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Salutació

Javier Antonio
Robledo i López
Regidor de Joventut, Festes, Protecció
civil i Circulació Vial

Ens trobem en ple estiu i aquestes són unes dates en què el nostre municipi, que té
una gran vida associativa, esportiva, lúdica i cultural, surt al carrer i viu més intensament que mai tots els racons de Perafort i Puigdelfí. El nostre és un municipi per viure’l i aquests mesos són especialment adients per això. A l’estiu tots gaudim de més
temps lliure amb les vacances i els dies que s’allarguen, i podem participar en els
diversos actes i activitats que s’organitzen.
Tenim activitats a la piscina, esportives, culturals, lúdiques, formatives per als més
joves, i festives. I totes estan pensades perquè en gaudeixi el major número de persones, perquè tots, grans, petits i joves, tinguem la nostra opció. Cal destacar la nostra
festa major de Sant Pere, que celebrem cada any en honor del patró de Perafort, que
ha portat deu dies plens d’activitats organitzades per la Societat Recreativa i Cultural
de Perafort amb el ferm recolzament de l’Ajuntament.
Heu estat molts els qui heu donat vida a la nostra festa major i us agraïm la vostra
presència en els diversos actes, i que seguiu participant en la vida de Perafort i
Puigdelfí. Els balls, concerts, actes tradicionals, actes esportius, exposicions, sopars,
correfoc, cercaviles, parc infantil, espectacles, han omplert el nostre municipi de l’alegria de tots vosaltres.
Esperem que seguiu gaudint de l’estiu.
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Acords de Plens
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 20 DE MARÇ
DE 2006.
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, Sra. Tinent d’Alcalde,
Mª Carme Cavero i Aiguadé.
Consellers: Sr. Julio Trigos i Samper, Sr. Francesc Díaz i Álvarez,
Sr. Javier Antº. Robledo López, Sr. Carlos Velilla i Garcia, Sr. Lluís
Massagués i Vidal.
Secretari accidental: Sr. Albert Aguilà i Valls.
Al poble de Perafort, el dia 20 de març de 2006, essent les
19’00h., 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 – Accidental d’aquest Ajuntament, N’Albert
Aguilà i Valls, 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’acte, i s’entra a conèixer dels afers inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE 20-12-2005 i DE
10-02-2006.
Posades a votació les actes anteriors, són aprovades per 5 vots a
favor i 2 en contra.

2.- BAIXA PER PRESCRIPCIÓ MÈDICA, DEL
SECRETARI SR. ANTONI PÀMIES, PER
ASSISTÈNCIA A PLENS.
L’Alcalde dona compte de l’Informe Clínic presentat pel Secretari
Sr. Antoni Pàmies i Juncosa, el qual ve a dir que per problemes de
salut es recomanable que no assisteixi als Plens, tanmateix dóna
compte a tots els regidors del decret d’alcaldia del nomenament
de l’Oficial Administratiu Sr. Albert Aguilà i Valls com a Secretari
– Interventor Accidental per a la substitució temporal del titular Sr.
Antoni Pàmies i Juncosa, durant el termini de baixa per malaltia o
jubilació a que aquest té dret.

3.- ASSISTÈNCIA ALS PLENS DEL SECRETARI
COMARCAL, SR. FRANCISCO PUEYO GARCIA.
L’Alcalde dona compte de la petició d’assistència
d’Assessorament Jurídic en General feta al SAM de la Diputació

de Tarragona, per tal que ens assisteixi el Secretari Comarcal Sr.
Francisco Pueyo Garcia.

