gratuïta per a tots els nens i nenes, es pretén posar en
coneixement de nens i grans la importància de la seguretat vial, tant per vianants com per conductors. Des de
l’Ajuntament s’indica que l’objectiu d’aquesta campanya
ha sigut treballar en la formació dels joves en matèria de
seguretat vial i treballar també en la prevenció, ja que les
dades estadístiques mostren que gairebé la meitat de la
mortalitat dels nens més petits de 15 anys en els països
industrialitzats es deu a accidents de tràfic.

Dins les activitats de la campanya, els joves de 13 a 16
anys han gaudit d’un curs de ciclomotors celebrat el
25 de juliol. A més, hi ha hagut un taller de mecànica,
un taller de reparació de vehicles, proves de
circulació i habilitat, etc. Val a dir que amb motiu de la
campanya també es van realitzar controls sorpresa
al municipi.

Els nens han aprés les normes per circular amb bicicleta

La pista de mobilitat segura instal·lada al poliesportiu

Alguns dels premiats a les diferents proves
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Els nens i nenes tornen a l’escola
Després de l’estiu i una vegada arribat el mes de setembre, tots els nens i nenes han hagut de tornar a l’escola
per començar un nou curs. Després de tres mesos de
vacances, la majoria dels joves tenen ganes de tornar a
començar les classes i les diverses activitats que realitzen durant el curs i, sobretot, tenen ganes de tornar a
veure els companys i amics.
El CEIP Perafort ha començat el curs amb gairebé 40
nens i nenes que han tornat a omplir les seves motxilles
amb els llibres, quaderns i estoigs. Aquest curs, com va
explicar ja al Butlletí la directora del CEIP en una entrevista el mes de juny, l’horari escolar s’ha organitzat d’una
manera diferent per aprofitar més les hores i afavorir
l’aprenentatge dels alumnes.Així als matins fins a 2/4 d’1
s’imparteixen les classes de llenguatges matemàtics i de
llengües, quan el nen és més receptiu; i les tardes es
dediquen a l’ensenyament dels llenguatges artístics.
Per altra banda, el curs escolar a la nova Escola Bressol
va començar el 5 de setembre amb 36 nens i nenes.
Al setembre comença un nou curs escolar

els nens retroben als seus amics i companys

Les classes tornen a estar plenes

III Trobada de SIMCAS
23 d’octubre
a Perafort i Puigdelfí
Horari

de

9h.

a

14.30h.

Hi haurà exhibició de cotxes!!
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El FC Perafort es vol mantenir a Segona
El Futbol Club Perafort ha començat la nova temporada
amb l’objectiu de mantenir-se a Segona Territorial i, si
pot ser, en posicions de meitats de la classificació. A l’inici de la temporada no s’ha fet cap nou fitxatge, encara
que s’ha recuperat el jugador Josep M. Solé, després
d’haver estat estudiant fora. Segons explica Julio Trigos,
quart vocal del Club,“hem començat la temporada amb
18 jugadors i esperem que cap a finals d’any arribem als
20 o 21 que tenim habitualment cada temporada”. Es
preveu que cap al mes de novembre es pugui fer alguna
nova incorporació, ja està en negociació la de Víctor
Alfaro. Els resultats que ha tingut el FC Perafort a l’inici
de la temporada no han estat massa bons, però s’espera millorar els resultats.
Per altra banda, el 25 de setembre el Club va celebrar la
seva Assemblea de socis i un esmorzar popular a la plaça
del Casal amb unes 90 persones. El mateix dia també es
va jugar un partit amistós de pretemporada entre els
veterans de Perafort i els de Riudoms. Durant la jorna-

da el Club va fer 25 nous socis. Julio Trigos espera poder
gaudir d’una temporada interessant i destaca el fet que
Rayo Tarragona, un equip que juga a les instal·lacions de
Perafort des de fa tres anys, ha pujat a Segona Territorial
i juga al mateix grup que el FC Perafort, de manera que
“enguany viurem un derby al municipi”.

Imatge dels jugadors del CF Perafort en un partit la temporada passada

La III Trobada de SIMCAS a Perafort i Puigdelfí
El proper diumenge 23 d’octubre Perafort i Puigdelfí
s’ompliran d’història i seran la seu de la tercera edició
de la Trobada de SIMCAS, organitzada pel Club SIMCA
de Vilaplana juntament amb l’Ajuntament de Perafort i
Puigdelfí. La trobada, que comptarà amb la participació
de gairebé 50 participants amb cotxes d’uns 40 anys
d’antiguitat, començarà a Puigdelfí a les 9 hores i fins a
quarts de tres.
A aquesta hora del matí, se servirà un esmorzar per als
participants perquè agafin forces i llavors començarà el
rally que portarà els cotxes participants fins a l’església
de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri, on giraran per anar fins a Perafort, on acabaran el seu recorregut a l’Avinguda Catalunya.
Un cop tots els cotxes hagin arribat a Perafort se situaran davant el Camp de futbol per a què totes les persones interessades puguin contemplar-los i parlar amb els
seus propietaris, un privilegi per a tots els ciutadans de
Perafort i Puigdelfí i els visitants.
Hi haurà fins a deu premis de diverses categories,
els primers en arribar, el cotxe més vell, el cotxe més
ben conservat,... per als participants al rally. Els premis
es lliuraran per part de l’alcalde i els representants
municipals durant un aperitiu que se celebrarà a
Ca Vidal, i que serà seguit per un dinar per als pilots
participants a la III Trobada de SIMCAS i els seus
acompanyants.
La Trobada comptarà amb uns 50 participants
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Una mirada al passat
Equip de futbol
Coneixeu a alguna de les persones que apareixen en
aquesta fotografia? Us hi heu d’esforçar perquè és una
fotografia de fa al menys 15 anys de l’equip de futbol
sala de del municipi de Puigdelfí.
La imatge de l’equip es va fer durant un torneig que
aquest equip va venir a jugar a la Pista Poliesportiva de
Perafort.
Els jugadors que es veuen a la fotografia són a dalt d’esquerra a dreta: David Piqueras, Josep Mª Sanahuja, David
Fortuny, Josep Lluís Magriñà i Jordi Garcia. Acotxats a
baix d’esquerra a dreta Engelbert Magriñà, Albert
Fortuny i Sergi Miró.

