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El Carnaval viu una gran participació

Perafort avança: Està a punt d’entrar
en funcionament el nou polígon
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Salutació
Ens trobem a les portes de la primavera i del bon temps, dates d’activitats culturals,
esportives, tradicionals i festives. S’acosten Setmana Santa, Sant Jordi, diversos espectacles, les trobades de puntaires i, com no, la preparació de la nostra festa major.
Vénen dies plens d’activitats i hem d’aprofitar l’energia que ens porta el bon temps
per col·laborar i participar en els actes organitzats en els nostres municipis de Perafort
i Puigdelfí.

Carme Cavero
1er Tinent d’alcalde.
Cultura, Hisenda, Tresoreria
i Serveis Social

A més, us vull animar a participar també en una nova iniciativa del Consistori dirigida incrementar els serveis dirigits als ciutadans. Es tracta del nou “Espai de Jocs per a
menors de 5 anys i les seves famílies”, que l’Ajuntament ha obert recentment i que
vol ser un punt d’oci i trobada per als nens i nenes més petits del nostre municipi;
perquè ells són el futur i cal donar-los una bona base i una educació que els permeti créixer com a persones.
Per últim, aprofito aquestes línies per donar la benvinguda a les nostres parròquies a
Mossèn Xavier Roig Rovira de part de l’Ajuntament, perquè des d’aquest mes de març
ha passat a formar part també de la vida de Perafort i Puigdelfí.
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Butlletí d’Informació
Municipal
Nº 20/març de 2006
Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla
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C. Rovira i Virgili, 19 6è 1a
43002 Tarragona
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T. Morera
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col·laboracions de veïns
Els més petits van viure el Carnaval a Perafort
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Comunica’t amb l’Ajuntament
Telèfon: 977 62 50 06 · Fax: 977 61 00 27
webs: www.perafort.altanet.org // www.perafort.com · e-mail: aj.perafort@altanet.org
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Acords de Plens
EXTRACTE DELS ACORDS DE PLE MÉS IMPORTANTS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER L’AJUNTAMENT EL 20 DE DESEMBRE 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 Díez i Alvarez, Sr. Javier Antonio Robledo López, Sr.
Carlos Velilla i Garcia i Sr. Lluís Massagués i Vidal.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa.
Abans de començar la sessió, el Sr. Alcalde fa la proposta d’incloure un nou punt en l’ordre del dia, per a parlar i aprovar de
crear el Registre de parelles de fet. La contesta dels Regidors presents, és afirmativa, per tant s’inclourà abans de precs i preguntes.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Posada a votació l’acta anterior, és aprovada pels 6 Regidors presents.

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PERAFORT,
ZONA “LA BEURANA”.
Vist l’expedient corresponent del Projecte de Modificació puntual
de les NNSS de Perafort, Zona La Beurana, que fou aprovat inicialment per aquest Ajuntament i NO havent-se presentat cap reclamació en vers seu en l’exposició pública, s’aprova per majoria
absoluta PROVISIONALMENT.
Aquests Projectes i expedients respectius, seran tramesos als
Serveis Territorials d’Urbanisme de la Generalitat, a Tarragona, a
efectes de la seva aprovació definitiva.

3.- SUBVENCIÓ PER A LA FESTA MAJOR DE
PUIGDELFÍ “SANT SEBASTIÀ” 2006.
S’acorda per unanimitat incrementar la subvenció concedida
l’any anterior en un 4%. Import de 21.100 €. L’Ajuntament, organitzarà pel seu compte el vermut popular, la coral de l’Església i
els focs d’artifici.

4.- SUBVENCIÓ ESCOLAR PER A LLIBRES I
TRANSPORT, CURS 2005-2006.
S’acorda per unanimitat, incrementar la subvenció concedida els
curs passat, en un 10%. en tots els seus apartats.

5.- ESTUDI I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER
A NETEJA DE CARRERS.
El Sr. Alcalde presenta la proposta de F.C.C. que inclou el cost
anual i la compra d’un vehicle, amb el següent cost anual:
34.308,26 €.
Els Regidors del Grup IPP-PM, presenten una alternativa per a llogar 2 persones. L’Alcalde no hi està d’acord i el fonamenta en què
sempre ha tingut problemes amb el personal contractat. Posat a
votació, s’aprova la proposta de l’Alcalde, amb els 5 vots favorables del Grup de CiU i es desestima la proposta del Grup d’IPPPM. Han votat els Regidors d’IPP-PM de la següent forma: Carlos
Velilla vota NO, Lluís Massagués s’absté.
Per tant, queda aprovada la proposta del Sr. Alcalde per majoria
absoluta, i s’acorda facultar l’Alcalde per a subscriure el corresponent conveni i el contracte pertinent.

6.- APROVACIÓ DEL PROJECTE I PRESSUPOST
PEL SOTERRAMENT DE CONTENIDORS.
“Aprovat el Projecte i pressupost pel soterrament de contenidors a
Perafort i Puigdelfí, amb l’obra civil inclosa i el finançament a 10
anys, al 3,2 %, amb un pressupost per illa de 3.792,10 €.”.
S’aprova per unanimitat. S’acorda fer l’exposició pública per un
termini d’UN mes.
També queda facultat l’Alcalde per a subscriure el corresponent
conveni i el contracte pertinent.

7.- CANVI D’OBRA D’ARRANJAMENT DE CAMINS,
PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI DE PUIGDELFÍ.
Seguidament, el Sr. Alcalde, exposa que per motius que la
maquinària no passa pel “Camí de les Comes”, s’ha hagut de
renunciar a la seva execució. Per aquest motiu, es presenta una
nova proposta per a fer l’arranjament del Camí del Cementiri de
Puigdelfí, amb el següent resum.
Pressupost de l’obra nova: 41.110,77 €. Subvenció demanada:
35.440,32 €. Es demana un ajornament de TRES mesos per a executar les obres, una vegada aprovada pel C. Comarcal.
S’aprova per unanimitat.