4.-LLICÈNCIES D’OBRES.
Orbis Habitat, SL, presenta projecte bàsic de construcció de 36
naus industrials adossades, amb un pst. 1.641.069,75€, el tècnic
municipal informa favorablement.
Residencial Puigdelfí, SL presenta projecte bàsic i d’execució per
a la construcció de 10 habitatges unifamiliars en filera, al C/ Nou,
cantonada parcel·les abella de Puigdelfí, amb un pst. de
696.350,00€, el tècnic municipal informe favorablement.
Lídia Solé Boix presenta ampliació de projecte bàsic i d’execució
d’un habitatge unifamiliar al C/ Abella, 15 de Puigdelfí, amb un
pst. 26.608,25€, l’informe del tècnic municipal es favorable.
Catalunya 2007 Promocions, SL presenta modificacions al projecte d’urbanització de la UA-16 de Perafort, vist l’informe favorable
del tècnic, es desestima la proposta formulada pel Sr. Massagués.
Tot Pa i Pastes, SL presenta projecte bàsic d’un edifici de tres habitatges plurifamiliars entre mitgeres al C/ Abella, 9 de Puigdelfí
amb un pst. 159.397,00€, l’informe del tècnic municipal es favorable.

5. SUBVENCIÓ PEL MANTENIMENT DELS
CASALS,ANY 2006.
Prèvia deliberació al respecte i a proposta del Sr. Alcalde, s’aprova amb 5 vots a favor del grup de CIU i 2 abstencions del grup
d’IPP-PM, incrementar la subvenció de l’any anterior en un 4%, a
saber: Subvenció any 2005, 11.590,00€ + 4% 445,74 =
12.053,60€, arrodonit a 12.100,00€.

6. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
DE 2006.
Seguidament, es procedeix a la discussió del Pressupost per a
2006. Prèvia deliberació al respecte, s’aprova amb 5 vots a favor
del grup de CIU i 2 vots en contra dels regidors del grup d’IPP-PM.
Queden fixats definitivament les despeses i els ingressos en els
temes que expressa el següent resum per capítols.
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Aprovació per 5 vots a favor dels regidors del grup de CIU i 2 vots
en contra dels regidors del grup d’IPP-PM.
Es desestimen la consideracions fetes pels dos regidors del grup
d’IPP-PM, un cop fetes les explicacions del tècnic municipal.

10.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA UA-9
DE PUIGDELFÍ.
Capítol 1r.
Capítol 2n.
Capítol 3r.
Capítol 4t.
Capítol 6è.
Capítol 9è.

Remuneracions Assegurances...........323.704 €.
Béns i serveis..........................................1.276.862 €.
Despeses financeres..................................1.040 €.
Transferències corrents..............................236.782 €.
Inversions reals.........................................1.896.818 €.
Variació passius financers...........................155.421 €.

Seguidament es dóna compte del Text Refós de la UA-9 de
Puigdelfí, promogut per Puigdelfí Promocions Immobiliàries CB, i
redactat per l’Arquitecte Sr. Jaume Mutlló Pàmies.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, s’aprova per majoria absoluta amb el següent resultat: 5 vots a favor dels regidors
del grup de CIU i 1 vots en contra del Sr. Massagués del grup
d’IPP-PM, i 1 abstenció del Sr. Velilla del grup d’IPP-PM.

7.- APROVACIÓ INICIAL DEL SAU-R-5 PROMOGUT PER A.B.ASSOCIATS, SL.

11.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL
RECURS INTERPOSAT PER LUBASA.

Es dóna compte del Pla Parcial Urbanístic per al desenvolupament del SAU-R-5 de Puigdelfí, promogut per A.B. Associats, SL i
redactat per l’Arquitecte Sr. Ramon Corbel.

Acte seguit es dona compte de la sentència favorable a
l’Ajuntament, del recurs interposat per l’empresa LUBASA.
L’Alcalde comenta que el nostre advocat està estudiant si hi ha
cap possibilitat de demanar danys i perjudicis a l’empresa LUBASA.

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL SAU-R-3 PROMOGUT PER NOU BRUGENT, SL.
Seguidament es dóna compte del Pla Parcial Urbanístic per al
desenvolupament del SAU-R-3 de Puigdelfí, promogut per Nou
Brugent, SL i redactat per l’Arquitecte Sr. Agustín Domènech
Sevil.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, s’aprova inicialment
i restarà exposat al públic pel termini d’UN MES i publicat en el
BOP als efectes d’examen i reclamacions, les quals hauran de
presentar-se per escrit dirigides al Sr. Alcalde.
Aprovació per 5 vots a favor dels regidors del grup de CIU, 1 vot
a favor del Sr. Carles Velilla del grup d’IPP-PM i 1 vot en contra
del Sr. Lluís Massagués del grup d’IPP-PM.

