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Salutació
Després de la bona entrada a l’any 2006 del nostre municipi amb les festes de Cap
d’Any que es van celebrar a Perafort i Puigdelfí, i amb la celebració de tots els actes
que es van poder viure durant el Nadal, que van fer les delícies dels petits i també dels
més grans, ens trobem ja de ple al nou any amb moltes noves possibilitats i idees.
Aquestes festes, que han servit per estar en família i per gaudir junts del nostre municipi, han comptat amb una molt bona participació en tots els actes organitzats i, en especial, en el Pessebre vivent, que és possible gràcies a la col·laboració de tots els ciutadans; encara que enguany només l’hem pogut representar un dia degut a la pluja.

Francesc Díaz Álvarez
Alcade Pedani de Puigdelfí.
Medi Ambient, Parcs i jardins
i Agricultura

Amb el nou any arriben noves festes, la primera de les quals és la festa major en honor
de Sant Sebastià de Puigdelfí, i molts nous actes i activitats pensats pels veïns i veïnes,
per tots vosaltres. Des del Consistori continuarem treballant, encara amb més il·lusió si
és possible, pel nostre municipi, per Perafort i Puigdelfí, perquè comptin amb les
millors infraestructures i serveis, i per tots els ciutadans, perquè la qualitat de vida que
hem aconseguit segueixi creixent. La nostra tasca és clarament de servei al nostre poble
i enguany seguirem treballant en els projectes ja començats i buscant noves idees per
continuar creixent a Perafort i Puigdelfí.
La qualitat de vida del nostre municipi és molt alta, com tots ja sabeu, i això s’aconsegueix amb molta feina i, també, amb la col·laboració de tots. Per això us presentem en
aquest número del nostre butlletí una campanya d’informació per als propietaris de
gossos que es posarà en marxa de seguida i que demana la col·laboració de tots per
mantenir els carrers de Perafort i Puigdelfí ben nets.
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Acords de Plens
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 11
D’AGOST DE 2005.
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, i Sra. Tinent d’Alcalde,
M. Carme Cavero Aiguadé.
Consellers: Sr. Julio Trigos i Samper, Sr. Francesc Díaz i Álvarez, Sr.
Javier Antonio Robledo i López, i Sr. Lluís Massagués i Vidal.
Secretari: Sr. Antonio Pàmies i Juncosa.
Al poble de Perafort, el dia 11 d’agost de 2005, essent les 19,00
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. Excusa la seva presència el Regidor Sr. Velilla.

1.- Aprovació del nou formulari aprovat per la generalitat, per la cessió dels terrenys a favor d’ensenyament per a la construcció del CEIP de Perafort és
aprovat per unanimitat dels Regidors assistents.
2.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les
NNSS de Perafort . Puigdelfí, zona “La Beurana”
promogut per l’Ajuntament.
Seguidament es dóna compte del Projecte de modificació puntual
de les NNSS de Perafort – Puigdelfí, zona “La Beurana” promogut
per l’Ajuntament i redactat per l’Arquitecte municipal Sr. Carles
Penalba i Sedó, amb els documents que l’acompanyen.
S’aprova inicialment i restarà exposat al públic per un termini
d’UN MES i publicat en el B.O.P. als efectes d’examen i reclamacions, les quals hauran de presentar-se per escrit dirigit al Sr.
Alcalde.
Aprovació per unanimitat dels Regidors assistents.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2005.

Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, i Sra. Tinent d’Alcalde,
M. 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, i Sr.
Lluís Massagués i Vidal.
Secretari: Sr. Antonio Pàmies i Juncosa.
Al poble de Perafort, el dia 27 de setembre de 2005, essent les
21,00 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.

1.- Aprovació de l’acta anterior.
Posades a votació les dues actes anteriors, són aprovades amb el
vot favorable dels 5 Regidors del Grup de CiU, i els 2 en contra
dels 2 Regidors del Grup d’IPP-PM.