8.- PARELLES DE FET.
S’acorda, per unanimitat, efectuar els tràmits pertinents per portar
a terme un Registre de Parelles de Fet, de conformitat amb la Llei
10/1998 de 15 de juliol, d’unions estables de parella (DOGC,
núm.2687, de 23-07-1998).
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Acords de plens
EXTRACTE DELS ACORDS DE PLE MÉS IMPORTANTS DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL 10 DE FEBRER DE 2006
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 Díez i Alvarez, Sr. Javier Antonio Robledo López, Sr.
Carlos Velilla i Garcia i Sr. Lluís Massagués i Vidal.
Secretari: Sr. Antoni Pàmies i Juncosa.

1.- PUNT ÚNIC: APROVACIÓ DEFINITIVA DE PERMUTA D’OBRA FUTURA DEL CARRER COLOM 8 I
SOBRANT ALINEACIÓ VORERA CARRER SOLANS
A FAVOR DE “PROMOTORA DE VIVIENDAS Y
NAVARRO, SL.”
Seguidament, l’Alcalde, posa en antecedents a la Corporació dels
tràmits seguits fins a la data.
Oferta de permuta per obra futura: transformar i adequar l’edifici
municipal de 50,35 m2. més 78,73 m2. sobrants de la alineació
de voreres del carrer Solans. Dita millora consistirà en una planta baixa completament nova de 250 m2. La diferència en metres
quadrats és de 120,92 m2, a favor de l’Ajuntament. L’Empresa
farà pel seu compte totes les millores referides en la Memòria presentada, a canvi de poder edificar a sobre del mateix d’acord amb
la normativa municipal. En la valoració del Tècnic municipal Sr.
Penalba, hi ha una diferència positiva a favor de l’Ajuntament de
32.403,36 €.
Als efectes escaients, serà confeccionat el corresponent Conveni
de col·laboració per establir les condicions d’acabament de les
obres i el seu lliurament a l’Ajuntament.

Abans de fer el lliurament de les obres acabades, l’empresa haurà
de fer la corresponent escriptura a favor de l’Ajuntament.
Posada a votació la present proposta, és aprovada per majoria
absoluta, i es desestima la proposta alternativa presentada
pel Grup IPP-PM de seguir el criteri de la Generalitat que NO és
vinculant.

Estat de comptes a
31 de decembre de 2005
Saldo del Pressupost
General...................................886.017,19€.

Situació de l'efectiu
C.T. Sucursal de Perafort ...... 883.940,86 €.
Barclais ....................................... 878,68 €.
B.C.L. d'Espanya........................1.197,65 €.
Total......................................886.017,19 €.
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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)
- Bombers
- Taxi
- Ambulàncies Reus
901100825
- CAP del Morell
- Farmàcia Perafort

1er.TRIMESTRE 2006
900123505
906365365
112
915620420
062
977295811
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

1 d’abril PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
2 d’abril PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
8 d’abril TARRAGONA (Torreforta)
Farmàcia Ciutat Montserrat, Urb. La Granja, Gran Canaria, 11
Tel. 977543189
9 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Ciprés Martin, C/ Jaume I, 46 Tel. 977214566
15 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Canals Garriga, Av Prat de la Riba, 31 Tel. 977241038
16 d’abril TARRAGONA (Sant Pere i Sant Pau)
Farmàcia Creus Armengol,Violant d’Hungria, 23-25
Tel. 977201842
22 d’abril ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
23 d’abril ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes, C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
29 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Mico Cornado, Rambla Nova, 127 Tel. 977220603
30 d’abril TARRAGONA
Farmàcia Fernández Cabré, C/ Pere Martell, 5 Tel. 977219704
6 de maig EL MORELL
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
7 de maig EL MORELL
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
13 de maig TARRAGONA
Farmàcia Ciprés Martin, C/ Jaume I, 46 Tel. 977214566
14 de maig TARRAGONA
Farmàcia Font-quer Civit, Plç. Generalitat, 1A Tel. 977211660
20 de maig LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
21 de maig LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
27 de maig LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
28 de maig LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
3 de juny PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
4 de juny PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
10 de juny TARRAGONA
Farmàcia Payo Novoa, Rambla Vella, 14 Tel. 977233119
11 de juny TARRAGONA
Farmàcia Pons Pons, Av. Andorra, 11 Tel. 977215572
17 de juny TARRAGONA
Farmàcia Font-quer Civit, Plç. Generalitat, 1A Tel. 977211660
18 de juny TARRAGONA (Sant Salvador)
Farmàcia Alcoceba Gutierrez, C/ Muntaner, 13-15
Tel. 977520537
24 de juny TARRAGONA
Farmàcia Domingo Saigi, Rambla Nova, 54 Tel. 977228120
25 de juny TARRAGONA
Farmàcia Milian Grao, Canyelles, 6 Tel. 977232722
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Instal·len els nous contenidors soterrats
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha començat a princiPer altra banda, i aquest és un avantatge molt important,
pis d’abril els treballs previs per soterrar els vuitanta conaquests contenidors són més nets que els de superfície, de
tenidors del municipi preparant-se per la instal·lació de les
forma que no generen males olors, i, a més, tenen una
noves illes, per tal de dotar dels millors serveis en la recomajor superfície, concretament 5.000 litres i 3.000 litres els
llida de deixalles a tots els ciutadans. Les obres tenen un
de vidre..
termini d’execució de tres mesos, de forma que està preEls contenidors soterrats eliminen les males olors degut a
vist que el mes de juny ja estiguin acabades.
la seva estanqueïtat i permeten fer aportacions de deixalles
Les illes de contenidors soterrats comptaran amb quatre
durant les 24 hores del dia, eliminant situacions desagradatipus de contenidors, de rebuig, de vidre, de paper i cartró,
bles els dies de calor. Finalment, cal afegir, que els contenii de plàstic; però en algun punt n’hi haurà dos de tipus
dors soterrats gairebé no necessiten manteniment, ja que
rebuig degut al major volum de deixalles que hi pugui haver.
no disposen de cap mecanisme.
El cost del projecte, que comptarà amb
setze illes – deu a Perafort i sis a Puigdelfí , és de 755.517,64 euros i serà aportat en
part per l’Ajuntament, i en part pels promotors immobiliaris que tenen previst realitzar
actuacions urbanístiques al municipi.
Amb aquesta actuació, Perafort treballa perquè la xarxa de contenidors del municipi
sigui molt més neta i perquè els veïns disposin de més avantatges, ja que aquest sistema
permet poder llençar la brossa a la hora que
convingui.
Els contenidors soterrats presenten diversos avantatges davant dels tradicionals de
superfície. Així, no suposen un impacte
visual perquè s’integren de forma més disImatge dels primers contenidors soterrats
creta en els carrers i la fesomia del municipi.