Els bitllets de la República
En la mirada al passat que realitzem en aquest número del butlletí, ens desplacem uns anys enrera fins a la
primera meitat del segle XX per a descobrir uns antics
bitllets que va emetre l’Ajuntament a l’època de la
República.
L’any 1937, quan Perafort només comptava encara
amb 320 habitants, es va crear una emissió local de
paper moneda amb els valors d’1 pesseta, 50 cèntims
i 25 cèntims, dels quals es desconeix l’import total
emès. Són els vals que es poden veure a les imatges i
que estaven impresos només per una cara, en cartrons
de 49 x 73 mm. de colors blau, blau-gris i blanc segons
el seu valor. Els bitllets estaven presidits per l’escut de
Catalunya i no tenien cap altre dibuix ni signatura. Al
dors, aquests bitllets tenien un segell tampó violeta
ovalat amb la llegenda “Alcaldia Constitucional
de Perafort”.
Puigdelfí també va crear el seu paper moneda particular
el mateix any, pels valors d’1 pesseta i 50 cèntims. Cal
destacar com a curiositat que aquests vals portaven al

Bitllet de Puigdelfí de l’any 1937

L’equip de futbol sala de Puigdelfí de fa 15 anys

dors una espècie de garlanda de ramatges feta amb un
timbre tampó violeta, de la que es desconeix el significat. Els bitllets de Puigdelfí van ser emesos amb el nom
de Consell Municipal i portaven un segell de legalització
que deia “Ajuntament”. Del valor d’1 pesseta se’n van
fer dues emissions en cartró de color diferent i amb la
particularitat que en la segona el nom del poble esstà
accentuat. Es suposa que l’impor total de l’emissió
de bitllets amb el nom de Puigdelfí és aproximadament
d’unes 1.500 pessetes.
Val a dir que també existeixen uns bitllets amb el nom
de Puigdelfí amb una cartolina de color diferent per a
cada valor, sense cap emblema ni dibuix ni enquadrament que, per les seves característiques, fan pensar que
es pugui tractar d’una imitació dels bitllets originals i
que són falsos.
Informació cedida per Antonio Fernández, col·leccionista

L’Ajuntament de Perafort va enetre bitllets d’una pesseta i de
50 cèntims
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Receptari
Fideus amb bolets (fàcil i aromàtica)
Ingredients per a 4 persones
300g. de fideus.
200g. de barreja de bolets (peu de rata, rovelló, pebrots,
llengua de bou, llenega..)
1 albergínia mitjana
1 ceba
1 pebrot
1 all
150 g. de botifarra blanca i negra, costella de porc
i cansalada del coll.
Brou de bolets i verdures
sal, pebre i oli

PREPARACIÓ
1. Peleu i talleu les hortalisses a trossos de mida semblant. Netegeu els bolets amb una mica d’aigua a sota
de l’aixeta, eixugueu-los bÈ i lamineu-los.

Fideus amb nyores, pèsols, anxoves i sípies petites
(mescla del mar i de l’hort)
Ingredients per a 4 persones
320 gr. de fideus del núm. 2
2 nyores
150 gr. de pèsols del Maresme
10 gr. d’ametlles
8 Sípies petites
8 Anxoves
10 gr. d’avellanes
1 c/s de brandi
1 c/s de picada d’all i julivert

2. Feu un sofregit amb les carns i les verdures. Quan
vegeu que els ingredients comencen a agafar color, afegiu-hi els bolets laminats i els fideus. Deixeu acabar de
sofregir el conjunt.
3. Afegiu-hi el brou i salpebreu-ho. Deixeu-ho coure uns
20-25 minuts. Si veieu que els fideus es beuen el lÌquid
abans d’estar cuits del tot, podeu afegir-hi una mica més
de brou, sempre molt calent. Serviu-ho ben calent.

Dificultat: mitjana
Preparació: 30 minuts
Temps de cocció: 50 min.
Informació nutricional
375 Calories
24 Proteïnes
52 Hid. carb.
6 Greixos

fins que els fideus s’enrosseixin. A continuació afegiu-hi
el fumet i espereu que arrenqui el bull.
2. Mentrestant, piqueu en un morter les ametlles i les
avellanes.Tot seguit, afegiu-hi la picada d’all i julivert i el
brandi.
3. Quan arrenqui el bull, afegiu-hi els pèsols i la picada.
Deixeu-ho coure 5 minuts i afegiu-hi les anxoves netes
(sense la tripa i el cap). Uns 5 minuts després, rectifiqueu-ho de sal, retireu-ho del foc i deixeu-ho reposar 2
minuts abans de servir.
Dificultat: mitjana
Preparació: 15 minuts
Temps de cocció: 30 min.

Informació nutricional
667 Calories
30 Proteïnes
71 Hid. carb.
31 Greixos

2 litres de fumet de peix

PREPARACIÓ
1. En una paella amb un xic d’oli salteu els fideus, les
nyores (tallades petites) i les sípies petites. Escalfeu-ho

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.