2.- Llicències d’obres.
Obres Majors.
Ortumar Construccions, SL. C/ Nou, 53, demana instal·lar una
grua per a les obres. Permís denegat ja que té instal·lades unes
unitats escolars i no es permet instal·lar cap grua.
Norbert Manetas Nel·lo, C/ Nou, 43, construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres. Pst. 65.855 €. Fiança residus, 577, 22 €.
Lídia Solé Boix, C/ Nou, 16, de Puigdelfí, construcció habitatge
unifamiliar entre mitgeres. Pst. 51.808 €. Fiança residus, 389,81 €.
Promocions TP, Sl. (Torbotor, SL.) Edifici amb façana a 4 carrers,
Parcel·les Abella. 38 habitatges, 21 places aparcament, 17
cotxeres i 27 trasters. Pst. 1.672.446,06 €. Informe favorable
condicionat a:
-Urbanització total o aportació 100% obres urbanització.
-Presentació projecte executiu.
-Compliment Decret enderrocs i residus.
-Presentació Projecte de telecomunicacions.
-Projecte d’Urbanització UA-9 de Puigdelfí.
Informe redactat per l’Enginyer Industrial Dr. Fèlix Boronat Roure,
en què s’han de portar a terme varies actuacions conjuntes amb
l’Arquitecte Sr. Penalba. Una vegada resoltes es podrà autoritzar.
Promotor: Puigdelfí Promocions Immobiliàries C.B.
Pressupost: 371.922,07 €.
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3.- Aprovació provisional de la modificació puntual
de les nnss de perafort. unitat actuació 9 promogut
per albert dosaiguas jové.
“Vist l’expedient corresponent del Projecte de Modificació puntual de les NNSS de Perafort, UA-9 de Puigdelfí, que fou aprovat
inicialment per aquest Ajuntament en sessió del dia 26-06-2005
i exposat al públic per un termini d’UN MES, mitjançant Edictes
publicats en el Taulell d’anuncis i en el B.O.P. núm. 161 de 1407-2005 i el Diari de Tarragona del dia 29-07-2005 NO haventse presentat cap reclamació en vers seu.” “Vist l’informe del
Tècnic Municipal i que el mateix s’ajusta a les necessitats exigides en la Llei del Sòl i Normes vigents d’aplicació, la Corporació
Municipal, per majoria absoluta l’aprovació PROVISIONAL de
dit Projecte de Modificació puntual de les NNSS de Perafort, UA9 de Puigdelfí. El Regidor Sr. Massagués, continua dient que el
nombre d’habitatges proposat no coincideix amb el projecte
d’urbanització ja presentat, i fer una nova xarxa de clavegueram
fins a la Depuradora. En conseqüència s’acorda que dit Projecte
i l’expedient, siguin tramesos als Serveis Territorials d’Urbanisme
de la Generalitat, a Tarragona, a efectes de la seva aprovació
definitiva”.

4.- Informe municipal pel projecte de bodega de vins,
del sr. juan mestres anguera, polígon, 3, parcel·la 8.
L’Alcalde-President de l’Ajuntament, en qualitat d’Alcalde i
Responsable de l’Àrea d’Urbanisme i Obres, informa favorablement la petició efectuada pel Sr. Juan Mestres Anguera, en nom i
representació de IMPAMES 2000, SL. per construcció d’una
Bodega d’Emmagatzematge de Vins, al Polígon 3, Parcel·la 8, al
T.M. de Perafort.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, es posa a la consideració del Ple municipal, i s’acorda per unanimitat, refrendar
l’informe proposat pel Senyor Alcalde i fer la tramesa del Projecte
i documentació a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona.

5.- Aprovació de la liquidació del pressupost de 2004.
“APROVACIÓ DELS COMPTES DE L’EXERCICI DE 2004.Seguidament el Sr. Alcalde manifesta que s’han d’examinar i, si
procedeix, aprovar, el Compte General del Pressupost, el
d’Administració del Patrimoni, el de Valors independents i
Auxiliars del Pressupost, i els dels organismes i entitats municipals
de gestió corresponent a l’exercici de 2004.
El Compte General dóna el següent resum:
Primer.Recaptació líquida a 31 de desembre
Pendent de cobrament en la mateixa data
Drets líquids
Segon.Pagaments líquids a 31 de desembre
Pendents de pagament en la mateixa data
Obligacions liquidades
De la qual comparació en resulta un Sup. Líquid de

2.557.863,07 €.
286.000,08 €.
2.843.863,16 €.
1.795.527,46
—1.795.527,46
762.355,61

€.
€.
€.
€.

El Compte d’Administració del Patrimoni dóna el següent resum:
Primer.Actiu patrimonial a l’inici de l’exercici
4.521.634,65 €.
Altes produïdes durant l’exercici
24.826,52 €.

6.-Aprovació, si s’escau, d’una permuta de l’immoble
municipal, situat al carrer colom núm. 8

Seguidament, l’Alcalde dóna compte de la sol·licitud presentada
per la “Promotora de Viviendas Navarro, SL.” per una possible
permuta d’un solar amb una edificació existent, al C/ Colom, 8,
per un local en planta baixa, segons avança memòria redactat per
l’Arquitecte Sr. Joan Font i Vilalta.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal i acabada l’exposició de motius pel Sr. Alcalde, arriba el moment de la votació que
dona el següent resultat: 5 vots afirmatius del Grup de CiU. El
Regidor Sr. Velilla, s’absté i el Sr. Massagués, vota en contra

Estat de comptes a 31 d’agost de 2005
Saldo del Pressupost
General...................................987.748,12€.