Beques per a llibres i transport escolar
L’Ajuntament segueix amb la seva línia d’ajuts als estudiants
amb el programa de beques destinades als estudiants que
va iniciar l’any passat. Aquest programa consisteix en ajudes econòmiques per a llibres i transport escolar que volen
recolzar a cobrir les despeses vinculades a l’educació.
La voluntat del Consistori en aquesta matèria és clara i per
això enguany s’ha incrementat la quantia de les ajudes en
un 10%, per adaptar-se a la realitat dels cost dels llibres i el
transport.
Les beques per als llibres escolars estan obertes a tots els
estudiants empadronats al municipi que cursin Educació
Infantil, Primària, ESO, 5è FP, Batxillerat, Cicles Formatius,

COU i Superiors. Els mòduls becats són: Educació infantil
amb 39,60 euros, Educació primària amb 56,10 euros, ESO,
5è FP, Batxillerat, COU i Cicles Formatius amb 116,60
euros i universitaris amb 146,30 euros. Les ajudes corresponents al transport escolar són de 232,10 euros per als
desplaçaments a ciutats properes com Reus, Tarragona,
Valls, Constantí, etc., i de 656,70 euros a ciutats com
Tortosa, Móra d’Ebre,Vilanova, Lleida o Barcelona.
Enguany han estat 123 les persones que han presentat la
seva sol·licitut per a rebre els ajuts, mentre que l’any 2005
van haver-hi 99. Els sol·licitants rebran les subvencions
durant els mesos d’abril i maig.

Envieu-nos la foto del vostre nadó!!
Si el vostre fill o filla va néixer durant l’any 2005 o durant aquest 2006,
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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S’inicia la construcció del parc infantil
El mes de febrer es va iniciar la construcció d’un parc
infantil situat a l’Avinguda Catalunya de Perafort, al costat
de la piscina, amb el que l’Ajuntament vol millorar els serveis del municipi per als seus ciutadans. A més es té en
compte també la previsió de l’augment d’habitants que
experimentarà Perafort en els propers anys, que serà, en la
seva majoria, a causa de l’arribada de famílies amb nens i
nenes petits.
El pressupost total d’aquesta obra és d’uns 27.000 euros i,
per a la seva execució, l’Ajuntament ha rebut una ajuda de
12.000 euros de la Diputació de Tarragona, atorgada a
Perafort en concepte de subvenció per a espais dedicats
als infants.
S’espera que el parc infantil estigui acabat el mes de juny i
que les famílies el puguin disfrutar ja des d’aquest estiu.
Posteriorment també es construirà un parc de les mateixes característiques i dedicat al mateix públic infantil al
municipi de Puigdelfí.

Zona on es situarà el Parc Infantil

L’AVE arribarà aquest 2006
Tal i com deien les previsions sobre
la Línia d’Alta Velocitat, la ministra de
Foment, Magdalena Álvarez, va assegurar el passat mes de febrer que
l’AVE arribarà a Perafort aquest any,
complint-se el calendari fixat pel
Govern l’any 2004. Així aquest 2006
serà l’any de l’arribada d’aquest nou
mitjà al Camp de Tarragona, i el 2007
es preveu que arribi a Barcelona.
En aquest sentit, en breu començaran
les proves de senyalització del tram

entre l’Espluga de Francolí i el nostre
municipi realitzades per l’ADIF, que
comportaran conèixer el funcionament de tots els controls, els semàfors i els dispositius necessaris per al
funcionament d’aquest tram de línia.
Per dur a terme aquestes proves es
dotarà de tensió la catenària d’aquesta zona amb un total de 25.000
volts. L’inici de les proves fa preveure
la posada en servei d’aquest tram en
els pròxims mesos.

BAN

L’Ajuntament de Perafort posa en coneixement dels veïns de Perafort i Puigdelfí les noves dates de recollida de
voluminosos a Perafort i Puigdelfí per a l’any 2006

El dia de recollida serà el segon dillums de cada mes,
excepte el mes de setembre que serà el segon dimarts
Tot veí/veïna que hagi de desferse de qualsevol estri, haurà de dipositar-lo al costat de qualsevol dels contenidors de
brossa del municipi al llarg del cap de sermana anterior i fins al mateix dillums a les 8 del matí com a hora límit

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 1-04-2006
Naixements:
Elora Ferrario Gómez

931 habitants

Defuncions:
No hi ha cap defunció

6-03-2006

(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).