9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS, PARATGE “LES SORTS DEL CASTELL”, PROMOGUT PER ALTA TORRE PARK, SL.
Es dóna compte de la Modificació puntual de les NNSS, paratge
“Les Sorts del Castell” a Puigdelfí, promoguda per l’empresa Alta
Torre Park, SL i redactat per l’Arquitecte Sr. Josep Vilanova Puigbó.
Vist l’informe del tècnic municipal, diu que donat que es tracte de
sol no urbanitzable caldrà l’informe favorable de la Comissió
d’Urbanisme, s’aprova inicialment i restarà exposat al públic pel
termini d’UN MES i publicat en el BOP als efectes d’examen i
reclamacions, les quals hauran de presentar-se per escrit dirigides
al Sr. Alcalde.

Estat de comptes a
31 de maig de 2006
Saldo del Pressupost
General...................................622.818,21€.

Situació de l'efectiu
C.T. Sucursal de Perafort ...... 620.741,88 €.
Barclays ....................................... 878,68 €.
B.C.L. d'Espanya........................ 1.197,65 €.
Total...................................... 622.818,21 €.

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 30-06-2006

Naixements:
Laia Recasens Haichouh
Albert Rubio Achón
Defuncions:
No hi ha cap defunció

929 habitants

Casaments:
22-06-2006
27-06-2006

30-03-2006
Adriana Fernández Moreno
i José Antonio Gómez Santaella

01-07-2006
Xavier Aguilà Valls
i Meritxell Dalmau Jornet

(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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Serveis
Telèfons útils

FÀRMACIES DE GUÀRDIA

INFORMACIÓ
- Direcció General de Tràfic
- Informació Meteorològica Nacional

5 d’agost PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
6 d’agost PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
12 d’agost TARRAGONA
Farmàcia Salazar Mena, Avgda. Catalunya, 17 Tel. 977223020
13 d’agost TARRAGONA

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. *

Farmàcia A.Salazar, C.B. C/ Pin i Soler, 3 (cantonada Baró
IV Torres) Tel. 977218175

19 d’agost TARRAGONA
Farmàcia Cabrito Serra, C/ Ramon y Cajal, 37 Tel. 977212286
20 d’agost TARRAGONA
Farmàcia Pons Güell, Av. Maria Cristina, 12 Tel. 977243761
26 d’agost TARRAGONA

Farmàcia Sanromà Prats, C/ La Unió. 17 Tel. 977233521
27 d’agost TARRAGONA
Farmàcia Roig-Sabaté C/ Rovira i Virgili, 30 (abans Av

Colom, junt Av. Catalunya) Tel. 977216609

2 de setembre ELS PALLARESOS
Farmàcia Serramia Rofes C/ Jujol, 3 Tel. 977610552
3 de setembre ELS PALLARESOS
Farmàcia Fernández Cabré, C/ Pere Martell, 5 Tel. 977219704
9 de setembre El Morell
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
10 de setembre El Morell
Farmacia Palau Torres, C/ Plàcid, 2 Tel. 977840952
16 de setembre TARRAGONA

Farmàcia A.Salazar, C.B. C/ Pin i Soler, 3 (cantonada Baró
IV Torres) Tel. 977218175

17 de setembre TARRAGONA
Farmàcia Tortajada-Jorge, C/Torres Jordi, 14 Tel. 977 211878
23 de setembre LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
24 de setembre LA SECUITA
Farmàcia Grau Gonsalvez, C/ Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267
30 de setembre LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
1 d’octubre LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia Miguel Gasol, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
7 d’octubre PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
7 d’octubre PERAFORT
Farmàcia Irizar Vera, C/ Nou, 7 Tel.977625555
14 d’octubre VILALLONGA DEL CAMP