Situació de l'efectiu
C.T. Sucursal de Perafort ...... 985.671,79 €.
B. Zaragozano .............................878,68 €.
B.C.L. d'Espanya........................1.197,65 €.
Total......................................987.748,12 €.
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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

1er.TRIMESTRE 2006
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

21 de gener PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
21 de gener TARRAGONA (Torreforta)
Farmàcia Ciutat Montserrat, Urb. La Granja, Gran Canaria, 11
Tel. 977543189
22 de gener TARRAGONA
Farmàcia Ciprés Martin, C/ Jaume I, 46 Tel. 977214566
28 de gener TARRAGONA
Farmàcia Canals Garriga, Av. Prat de la Riba, 31 Tel. 977241038
29 de gener TARRAGONA
Farmàcia Arboli Segarra, C/ Francesc Bastos, 1bis Tel. 977221560
4 de febrer TARRAGONA
Farmàcia Sánchez Farré, C/ Major, 14 Tel. 977228380
5 de febrer TARRAGONA
Farmàcia Sanz Sanz, C/ Caputxins, 21bis Tel. 977240216
11 de febrer TARRAGONA
Farmàcia Mico Cornado, Rambla Nova, 127 Tel. 977220603
12 de febrer ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
18 de febrer ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
18 de febrer TARRAGONA (Torreforta)
Farmàcia Garcia Manzanares, Urb. La Granja, Sant Benildo, 10
Tel. 977549790
19 de febrer EL MORELL
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
25 de febrer TARRAGONA (Torreforta)
Farmàcia Mestre Anguera, Rambla Nou Centre, 2-3
Tel. 977545190
26 de febrer TARRAGONA
Farmàcia Font-quer Civit, Plç. Generalitat, 1A Tel. 977211660
4 de març TARRAGONA (Sant Pere i Sant Pau)
Farmàcia Creus Armengol,Violant d’Hungria, 23-25
Tel. 977201842
5 de març LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
11 de març LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
11 de març TARRAGONA
Farmàcia Sanz Sanz, C/ Caputxins, 21bis Tel. 977240216
12 de març LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
18 de març TARRAGONA
Farmàcia Fernández Cabré, C/ Pere Martell, 5 Tel. 977219704
19 de març PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
25 de març PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
26 de març TARRAGONA
Farmàcia Pons Pons, Av. Andorra, 11 Tel. 977215572
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Aprofitar les oportunitats que porti l’AVE
Quan s’acosta la data en què el tren d’alta velocitat serà
una realitat al Camp de Tarragona i, especialment, al nostre municipi, la Confederació Empresarial de la Província
de Tarragona (CEPTA) ha publicat un estudi sobre les
estratègies que cal dur a terme per aprofitar l’arribada
del tren d’alta velocitat sota el títol “Estratègies d’actuació vers l’arribada del tren d’alta velocitat a les comarques de Tarragona”.
Segons l’estudi, elaborat pel Gabinet d’estudis de la
patronal tarragonina, l’alta velocitat ferroviària presenta
uns indubtables impactes de tipus econòmic i demogràfic en el territori on és present i interactua, és a dir, on
hi ha parades comercials (servei), i per això cal intentar
maximitzar els beneficis que es puguin donar i treure
partit de la presència d’aquesta nova infraestructura.
Així, respecte als impactes i les oportunitats, assenyala
que els que poden sorgir al Camp de Tarragona estan
determinats per la tipologia del nou corredor ferroviari:
les ciutats de major mida, Reus i Tarragona, estan relativament allunyades de l’estació de la línia, localitzada a la
Secuita – Perafort, que només està comunicada amb els
principals nuclis urbans de la zona mitjançant el sistema
viari secundari, en espera de l’execució de l’autovia
Tarragona – Valls – Montblanc. A més, aquests impactes
també estan condicionats per l’endegament de la connexió de la línia del Corredor del Mediterrani, Barcelona –
Tarragona – València – Alacant, amb la LAV Madrid –
Barcelona – frontera francesa, a l’alçada del Camp de
Tarragona, nord de la comarca del Tarragonès, que afecta els municipis de Reus,Vila-seca, Constantí, la Pobla de
Mafumet, el Morell, la Secuita i Perafort.
Al Camp de Tarragona, l’arribada de l’alta velocitat
donarà una nova ordenació ferroviària i un canvi en la
mobilitat, introduint el possible desenvolupament d’una
àrea de rodalies; la potenciació del tràfic regional de passatgers amb Barcelona i altres ciutats com Lleida o
Girona, i l’ampliació de l’oferta de llarga distància, atès
l’impacte derivat de l’efecte de convertir-se en un subcentre de l’àrea metropolitana de Barcelona. I tot això
pot afavorir que el Camp de Tarragona sigui més atractiu per establir-hi la residència habitual.