Casaments:
No hi ha cap casament

Oci, Cultura i Societat
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Campanya per donar a conèixer el telèfon
d’emergències 112
L’Ajuntament treballa per millorar la
seguretat i la informació dels ciutadans
de Perafort i Puigdelfí i, amb aquest
motiu, està duent a terme diverses
accions des de la Regidoria de
Protecció Civil. Els últims mesos s’han
impartit gratuïtament cursos de primers auxilis dirigits a nadons i a nens
petits, per tal d’aprendre a reaccionar i
a actuar en cas d’emergència, i unes 20
persones ja han obtingut el certificat
d’assistència als cursets.
Properament s’iniciarà una campanya de
coneixement del telèfon únic d’emergències de la Generalitat: el 112, que
consistirà en l’enviament a totes les
cases d’un iman perquè els ciutadans
tinguin a l’abast els telèfons que han de
conèixer en cas de qualsevol emergència. Així es dóna a conèixer el 112, un
telèfon que serveix per a totes les trucades d’urgència, per sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil. És un
telèfon únic per a tota Europa i que té
resposta immediata les 24 hores del dia.
L’iman també inclou telèfons útils com

els dels hospitals més pròxims, de la
farmàcia de Perafort, del CAP del
Morell i de l’Ajuntament.
Finalment, es realitzarà una segona fase
d’actuació en els altaveus instal·lats al
municipi per a les emergències relacionades amb el Plaseqta, que pretén optimitzar el seu so en algunes zones. Una
vegada acabada aquesta fase tindrà lloc
una prova de so de la sirena d’emergències, que anirà acompanyada de
material informatiu, en una data que
es comunicarà a tots els veïns. Les
despeses d’aquestes actuacions de
Protecció Civil estan incloses gairebé
en la seva totalitat en la subvenció que
l’Ajuntament ha rebut dins les ajudes
dirigides a “ens locals que puguin estar
afectats per possibles accidents en
empreses afectades per la normativa
d’accidents greus en què intervinguin
substàncies perilloses, per a l’adquisició
d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil
i per a l’elaboració, actualització i
implantació de plans de protecció civil”,
publicades el mes de febrer de 2005 al
DOGC.

Imatge de l’iman que es repartirà als ciutadans

Nova seu de la Llumeneta al carrer Castellot
L’Associació ‘La Llumeneta’ tindrà una nova
seu a Perafort en un local habilitat i cedit per
l’Ajuntament, que està situat als baixos
del consultori mèdic al carrer Castellot cantonada amb el carrer Comellar. El local que
fins ara era utilitzat com magatzem, s’ha
rehabilitat per al seu ús per part d’aquesta
associació.
D’aquesta forma aquesta activa associació del
nostre poble disposarà d’un espai des del que
reunir-se i preparar les seves activitats.
Recordem que “la Llumeneta” s’havia quedat
sense local quan l’Ajuntament va destinar les
seves instal·lacions com a aula del CEIP
Perafort; ja que, segons l’acord establert per
ambdues administracions, el Consistori es
feia càrrec de la implantació del col·legi fins
que Ensenyament construeixi el nou centre
docent.
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Puigdelfí celebra la Festa Major
Puigdelfí va celebrar els dies 20, 21 i 22 de gener la seva
festa major en honor del seu patró Sant Sebastià.
Un cap de setmana en el que vam poder gaudir d’un programa de festes organitzat per la Societat Cultural i
Recreativa Sant Sebastià de Puigdelfí amb el recolzament
de l’Ajuntament. Els veïns van participar a les festes juntament amb familiars i amics, i van poder gaudir d’una gran
varietat d’activitats com nits de ball i diversió amb
l’orquestra Atracció Osiris i l’orquestra La Chata, o un
espectacle de varietats amb l’actuació de l’humorista
Dioni, la cantant Merche Mar, la vedette Karla Duarte i el
ballet Nacencia, presentat per Nuria Inglés, que van fer
les delícies de tots els assistents. Les activitats tradicionals
també van tenir el seu lloc amb la celebració el diumenge
de la missa solemne en honor de Sant Sebastià, que va ser
cantada per l’Orfeó Reusenc. Tambè els més petits van

poder gaudir, el dissabte, d’un parc infantil pirata que els
va permetre jugar, disfrutar i passar-s’ho d’allò més bé
durant tot el dia.
Un acte destacat de les festes va ser l’exposició de manualitats i puntes de coixí realitzades al Casal de Puigdelfí, on
es van veure veritables obres d’art tots els dies de festa. La
Festa Major va acabar amb un espectacular castell de focs
a càrrec de la Pirotècnia Tomàs.

Moment de la inauguració de l’exposició celebrada al Casal

L’alcalde Joan Martí Pla, a l’exposició de manualitats

Les pubilles també participen a la festa

Els actes de la festa major van comptar amb un elevat nombre de participació

Nº20 Abril de 2006

Oci, Cultura i Societat

11

Espai de jocs per a nens i nenes
Perafort compta entre els serveis que ofereix als ciutadans
amb unes noves instal·lacions que corresponen a un “Espai
de Jocs per a menors de 5 anys i les seves famílies”. La
construcció d’aquest espai, del que es beneficiaran els nens
i nenes de 0 a 5 anys i els seus familiars, ha suposat un cost
d’uns 800 euros.
Al tractar-se de nens petits, és necessari que per assistir-hi
els nens i nenes estiguin sempre ben acompanyats pels
seus pares o algun familiar, ja que l’objectiu principal d’aquest servei és que els pares, mares, avis, tiets o familiars
en general, comparteixin jocs amb els nens en un ambient
idoni per a la diversió i l’aprenentatge, i aprofitant els diferents materials didàctics que l’Ajuntament posa a la seva
disposició en aquest espai.

L’espai està obert a la mainada entre 0 i 5 anys i pretén ser
un lloc de trobada adequat a les seves necessitats en el
que gaudir del lleure i dels jocs d’una forma educativa i formativa per als nens i nenes. Per això, aquest espai per a
jocs compta amb la presència d’una monitora especialitzada que s’encarrega de la seva organització i assessora de
forma professional els assistents.
L’Espai de Jocs està obert quatre dies de la setmana,
dos dels quals es dediquen als nens i nenes de 0 a 2 anys i
els altres dos, als de 3 a 5 anys. L’horari per als nens nascuts entre els anys 2003 i 2005 és dilluns i dijous de les
17 a les 18.30 hores; i per als nens nascuts entre els
anys 2000 i 2002 és els dimarts i divendres de les 18 a les
19.30 hores.