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. *

Farmàcia Boronat Bové, C/ San Roc, 4 Tel. 977840256

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. *

22 d’octubre TARRAGONA
Farmàcia Dronda Ayza, Av.Vidal i Barraquer, 7
Tel.977221862
28 d’octubre TARRAGONA
Farmàcia Roig Aldasoro, Rovira i Virgili, 6 Tel. 977219455
29 d’octubre TARRAGONA

DIRECCIÓ

15 d’octubre VILALLONGA DEL CAMP

Farmàcia Boronat Bové, C/ San Roc, 4 Tel. 977840256
21 d’octubre TARRAGONA (SANT SALVADOR)

Farmàcia Pedrola Fernando,Av. Pirineus, 121 Tel.977521779

Farmàcia Fullana Fiol, Cristòfor. Colom, 1 Tel. 977214517
* CRUÏLLA PERAFORT N-240
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Nou parc infantil a l’Avinguda Catalunya
El 16 de juny a la tarda, l’Ajuntament va inaugurar el nou
parc infantil construït a l’Avinguda Catalunya, al costat de
la piscina, i que suposa una important millora dels serveis
del municipi per als ciutadans i, especialment, per als nens,
en un moment en què es preveu un destacat augment d’habitants en els propers anys gràcies a l’arribada de famílies
amb nens i nenes petits.
La inauguració d’aquesta àrea de lleure infantil va tenir lloc
amb una festa-berenar per als nens i nenes, que van gaudir
d’una xocolatada amb coca. I tot seguit, aquests, juntament
amb els seus familiars, es van dirigir al Casal Cultural per

celebrar la festa de Final de Curs del CEIP. Durant aquesta
festa, l’alcalde Joan Martí Pla i Pla va presentar l’avantprojecte del nou CEIP Perafort que l’Ajuntament té previst
que entri en funcionament el curs 2007-2008.
El pressupost total de l’obra del parc infantil, que es va iniciar el mes de febrer, ha estat 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 en concepte de subvenció per a espais dedicats als infants. Immediatament s’iniciarà una actuació semblant de construcció d’una àrea de
lleure infantil a Puigdelfí i de dues més a Perafort.

La inauguració del parc infantil va reunir a una bona colla de pares amb els seus fills

L’entitat bancària
obre cada dia

Xerrades informatives
per a joves

L’oficina de Caixa Tarragona ubicada a Perafort ha ampliat
el seu horari i a partir d’aquest mes de juliol estarà oberta cada dia de les 8.15 hores fins a les 14.30 hores. L’oficina
que compta amb un nou delegat, Jordi Batet, amplia així el
seu servei als seus clients i als ciutadans de Perafort i
Puigdelfí, que ara poden realitzar les operacions necessàries de dilluns a divendres a l’oficina, a més de disposar del
caixer que hi ha situat a l’edifici de l’Ajuntament.

El mes de juny passat va finalitzar el Cicle de xerrades
informatives organitzades per la regidoria de Joventut de
l’Ajuntament per a joves de 12 a 18 anys i que formen part
del Pla Local de Joventut del municipi. El cicle ha consistit
en cinc xerrades formatives d’una hora i mitja de duració
aproximadament que han tractat les següents temàtiques:
prevenció de consum de tòxics, taller de “sexe segur”,
taller “tots som iguals”, circulació vial.
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S’acosta l’Alta Velocitat
L’Estació de l’AVE segueix endavant
per estar preparada ben aviat quan
comenci la circulació dels trens d’alta velocitat fins a Barcelona. Les
obres van ser visitades abans de l’estiu per la Ministra de Foment,
Magdalena Álvarez, qui va assegurar
que enguany l’alta velocitat arribarà
al nostre municipi. L’alcalde de
Perafort i Puigdelfí, Joan Martí Pla, va
acompanyar a la Ministra i a la seva
delegació durant la visita, juntament
amb altres autoritats de les comar-

ques tarragonines i de municipis veïns.
Segons les previsions oficials, la posada en marxa de la línia d’Alta
Velocitat entre Lleida i Perafort es
farà aquesta mateixa tardor, quan ha
d’estar enllestida l’Estació que tindrà
vuit vies i dues andanes de fins a quatre-cents metres connectades per
una passarel·la. A més, l’Estació disposarà d’una gran àrea d’estacionament amb capacitat per a 630 vehicles iun edifici destinat als viatgers
amb zones comercials, consignes,