Per totes aquestes raons, l’estudi de la CEPTA proposa
que és necessari desenvolupar un pla de dinamització
amb estratègies per aprofitar les oportunitats d’aquesta
nova situació. Aquest pla ha de contemplar les infraestructures viàries i els aspectes urbanístics que es puguin
donar.

Imatge de la via de l’AVE i de les obres a l’Estació de Perafort
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Nova campanya de conscienciació
A través d’aquest butlletí ja s’ha donat a conèixer a tots
els ciutadans la normativa per a la tinença d’animals que
indica que els gossos no poden anar solts pel carrer i places, que han d’anar lligats i amb una persona major de 16
anys, i que les persones que tinguin gossos classificats
com a perillosos han de contractar una assegurança de
Responsabilitat Civil.
Hi ha un punt de la normativa, el número 3, que diu:“Les
persones que acompanyin els gossos, tindran cura de
recollir els excrements dels animals i dipositar-los en el
contenidor de recollida d’escombraries”.Tenir un animal
de companyia és una responsabilitat del seu propietari
envers el gos i també envers la societat, ja que s’han de
respectar les normatives i s’ha d’evitar molestar els altres
ciutadans.
Tots volem un municipi amb els carrers, els parcs i els jardins nets per poder gaudir-ne; i per aconseguir-ho tots hi
hem de col·laborar. Per això, l’Ajuntament posa en marxa
una campanya de conscienciació ciutadana dirigida als
propietaris de gossos, per a què ajudin a mantenir
Perafort i Puigdelfí nets i recullin els excrements que els
seus animals facin als carrers i jardins.
La campanya consta de dos cartells adhesius que demanen als propietaris de gossos que recullin els excrements
que aquests fan en zones públiques, ja que els animals són
responsabilitat seva i ells sols no les poden recollir. A
més, els adhesius expliquen gràficament com es realitza la
recollida d’aquest excrements en bosses per a llençar-los

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 31-12-2005
Naixements:
28-12-2005 Lídia Massagués Ros (RC)
28-12-2005 Lluís Massagués Ros (RC)

Defuncions:
31-10-2005 José Ventura Mañé (INE)
05-11-2005 Marcel Gasol Peris (INE)

921 habitants

10-10-2005
08-11-2005
17-12-2005
16-12-2005

Josepa Vidal Veciana (INE)
Rosa Contijoch Bergadà (INE)
Rosa Gasol Sarrà (INE)
Mercedes Gómez Ros (INE)

Casaments:
10-10-2005 Hugo José Prytz Vallderrama (RC)
i Ana Maria Font Fontanillas
(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).

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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Entrevista a Miquel Menéndez Bartolomé,
campió d’Espanya de Country 2005
El jove de 17 anys Miquel Menéndez Bartolomé s’ha
proclamat campió d’Espanya de Country 2005 al campionat que es va celebrar a Lloret de Mar, el 2005.
Aquest veí de Perafort que estudia a l’Institut Pons
d’Icart ens explica la seva experiència en aquest campionat i els seus objectius per aquest nou any.
On i quan vas aprendre a ballar country?
Vaig començar a ballar country aquí a Perafort el febrer
del 2003.
Quins són els aspectes que t’atrauen d’aquest ball?
Aquest ball m’atreu perquè es balla sol i has d’estar en
tot moment controlant els moviments que fas, cap a
quina direcció vas, etc.

Quins són els propers objectius que tens en el món del
country?
Els propers objectius que em proposo són competir en
una divisió nova, aconseguir experiència en competicions internacionals, el campionat d’Espanya d’aquest
any 2006 i, si es pot, anar a Nashville per competir al
Mundial.
Què vols estudiar quan acabis l’Institut?
Estudiaré Administració i Direcció d’Empreses i, si un
dia puc, m’agradaria fer una escola de ball, no només de
country sinó de tota mena de balls.

Practiques habitualment?
Actualment cada cap de setmana, que és quan el practico amb més intensitat.

“Si un dia puc, m’agradaria fer una
escola de ball, no només de country sinó
de tota mena de balls”
Enguany t’has proclamat campió d’Espanya de
Country. On es va celebrar el campionat? Que vas sentir en ser el guanyador?
El Campionat d’Espanya es va celebrar a Lloret de Mar
l’últim cap de setmana de novembre. Quan vaig sentir
el meu nom com a campió vaig pensar sobretot en els
meus pares ja que m’han estat recolzant en tot moment
i penso que va ser una forma molt maca d’agrair-los tot
el que han fet.