El número de nens ha crescut amb l’arribada de nous veïns al municipi

Perafort tindrà un Punt d’Informació Juvenil
Durant el mes de maig, segons les previsions de
l’Ajuntament, s’obrirà a Perafort un Punt d’Informació
Juvenil que se situarà a la biblioteca, als baixos de l’ajuntament. Aquesta oficina, en la que es podran realitzar consultes telefòniques o personalment, estarà oberta els
dimarts de les 18 a les 20 hores per atendre als joves respecte a consultes o dubtes en matèria d’ensenyament, treball, formació, lleure, associacions, turisme juvenil, programes de mobilitat europeus, etc.
Una vegada obert, l’Ajuntament convocarà un concurs de
dibuix per tal que els joves del nostre municipi dissenyin
el logotip d’aquest Punt d’Informació Juvenil i hi estableixin relació i el coneguin, des del primer moment.

Un Punt d’Informació Juvenil (PIJ) té com a objectius
bàsics informar i orientar els joves sobre tots els àmbits
de la seva vida. Així, se’ls ofereix informació sobre
el món laboral, el treball a l’estranger, el treball com
‘au pair’; sobre l’ensenyament reglat i no reglat, borses
d’habitatges per a estudiants, beques; activitats per a
joves, camps de treball, rutes, colònies, associacions juvenils, albergs, cursos de monitors; concursos, exposicions,
mostres, activitats culturals i esportives; intercanvis europeus; ONG i cooperació; viatgeteca jove, transports i
allotjaments, carnets internacionals per a joves, albergs;
i tots els serveis i opcions que poden tenir els joves al
seu abast.
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El desenvolupament econòmic beneficia
a tot el municipi:
“Perafort compta amb un nou servei, el polígon industrial”
Perafort compta amb una nova zona que contribuirà al
procés de creixement i progrés del municipi, es tracta concretament del nou polígon industrial situat al costat de la
carretera N-240. Aquest nou servei del municipi s’ha fet
realitat després de dos anys i mig, que és el temps que s’ha
necessitat per a l’execució de les obres, i actualment
només falta realitzar alguna petita actuació, que es preveu
estigui enllestida d’aquí a dos mesos.
El futur d’aquesta infraestructura aportarà nombrosos
beneficis al municipi, que veurà ampliat el seu caràcter
industrial i comptarà amb nous serveis de qualitat, i es preveu molt positiva tant pel mateix polígon com per a les
empreses que s’hi instal·lin; degut a la seva situació privilegiada en un municipi, que amb l’arribada del Tren d’Alta
Velocitat es convertirà en un punt estratègic per a les
comunicacions al Camp de Tarragona, i que compta amb la
presència del polígon nord petroquímic on hi ha companyies multinacionals tan importants com Repsol YPF o Dow
Chemical.
Empreses respectuoses amb l’entorn
Així doncs el polígon és apte per a tot tipus d’empreses,
especialment les que treballin amb energies netes, que respectin les normatives existents i que tinguin una baixa
incidència ambiental, així com les que requereixin per al
seu funcionament unes bones infraestructues i unes comunicacions excel·lents.
Amb la construcció del polígon, que ha suposat una
inversió de més de 7.500.000 euros, s’han millorat les

El polígon és apte per empreses amb una baixa incidència ambiental

característiques de l’accés d’aquesta zona amb el nucli
urbà.Així, el camí de les Hortes s’ha convertit en un ample
vial que uneix la nova rotonda d’accés al polígon, des de la
N-240, amb el camí de Mas Blanquet que porta fins a
Perafort. Per fer possible aquesta infraestructura del nostre municipi, les empreses constructores han realitzat un
moviment de terres de 500.000 m?, ja que s’ha hagut de
salvar el desnivell del terreny i s’ha intentat que no hi hagi
pendents superiora al 6 per cent, per facilitar la mobilitat i
la comoditat de les empreses que s’hi instal·lin.
Serveis de qualitat
L’espai edificat amb el polígon s’ha dotat dels serveis
necessaris per a la realització de les activitats industrials i
econòmiques que hi han de tenir lloc, seguint les
normatives existents sobre aquest tipus d’infraestructura. El
polígon disposa d’energia elèctrica, d’aigua potable i d’una
xarxa d’hidrants de superfície, i, a més, té accés independent i directe a la carretera Nacional 240. A més, en les
properes setmanes, hi haurà instal·lada una xarxa de fibra
òptica que millorarà substancialment les opcions de comunicacions posant a disposició de les empreses l’accés a la
banda ampla.

“El futur d’aquesta infraestructura aportarà nombrosos beneficis al municipi, que
veurà ampliat el seu caràcter industrial i
comptarà amb nous serveis de qualitat”

L’àrea marcada assenyala la superfície del polígon
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El polígon està distribuït en tres avingudes d’uns 850 metres
i quatre carrers transversals d’uns 300 metres d’allargada,
que formen les set grans illes edificables on se situaran les
naus. De fet, actualment es troben en fase final les obres de
construcció de dos grups de 25 naus adossades.
La infraestructura està situada al sud-est del terme municipal, al costat del torrent de Garidells que va paral·lel a la
carretera N-240 que enllaça Tarragona i Valls. Els límits del
polígon són, al nord el camí de les Hortes i diversos camps
de conreu, al sud una zona boscosa, a l’est el camí de Mas
Blanquet que va fins al nucli urbà, i a l’oest el torrent ja
esmentat. L’empresa que s’ha encarregat de realitzar les
obres és Inmohabitat Catalana, S.L., una empresa amb una

àmplia experiència en construccions industrials tant en
aspectes de promoció de sòl com de construcció, i que
està formada a partir d’una constructora i d’una enginyeria
de projectes.