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

ABONAMENTS MENSUALS
Socis......................................................15,00 €
No socis Contribuents...........................21,00 €
No socis..................................................45,00 €

ABONAMENTS TEMPORADA
*Socis......................................................18,00

€
No socis Contribuents...........................24,00 €
No socis..................................................60,00 €

*Les cases amb més de 2 SOCIS els dos primers pagaran
18,00 € i els següents a 9,00 €.

espai d’atenció, centre de viatgers i
serveis complementaris.
Paral·lelament a la construcció de
l’Estació, el passat mes de maig
Foment va adjudicar la redacció del
projecte per unir la línia d’alta velocitat i el Corredor del Mediterrani, una
connexió de sis quilòmetres que
anirà des de Constantí fins al terme
municipal d’Alcover. El pressupost
d’adjudicació és de 750.000 euros i el
termini de redacció de sis mesos, i el
du a terme l’empresa Esteyco.

HORARIS DE FUNCIONAMENT DE
LA PISCINA
Dies laborables, Diumenges i Festius.
De 11,00 h. a 21,00h.

EXEMPCIONS DE PAGAMENT
Nens i nenes que NO hagin complert els 6
anys

NOTES ADICIONALS
1- Podran ser SOCIS tots els veïns de Perafort i Puigdelfí
que figurin en el Padró d’habitants.
2- Tindran la consideració de NO SOCIS, els que no
compleixin el punt núm. 1.
3- Tindran la consideració de NO SOCIS
CONTRIBUENTS tots els veïns que paguin la contribució
de l’IBI d’Urbana o de Rústica a l’Ajuntament de Perafort.
4- Els abonaments de SOCIS i NO SOCIS, hauran de
retirar-se a l’Ajuntament tant el s veïns de Perafort com els
de Puigdelfí.
5- Podran retirar els abonaments a partir del dia 19 de juny,
per tant l’entrada pels dies 17 a 23 de juny ambdós inclossos
serà gratuïta pels empadronats i socis contribuents, s’haurà
de portar una fotografia actual tamany carnet.
6- La piscina comptarà amb servi de Bar i Socorrista aquàtic.
7- Els abonaments de SOCIS i NO SOCIS, podran ser
utilitzats per ambdues piscines indistintament.

Oci, Cultura i Societat
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Sortida de la gent gran a l’Espluga de
Francolí
Com és tradicional, l’Ajuntament ha organitzat un any més
una sortida a la primavera destinada a homenatjar la gent
gran del nostre municipi, perquè gaudeixin en convivència
coneixent municipis propers a casa nostra amb la seva cultura i tradició. En aquesta ocasió la destinació va ser
l’Espluga de Francolí, situat als peus de les muntanyes de
Prades, i el viatge va tenir lloc el dissabte 29 d’abril.

Durant la sortida els nombrosos participants van poder
visitar diversos punts d’interès cultural i natural de
l’Espluga de Francolí com el Museu de la Vida Rural, el
Museu del Vi, la Cooperativa o les Coves de la Font Major.
A més, van agafar forces amb un bon esmorzar i es va celebrar un fantàstic dinar de germanor a l’Hostal del Senglar
del mateix municipi.

Fotografia del grup que va visitar l’Espluga de Francolí

Paella popular per Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi es
va celebrar amb una gran
participació al nostre
municipi. Unes 200 persones van assitir a la paella
popular que es va celebrar
al Casal de Perafort organitzada per la Societat
Cultural i Recreativa de
Perafort, exhaurint quasi
tots els tiquets.