Miquel Menéndez en ple ball

Quines característiques es necessiten per ser un bon
ballador de Country?
Jo penso que el que es necessita per ser un ballarí de
country és el que es necessita per fer qualsevol cosa
que t’agradi: ganes de fer les coses, esforçar-te cada dia
més, etc.
Has visitat mai els Estats Units i els orígens d’aquest
ball?
No he tingut la sort d’anar encara als Estats Units però
és una cosa que m’agradaria fer moltíssim ja que molts
anys seguits es fa el Mundial allà i seria una experiència
més.

El jove Menéndez mostra els trofeus guanyats al campionat d’Espanya
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Entrevista a Rosa Sarrà, membre de
la Junta del Centre de Joventut de
Perafort
El Centre de Joventut és l’entitat que cada any s’encarrega d’organitzar el Pessebre Vivent de Perafort, una
representació tradicional a la que participen més d’un
centenar de persones del nostre municipi i que s’ha
consolidat com una cita important dins les festes de
Nadal del Tarragonès. Els pessebres vivents són una de
les tradicions més entranyables de les que tenen lloc
durant les festes nadalenques, ja que afavoreixen la participació i la convivència dels veïns dels municipis i recuperen tradicions i història. En la celebració del nostre
pessebre, enguany la pluja que va caure el cap de setmana de Reis va obligar a suspendre dues de les representacions que estaven previstes pel 7 i 8 de gener, però
sí que va tenir lloc la de l’1 de gener, durant la que es va
poder gaudir de totes les estampes d’aquest pessebre
que va ser possible gràcies a la col·laboració de més de
120 veïns i veïnes, i de les empreses i entitats del
municipi.

El Centre de Joventut organitza cada any el
Pessebre Vivent de Perafort. Com descriuria
aquest acte?

Rosa Sarrà és membre de la Junta del Centre de
Joventut i col·laboradora del Pessebre Vivent; en representació de totes les persones que el fan possible ens
explica la seva història i curiositats.

La idea va néixer de les il·lusions de molta gent del
municipi als que els agradaven els pessebres.

És un acte cultural multitudinari en el que hi tenen cabuda tant els nens com els adults i que, any rere any, va
incrementant el número de col·laboradors que hi participen.Aquest any hem arribat a prop de 150 persones.

“Realment som una associació ambiciosa en
els projectes i, per això, com a mínim volem
consolidar les activitats dels últims anys”
Des de quin any s’organitza?
Enguany hem arribat a la cinquena edició, ja que es va
començar l’any 2000.

Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa?

En el pessebre hi participen gairebé tots els

Fotografia de grup dels veïns i vevïnes que col·laboren amb el Pessebre Vivent i el fan possible
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Detall d’una escena del pessebre vivent de l’any passat

ciutadans. Com s’ha aconseguit aquesta
gran vinculació?
Molts veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí hi participen
perquè és un gran aconteixement i ho hem fet nostre.

Quin és el personatge més complicat d’aconseguir cada any, potser el nen Jesús per
la seva edat o algun altre?
Efectivament és el nen Jesús. De totes formes, creiem
que cada any tindrem menys dificultat per cobrir aquest
personatge, gràcies a l’explosió demogràfica que estem
vivint al municipi.

“Enguany hem afegit el palau d’Herodes, en
el que apareixen figures del Rei Herodes,
l’escribà i les figures de romans”

Realment som una associació ambiciosa en els projectes
i, per això, com a mínim volem consolidar les activitats
dels últims anys, però amb l’aspiració de millorar i, per
què no, d’incrementar-les.

Els nuclis de Perafort i Puigdelfí estan experimentant un important creixement. Ha
crescut també el nombre de socis de la seva entitat o preveuen que pugui fer-ho?
Podem dir que molta gent que ha vingut al municipi a
viure s’ha unit a l’entitat no només com a membres, sinó
col·laborant i participant a les nostres activitats, com el
grup de tambors, el pessebre, etc.

Hi ha hagut alguna novetat enguany en els
vestuaris, decorats o parts del pessebre?
Com cada any, i amb el repte de fer més complet el
pessebre, hem afegit el palau d’Herodes, en el que
apareixen figures del Rei Herodes, l’escribà i les figures
de romans. Tots aquests personatges han tingut un vestuari nou. També s’hi ha incorporat una escola on es
recullen alguns nens.

L’Ajuntament patrocina aquest pessebre,
però ¿es reben col·laboracions d’altres empreses del municipi?
L’Ajuntament subvenciona gairebé en la seva totalitat les
despeses originades pel Pessebre, però es busca també
implicar a entitats i empreses per complementar la subvenció rebuda.