“Es troben en fase final les obres de
construcció de dos grups de 25 naus adossades”

“Tindrà una xarxa de fibra òptica que
millorarà que posarà a disposició de les
empreses l’accés a la banda ampla”
Polígon industrial de Perafort
Inversió: 7.500.000 euros
Empresa constructora: Inmohabitat Catalana, S.L.
Illes edificables: 7
Naus construïdes: 25 naus adossades
Serveis: electricitat, aigua potable, xarxa hidrants,
fibra òptica
Situació: Al costat de la N-240
El polígon se situa al costat de la N-240

Compta amb un accés independent des de la
N-240 i amb una connexió amb Perafort
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En la part groga, s’hi estan construïnt 25 naus adossades
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Gran participació a la rua de Carnaval
Perafort va viure el Carnaval el dissabte 18 de febrer, amb
una gran participació per part de tots els ciutadans. La rua
de la Llumeneta va comptar amb una trentena de mosques
que van animar els carrers del poble amb la seva música i
el seu ritme de Carnaval.A més, les mosques anaven acompanyades de dos simpàtics ‘cagallons’ que van donar color
al municipi amb el seu confetti. A la rua s’hi van poder
veure tot tipus de disfresses que van lluir grans i petits amb
molta alegria; pirates, papallones, Batman, dragons, animalets adormits, ... no van faltar a la festa.
Una vegada es va completar la volta al poble, la rua es va
dirigir al Casal on la festa va continuar al ritme del grup
infantil “La tresca i la verdesca” que va fer moure pares,
mares i fills durant és d’una hora de gresca.Val a dir que la
gran afluència va omplir el Casal i, en acabar la festa, la
Societat Recreativa i Cultural de Perafort, organitzadora
de l’esdeveniment, va oferir a tothom un berenar de xocolata i coca per a recuperar forces i acabar la tarda d’una
forma ben dolça.
El Carnaval va continuar a la nit amb el ball de disfresses,
on va brillar la imaginació i l’enginy de tots els ciutadans,
que va ser amenitzat pel grup “Los del Ebro”. Al ritme de
la seva música la diversió va durar fins entrada la nit i,
durant el ball, es va celebrar el concurs de disfresses en el
que el guanyador individual va ser Xavi Aguilà, el pallasso en
globus, que es va emportar 60 euros; en la categoria de
parelles van guanyar Isabel Zamora i Jesús Díez amb el
motiu ‘romans’, que van guanyar 90 euros; i finalment, en la
categoria de grups, el premi va ser compartit per
‘Eurovision’ i ‘Chica ye-ye’, que van guanyar 180 euros.

Els menuts també llueixen les seves disfresses

Els “cagallons” van repartir confeti durant la rua

Imatge de la disfressa guanyadora del premi individual, Xavi Aguilà
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Es van lluir molts motius, aquest grup va compartir el 1er premi
Un grup de joves recordant altres temps... van ser uns dels primers premis

El ball de Carnaval va estar animat per “Los del Ebro”

La rua de la Llumeneta va reunir una trentena de mosques

Els pirates van arribar a Perafort
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Al CEIP i l’Escola Bressol es disfressen
El Carnaval és una festa per viure en grup, amb els amics,
amb els companys, amb els veïns, compartint imaginació i
diversió. Els nens i nenes de Perafort i Puigdelfí, des dels
més petits fins als ja adolescents, van viure el passat divendres 24 de febrer la festa de Carnestoltes a les seves classes i als seus centres.
L’Escola Bressol va vestir-se de color amb les originals disfresses creades entre les professores i els més petits amb
bosses, cartolina, i diversos materials, per convertir-se en
peixos i altres animals marins com pops, algues,...
Per la seva part, els alumnes del CEIP també van fer volar
la seva imaginació i van mostrar a tots la seva creativitat
com, per exemple, en la disfressa que va convertir els nens
i nenes en cases amb les seves portes, finestres i teulades.

Els petits es van confeccionar les seves disfresses

Els alumnes del CEIP i l’Escola Bressol van omplir el carrer

L’espectacle de Divinas al Casal
El diumenge 12 de març a les 18 hores vam poder gaudir al Casal
de Perafort de l’espectacle de la companyia de teatre musical
Divinas, grup nascut el 2004 i que compta amb tres components
provenen de diferents disciplines artístiques i han format part d’altres projectes com ara música a cappella, teatre musical, dansa contemporània, infantils i espectacles i jams sessions de claqué. Vam
poder comptar al nostre municipi amb l’actuació d’una companyia
que durant la seva trajectòria ha actuat a diverses cadenes de televisió, al Palau de la Música Catalana, Basílica de Santa Maria del Mar,
Biblioteca de Peralada, L’Espai, Luz de Gas, La Boîte, La Cova del
Drac, Teatre Principal d’Arenys de Mar, Teatre Monumental de
Mataró i auditoris i festes majors d’arreu de Catalunya; a més de a
Espanya i fins i tot a l’estranger.

Les components del grup Divinas
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Comiat a Mn.Valldosera i rebuda a Mn. Roig
El diumenge 5 de març, l’Ajuntament
de Perafort va retre homenatge al
mossèn Albert Valldosera fen-li lliurament d’un quadre commemoratiu
amb l’escut del municipi. L’acte va
servir per acomiadar el mossèn que
va arribar a la parròquia de Sant Pere
de Perafort després de la mort, el 20
de gener de 2005, de mossèn
Salvador Ramon i Vinyes.
Per la seva part, la parròquia de Sant
Sebastià de Puigdelfí va celebrar, el
dissabte 4 de març, un acte de benvinguda dirigit al nou rector de la
parròquia mossèn Xavier Roig
Rovira, que ha substituït a mn.
Salvador Ramon.