Quins són els principals projectes del Centre de Joventut de cara a l’any vinent?

Són més de 120 les persones que donen vida als personatges
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Celebració de la Festa de l’Oli
Un any més, el passat 26 de novembre al matí,
l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí va celebrar, amb la
col·laboració de la Junta de la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort, la Festa de l’oli coincidint amb la
temporada de recollida de les olives, en un moment en
què ja s’havien recollit els primers fruits de la collita
d’enguany i s’havien elaborat les primeres ampolles d’oli.
Aquesta trobada festiva, que celebra l’arribada de l’oli
nou al poble, va consistir en un esmorzar popular a base
de torrades de pa amanides amb un fantàstic i sa oli d’oliva acabat de premsar i acompanyades d’una bona botifarra i embotit per acompanyar la degustació.
Les olives són un cultiu representatiu del Camp de
Tarragona i l’oli que se n’extreu és un dels pilars fonamentals de la dieta Mediterrània, per això, cada any, el
municipi de Perafort és fidel a les seves tradicions i a les
seves arrels agrícoles i organitza un esmorzar per gaudir de les primeres premsades de l’any.

Imatge d’arxiu de la fest de l’Oli

Dinar de Nadal de la Gent Gran
Com és tradicional coincidint amb les festes de Nadal,
l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha organitzat un any
més una sortida destinada a homenatjar la gent gran del
municipi. La sortida, que va tenir lloc el 17 de desembre,
va començar al matí amb una visita guiada a les Caves
de Codorniu durant la qual tots els participants van
conèixer com s’hi treballa i com s’elabora un dels principals productes de les festes de Nadal, el cava.
Tot seguit el grup es va dirigir a Vilafranca per visitar la
tradicional Fira del gall, una de les trobades més típiques
a Catalunya.Acabat el recorregut, se celebrà el dinar en
un restaurant de la localitat per a culminar aquesta sortida-homenatge a la gent gran de Perafort i Puigdelfí.

Les Caves Codorniu, un dels espais visitats durant la sortida

Seu de la III Trobada de SIMCAS
El dia 13 de novembre, Perafort i
Puigdelfí es van omplir de la història
del motor al ser la seu de la tercera
edició de la Trobada de SIMCAS,
organitzada per l’Ajuntament de
Perafort i Puigdelfí en col·laboració
amb el Club SIMCA de Vilaplana. Hi
van participar unes 50 persones amb
cotxes d’uns 40 anys d’antiguitat.
La cita va començar a Puigdelfí amb
un esmorzar per als participants i

després es va sortir cap a l’església
de la Mare de Déu de Montserrat a
Montferri. Des d’allí van tornar a
Perafort on es van exposar davant el
Camp de futbol per a totes les persones que van voler conèixer
aquests curiosos vehicles. L’alcalde
va ser l’encarregat de lliurar diversos
premis als participants del ralli de
SIMCAS durant un aperitiu celebrat
a Ca Vidal.
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Els nens i nenes fan cagar el tió
Els nens i nenes són els veritables protagonistes del Nadal i hi ha nombroses activitats dirigides a ells. Una de les tradicions més divertides per ells és el Caga tió, ja que amb aquesta
tradició aconsegueixen a cops de bastó que els
entranyables tions els caguin molts regals. Van
ser molts els nens i nenes, uns 70, acompanyats
dels seus familiars, que van participar al caga
tió del Casal i van cantar de valent per aconseguir els desitjats obsequis.
Els alumnes del CEIP també van gaudir del caga
tió durant les celebracions del Nadal. Els mestres ensenyen als alumnes les cançons adients
per aquesta festa amb les que s’aconsegueix
fer cagar el tió.
Finalment, fins i tot els menuts de l’Escola
Bressol van gaudir d’aquesta tradició i van
poder aprendre el seu funcionament. En anys
posteriors ja podran fer cagar el tió tots sols
mentre gaudeixen d’aquesta festa a l’escola o a
casa amb tota la família.
Molts nens van fer el Caga tió

Jornada de contacontes amb Rat Cebrián
En plenes vacances escolars per als més petits,
l’Ajuntament va organitzar el passat 29 de desembre
una jornada de contacontes infantils a càrrec de la rondallaire Rat Cebrián. L’acte, que estava adreçat als nens
i nenes d’entre quatre i nou anys, va comptar amb una
gran participació i els assistents s’ho van passar d’allò

més bé amb les històries que els van fer despertar la
imaginació i amb els jocs actius als que van haver de
donar vida.
Els contacontes són una magnífica activitat lúdica per a
educar els joves alhora que aquests gaudeixen en grup
i treballen la seva imaginació i participació.