Mossèn Albert Valldosera mostra la placa commemorativa rebuda el dia del seu comiat

Nova edició de la Trobada de puntaires
Un any més Perafort i Puigdelfí viuran dues
noves edicions de la Trobada de puntaires en
la que més de 300 participants mostraran les
seves habilitats en aquesta activitat tradicional
que és fer puntes de coixí. La cita serà l’1 de
maig en la vuitena edició de la Trobada de
puntaires de Puigdelfí i el dia 11 de juny a la
Trobada de Perafort.
Els poliesportius dels dos municipis seran el
punt de trobada per a tots els practicants d’aquest art que ens portaran les seves creacions
i per als ciutadans i visitants curiosos que vulguin conèixer com treballa un puntaire.
S’espera que més de 300 persones hi participin

Perafort rep l’espectacle del Mag Lari
El mes de maig serà el torn de la il·lusió i la màgia,
a través del televisiu Mag Lari, que ha participat al
programa ‘Il·lusionistes’ de TV3.
El tindrem amb nosaltres al Casal de Perafort mostrant-nos de ben a prop els seus jocs de màgia que
ha anat perfeccionant i dotant-los de la seva personalitat i bon humor des de que va començar en
aquest camp l’any 1994. Un veritable expert que
ens farà vibrar amb el seu espectacle en el que gaudirem i ens divertirem d’allò més... això sí, cal estar
ben perquè es veuran coses que mai abans
s’haguessin pogut imaginar. Us animem a viure unes
hores màgiques.
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Entrevista a Xavier Prim, corredor de Raids
Xavier Prim és veí de Perafort i, als 35 anys, combina la seva
feina d’operari en una empresa de components ferroviaris
amb una altra activitat, ser corredor de raids. A finals de
l’any passat va participar, juntament amb el seu equip, en la
Copa del món de Raids d’Aventura celebrada al Mont
Blanc i van classificar-se per la final que tindrà lloc als Alps.
Des d’aquestes línies, ens explica com va anar aquesta
prova i alguns detalls de la seva vessant esportista.

La cita més important a la que ha participat enguany
potser és el Campionat del món de Raids que ha tingut
lloc al Mont Blanc?
Sí, hem pogut córrer la Copa i classificar-nos per la final als
Alps, que era el nostre objectiu a principi de temporada.Val
a dir que, d’un total de setanta equips, només es classifiquen els trenta millors, per tant ho considerem un bon
resultat.

“Diria que em considero més un
esportista que no pas un aventurer”
A vostè li agrada practicar esports d’aventura. Es
considera més un esportista o un aventurer?
Potser et diria que em considero més un esportista que no
pas un aventurer, tot i que he de reconèixer que la superació a nivell personal del repte que suposa l’aventura, tant
dins com a fora de la competició, segurament ha estat un
dels factors que m’ha condicionat a l’hora d’escollir fer-me
corredor de raids.
Quins són els esports o les disciplines que practica?
Actualment dono prioritat a les anomenades proves d’ultrafons a peu i també amb BTT (Bicicleta Tot Terreny). Tot
i que puntualment prenc part en competicions més curtes
com duathlons de muntanya.
Amb quin equip participa a les diverses proves de Raids?
Amb l’equip Areso de Barcelona.
Reben algun recolzament de marques o d’institucions?
Sí, rebem el recolzament dels sponsors, que són els qui
ens proporcionen el material i afronten les despeses dels
viatges i les inscripcions. Està clar que sense ells fóra
pràcticament impossible tenir una continuïtat a la Copa del
món de raids.

Imatge del Xavier Prim i el seu equip durant una prova
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“La pràctica de qualsevol esport
a totes les edats hauria d’ésser la cosa
més normal del món”
Ens pot explicar en què va consistir?
Doncs, així com les altres curses tenen una durada de dos
dies, la final ha estat una cursa de tota una setmana de durada. S’han enllaçat una sèrie de seccions d’alta muntanya a
peu i en BTT, així com llargues travesses amb kaiac, patins
en línia, proves de cordes i rafting.Tot això, superant més de
25.000 metres de desnivell en positiu en uns 600 km.

Esports

Què en pensa del gran increment de practicants
d’esports d’aventura que s’ha experimentat els darrers
anys?
La pràctica de qualsevol esport a totes les edats hauria
d’ésser la cosa més normal del món, i l’increment de practicants en tots els esports en general durant els últims anys
vol dir que s’està fent una bona tasca a tots els nivells.

En quin lloc de la classificació van acabar?
L’equip va acabar en 25ena posició.
Com s’entrena per poder realitzar després les proves a
gran altitud?
Els entrenaments en alçada els fem al Pirineu per una raó
de proximitat.
Els equips catalans i espanyols tenen força nivell i qualitat en aquests tipus de proves, a què creu que es deu
aquest fet?
Tot i que encara estem a distància de països com França i
els EEUU, tenim un bon planter d’equips. En algunes curses
s’han presentat fins a cinc i sis equips espanyols. Des de gairebé fa deu anys, equips d’aquí han estat al capdavant de
moltes curses i estic segur que això ha animat a molta gent.

Les proves es disputen a l’estiu i a l’hivern

Què pensa la seva família de la seva participació en
aquestes proves?
El seu suport és fonamental, sobretot si estàs a milers de
quilòmetres de casa. Els agrada i també ho viuen a la seva
manera.
Com pot combinar la seva feina amb l’entrenament i la
participació als campionats?
Intento portar-ho de la millor manera que puc combinant
vacances i traient hores de tot arreu; però no sempre és
fàcil.

Imatge de l’equip que va participar amb el Xavi a Suècia
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Els raids combinen proves de diferents disciplines
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Campionat Comarcal d’escacs individual
Perafort i Puigdelfí van ser els dies 4, 11 i 18 de febrer la
seu de la celebració de les jornades del Campionat
Comarcal d’escacs individual, organitzat pel Consell
Comarcal d’Esports i l’Ajuntament del municipi. Els campions d’aquesta trobada van ser Adrià Marsal de l’AMPA
Ceip Sant Sebastià, en categoria prebenjamí, Marc Calonge
del CE Tarragona en benjamí, Marc Mallol del CE
Tarragona en aleví, i Óscar Peiró de l’AC Vila-seca en
infantil.