Els nens van escoltar els contes de Rat Cebrián i van participar en els seus jocs
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Tercera edició del Concurs de Pessebres
Les passades festes de Nadal de 2005 s’ha celebrat una
nova edició del Concurs de Pessebres a Perafort i
Puigdelfí, que ja és la tercera, en el que han participat les
diverses construccions i creacions de pessebres que han
realitzat per decorar i ambientar les seves cases els nostres veïns. Un any més la participació en aquest concurs
ha estat molt elevada i els pessebres han mostrat una
gran qualitat i creativitat en la seva elaboració i aspecte
final, el que ha fet molt difícil la tasca del jurat que ha
hagut de decidir quins eren els millors pessebres.
Finalment, el primer premi en aquesta tercera edició del
concurs de pessebres de Perafort i Puigdelfí ha sigut per
la Belén de Juani Galera, que va compartir aquest primer
premi amb la Montserrat Vernet. El segon lloc va ser per
la Silvia Castellví, la tercera posició va ser pel Biel i la

Fotografia del pessebre que ha guanyat el primer premi del concurs

Un dels pessebres paticipants, amb els Reis adorrant el nen Jesús

Nora Arilla, i en un quart lloc va quedar l’ Anton Pons;
tots els pessebres van demostrar una gran imaginació en
els materials emprats i en la decoració, però mantenint
sempre l’essència dels pessebres.
L’estampa del naixement, amb la Verge Maria, Sant Josep
i el nen Jesús, ha sigut la clara protagonista de tots els
pessebres que han participat en aquesta edició, en els
que han estat acompanyats per figuretes de pastors, pels
Reis Mags, pel bestiar, per caganers, per nombrosos personatges i elements naturals, com plantes, fulles, branques, pedres, aigua, que han donat unes creacions d’allò
més maques i tradicionals.
La bona participació en el concurs i l’alta qualitat dels
pessebres dóna per segur que l’any vinent aquesta convocatòria tornarà a ser tot un èxit.

Detall del naixement del pessebre guanyador

Les figures i diversos elements ornamentals formen les creacions
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Més de 120 persones participen al Pessebre
Vivent aquest any
Més de 120 persones han participat aquest Nadal en el
Pessebre Vivent de Perafort que només s’ha pogut celebrar un dia, l’1 de gener, ja que la pluja va obligar a suspendre les representacions dels dies 7 i 8 de gener. La
cinquena edició del pessebre, organitzat pel Centre de
Joventut de Perafort amb el recolzament de
l’Ajuntament, ha estat possible gràcies a la col·laboració
de tots els veïns, entitats i institucions.
Durant la representació, els visitants van viure una
època molt llunyana quan va tenir lloc el naixement
de Jesús, amb escenes de gran realisme i vida. El pessebre és possible gràcies a la participació de molts veïns

Imatge d’arxiu de la celebració del Pessebre Vivent l’any passat

que col·laboren amb el seu treball, a les aportacions
d’empreses i entitats i al patrocini de l’Ajuntament.
Enguany el nombre de visitants del pessebre, que es
troba plenament consolidat a les nostres comarques, ha
estat de més de 300 persones, ja que només s’ha pogut
celebrar un dia.

Detall d’una de les escenes representades en el pessebre

Celebracions de
Cap d’Any
Com és tradicional, Perafort i Puigdelfí van organitzar
una festa per celebrar l’acomiadament de l’any 2005 i
l’entrada a l’any nou.
Els dos nuclis van donar la benvinguda al 2006 amb una
festa divertida, amb bona música i amb molt bon
ambient, on els veïns i veïnes van compartir aquest
moment tan especial. La festa de Cap d’Any de Perafort
va començar amb un sopar del que van gaudir tots els
assistents a la vetllada.

Detall de la decoració del sopar de Cap d’Any de Perafort
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Perafort i Puigdelfí reben als Reis d’Orient
El nostre alcalde, Joan Martí Pla i
Pla, va donar la benvinguda a
Perafort i Puigdelfí als Reis
d’Orient que, com cada any, van
arribar carregats de regals per als
nens i nenes. Durant la seva estada al municipi, el 5 de gener, Ses
Majestats van visitar l’Ajuntament
i van dedicar unes paraules a tots
els veïns que els van anar a veure.
Els Reis i la seva comitiva es van
desplaçar al Casal on van lliurar a
petits i grans els regals que havien
demanat a les cartes donades als
Patges Reials.