Les competicions, que van tenir lloc als casals de Perafort
i Puigdelfí, van comptar amb la participació d’uns 130 jugadors, nens i nenes aficionats als escacs provinents de
diversos centres i entitats de municipis del Tarragonès.
Cal destacar la participació de dos joves veïns del nostre
municipi. Es tracta de Biel Arilla, que va acabar el campionat en 19ena posició en la categoria benjamí, i Liam
Ferrete, que va ser vuitè en la seva categoria, la de
prebenjamí.

Liam ferraté, durant el campionat

El jove Biel Ariela en plena jugada

Olivé, una nova temporada als 125cc
Els 125 cc de motociclisme, tenen aquesta temporada una presència de bons
pilots espanyols, entre els que hi ha Joan
Olivé. A la primera prova del campionat,
el Gran Premi d’Espanya disputat a Jerez
a finals de març, entre els 10 primers classificats al final de la prova, hi havia sis
espanyols amb el pilot de Perafort entre
ells. Olivé, que corre amb l’equip Aprilia,

va aconseguir el novè lloc de la classificació, després d’una bona pretemporada.
A la segona prova del mundial, disputada
a Qatar, Olivé va ser vuitè als entrenaments.A la carrera, el 8 d’abril, va fer una
mala sortida que el va deixar a la vintena
posició i, quan remuntava posicions, un
error li va causar una caiguda a la segona volta que el va deixar fora de la prova.

Final nacional de Cross aleví femení
El municipi de Perafort va estar
present a la final nacional de
Cross en la categoria aleví femení gràcies a la participació de la
Maria Robledo, representant a
l’Ajuntament del municipi. La
final, organitzada per la Unió de
Consells Esportius de Catalunya,
es va celebrar a Lloret i aquesta
jove de 12 anys va aconseguir la
46ena posició amb un temps de

5 minuts i 1 segon en 1.400
metres. Maria s’havia classificat
per participar en aquesta prova
en obtenir la tercera posició en
la classificació general celebrada
al Tarragonès. La categoria aleví
femení va comptar amb una participació de 130 joves corredores i en total van participar a
la final 2.400 atletes de tot
Catalunya.

Maria Robledo durant una prova de cross
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Receptari
Tagliatelli amb rap vermell
d’Arenys de Mar

(Per enaltir la matèria primera)

Ingredients per a 4 persones
300 g. de tagliatelli
4 cues de rap petites (de 150g cada una)
8 c/s de sofregit de ceba i tomàquet
4 c/s d’oli de pebrot
1 c/s de julivert picat
sal i pebre

3. Talleu a rodanxes les cuetes de rap i salpebreu-les.
Salteu les rodanxes de rap en una paella antiadherent,
4. Per servir-ho, amaniu el conjunt amb l’oli de pebrot,
escampeu-hi per sobre el julivert picat i emplateu-ho.
Dificultat: Baixa
Preparació: 15 minuts
Temps de cocció: 15 minuts
Abreviatures de les mesures:
c/c: cullera de cafè
c/p: cullera de postre

Informació nutricional
415 Calories
40 Proteïnes
51 Hid. carb.
5 Greixos

PREPARACIÓ
1. Per fer el sofregit, talleu les cebes a trossos petits i
tireu-les a la paella amb una mica d’oli. A continuació afegiu-hi el tomàquet, prèviament triturat, un pessic de sal i
sucre i deixeu-ho a foc lent una estona, fins que veieu que
el tomàquet s’hagi reduït. Si veieu que es redueix massa
ràpid, podeu afegir-hi una mica d’aigua.
2. Bulliu la pasta al dente en aigua salada. Un cap bullida,
passeu-la per una paella untada amb oli i afegiu-hi el sofregit. Per fer l’oli de pebrot talleu al pebrot a trossets i coeulo a foc baix durant 2 hores cobert amb oli d’oliva.
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.
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Una mirada al passat
Mossèn Salvador ens deixa després de 40 anys
L’Ajuntament i tots els veïns de Perafort i Puigdelfí hem
lamentat la mort, el dia 20 de gener, del Pare Mn. Salvador
Ramon i Vinyes, que va ser rector de les parròquies de
Sant Pere de Perafort i de Sant Sebastià de Puigdelfí durant
uns 40 anys. El mossèn havia exercit el seu ministeri en els
nostres nuclis durant els últims anys.
Mossèn Salvador Ramon va néixer el 1922 i va fer els
estudis eclesiàstics al Seminari de Tarragona. L’ordre presbiterial la va rebre el 21 de desembre de 1946 i des de llavors va ser el rector de diverses parròquies a més de
Perafort i Puigdelfí: les Gunyoles, Mussara, Riudoms,
Capafonts, Farena, Duesaigües, l’Argentera i Riudecanyes,
la Secuita i Vistabella, i fins i tot va predicar una missió a
Buenos Aires (Argentina).
Era una persona molt coneguda al nostre municipi i també
a Tarragona per la seva tasca pastoral i científica, ja que va
exercir nombrosos càrrecs relatius a la conservació del
patrimoni artístic i documental de l’arxidiòcesi, el que el
va convertir en un gran coneixedor de la seva història i de
la de Tarragona. Durant molts anys va ser l’arxiver de la
Catedral, de la qual era canonge, i arxiver diocesà.
Diplomat en arxivística, diplomàtica, paleografia i restauració, en l’actualitat era arxiver honorífic de l’Arxiu Històric

Fotografia de Mossèn Salvador, cedida per Joaquim Boltaina

Arxidiocesà de Tarragona (ahat). Mossèn Salvador és autor
de diversos llibres, entre els que destaquen Retaule de l’altar major de la Catedral, Índex Vell, Canonges i comensals
i els Inventaris dels fons documentals de l’ahat, i va escriure nombrosos articles a publicacions científiques.

Mossèn Salvador va morir el dia 20 de gener