L’alcalde, Joan Martí Pla, acompanyat de S.M. els Reis d’Orient

Exposició d’olis de Loli Berbel
Del 29 de desembre al 6 de gener, l’Ajuntament va ser
la seu d’una exposició de pintures a l’oli de la nostra
veïna Loli Berbel. La mostra de la col·lecció, que va estar
exposada per a què tan veïns com a visitants puguessin
gaudir-ne, va servir per a conèixer la tècnica d’aquesta
pintora i la temàtica que plasma en les seves obres amb
gran realisme i força com paisatges urbans, carrers, paisatges naturals, nus, etc.
És la segona exposició de l’obra de Loli Berbel que
s’organitza a Perafort, ja que a l’exposició sobre

Alguns quadres de paisatges i nus que s’han exposat a l’Ajuntament

creacions artístiques de veïns del nostre municipi que
es va fer durant la festa major de Sant Pere, hi havia
també treballs seus. Les pintures d’aquesta artista
que crea i treballa les seves obres a les golfes de la seva
casa a Perafort,es poden contemplar també a la Canonja
on properament s’ha preparat una mostra dels seus
olis.
Una vegada tancada aquesta exposició, la següent que es
podrà veure a l’Ajuntament serà una mostra d’escultura
organitzada per Setmana Santa.

L’artista Loli Berbel acompanyada d’algunes de les seves obres
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El FC Perafort es manté a la meitat de la
classificació
El FC Perafort sembla que està fent la feina ben feta per
complir les seves aspiracions per aquesta temporada i,
quan ens trobem ja a principis de 2006, l’equip està
situat a meitat de la taula de la seva lliga, Segona
Territorial. L’objectiu del club és mantenir-se en la seva
categoria i, si pot ser, fer-ho d’una manera estable situat
en els llocs centrals de la classificació. De moment, l’equip es mostra força regular i entre derrotes i victòries
va sumant els punts que li permeten la tranquil·litat.
La bona i regular marxa de l’equip fa que el club vagi

augmentant el número de socis que segueixen els partits i animen els jugadors.
Des del Futbol Club Perafort es mostren satisfets per la
feina feta fins ara i pel recolzament dels socis. Així
mateix, destaquen el seu optimisme sobre les possibilitats que té l’equip de mantenir-se un any més.
Respecte al projecte de millora del camp de futbol, que
inclourà noves instal·lacions i un camp de gespa i no de
terra, sembla ser que encara no es materialitzarà durant
aquesta temporada però sí en un futur proper.
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Una mirada al passat
Els temps han canviat molt els darrers
anys degut a l’evolució de la tècnica, la
tecnologia i de la societat en general. Han
canviat els temps i també ha canviat el
nostre aspecte i el dels nostres municipis.
Avui us mostrem una fotografia de
l’Arxiu de l’Ajuntament en la que podeu
veure l’aspecte que tenia la plaça de
l’Església de Perafort a començaments de
la dècada dels anys vuitanta, quan el poble
es trobava en ple canvi passant d’una
economia agrícola a una economia basada principalment en la indústria. Podeu
entretenir-vos a mirar els detalls per descobrir tots els canvis que ha viscut aquest
espai del nostre poble, però hi haurà
coses que les veureu de seguida: els
carrers del municipi encara no estaven
asfaltats!

Fotografia que mostra la plaça de l’Església de Perafort als anys 80

Receptari
Macarrons de Carnaval (Plat de festa)
Ingredients per a 4 persones
400 g. de macarrons de tres colors
2 c/s d’oli
50 g. de mantega
350 g. de bull negre
100 g. de cansalada viada
1 ceba
310 g. de formatge emmental ratllat
50 g. de pernil
sal

3. Barregeu el sofregit amb un terç de la beixamel i del
formatge amb la pasta. Poseu-ho en una safata per anar
al forn i afegiu-hi la resta de la beixamel i del formatge.
Deixeu-ho coure fins que estigui daurat per sobre.
4. Serviu els macarrons amb uns talls de pernil ben
prims, que haureu cuit prèviament en una paella antiadherent. Per servir-ho, podeu muntar el plat tal com s’indica a la fotografia.
Dificultat: Mitjana
Preparació: 25 minuts
Temps de cocció: 25 minuts
Abreviatures de les mesures:
c/s: cullera sopera

Informació nutricional
880 Calories
43 Proteïnes
80 Hid. carb.
67 Greixos

Per a la beixamel
100 g. de mantega
100 g. de farina
1 l de llet calenta
PREPARACIÓ
1. Coeu la pasta amb aigua i sal, i reserveu-la.
En una paella, escalfeu l’oli i la mantega, sofregiu-hi la
ceba i, quan estigui ben daurada, afegiu-hi el bull esmicolat i la cansalada a daus. Deixeu-ho coure 10 minuts.
2. Per fer la beixamel, foneu la mantega a foc suau, aboqueu-hi la farina remenant fins que espessi i afegiu-hi
lentament la llet calenta, sense deixar de remenar.
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.