L’acte, tenint en compte la
data en què se celebrava,
es va completar amb la
venda de llibres i roses per
part de l’AMPA del CEIP
Perafort i amb la presència
de l’escriptora de literatura infantil i juvenil, Susana
Fernández Gabaldón, que
va signar els seus llibres a
tothom que s’hi va acostar.
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Trobada de puntaires de Perafort i
Puigdelfí
Enguany han tingut lloc de nou les trobades de puntaires
de Puigdelfí i Perafort, amb una gran presència de participants i d’assistents encuriosits per conèixer aquest art tradiciona. La primera cita va tenir lloc a Puigdelfí on el diumenge 1 de maig es va celebrar la VIII Trobada de Puntaires
organitzada per l’Ajuntament a la pista poliesportiva. I, l’11
de juny va ser el torn de Perafort on va tenir lloc la
Trobada bianual de Puntaires de Perafort també a la pista
poliesportiva.
Ambdues trobades van comptar amb la presència d’uns
300 puntaires de tota la província de Tarragona, pertanyents a diverses associacions i entitats. Els assistents van
mostrar les seves habilitats en aquesta activitat tradicional
que és fer puntes de coixí.

Prop de 300 puntaires es van reunir en la seva trobada anual
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Aniversari de la Llumeneta i naixement
del Llumenot
El dissabte 3 de juny vam gaudir de la celebració del sisè
aniversari de la Llumeneta i del naixement del Llumenot,
en un acte organitzat pel Centre Joventut Perafort “La llumeneta” amb el patrocini i suport de l’Ajuntament, i la
col·laboració de Repsol-YPF, Dow Chemical, la Diputació
de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès.
La Llumeneta va néixer el 20 de juny de 2000 i, dins del
seguici popular, està enquadrada en el grup de les cuca
feres. De nit, s’il·lumina i mostra tota la seva màgia amb el
seu colorit i de dia llença aigua. La presentació oficial del
Llumenot, el mascle de la cuques de llum i enquadrat en el
grup dels dracs de foc va ser al matí als Baixos de
l’Ajuntament de Perafort i a càrrec de Jordi Bertran,
expert en bestiari tradicional.A la tarda, es van organitzar
diversos actes que van comptar amb la presència de tretze colles de bestiari de diversos municipis de les nostres
comarques i de l’àrea de Barcelona.
Entre les actuacions, cercaviles, sopar i ball, va tenir lloc, a
les 20 hores, el bateig dels Diables juvenils de Perafort que
van tenir com a padrins els diables de Vilabella i, a les 0.30
hores, el bateig del Llumenot, que va tenir com a padrí el
Boc de Vandellòs. La festa nocturna va comptar amb un
fantàstic concert en el que van actuar Vallsamba, Zulu 9.30,
Tumbuctú i Locura, i amb una discoteca mòbil.

Imatges del bestiari de diferents municips que van acompanyar al
Llumenot en el seu naixement

La presentació del LLumenot va ser tot un èxit
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Al setembre s’iniciïen les obres del nou
CEIP Perafort
L’Ajuntament de Perafort treballa continuament per adaptar els seus serveis i infraestructures a les noves necessitats de la població i per a mantenir la qualitat de vida que
ens és pròpia. Una mostra més d’aquest treball és que, ben
aviat, començaran les obres del nou CEIP de Perafort que
es posarà en marxa el curs 2007-2008. L’inici de les obres
està previst per aquest mes de setembre, un nou CEIP que
estarà situat al costat de la nova escola bressol del municipi.
El CEIP Perafort serà una escola d’una línia sencera, de P3 anys fins a 6è de Primària, en un ampli espai que comptarà amb places per a 300 alumnes. Les aules i els altres
serveis estaran repartits en dues plantes: en principi, a la
planta baixa hi haurà bàsicament les aules corresponents a
l’educació infantil, al servei de cuina i menjador, el gimnàs i
vestidors, i als serveis i magatzem. A la primera planta, el
CEIP comptarà amb la resta d’aules de Primària, la
Biblioteca i els despatxos de direcció i administració.
Aprofitem aquestes pàgines per parlar amb la Mercè Palau,
Directora del CEIP Perafort perquè ens expliqui com
seran les noves instal·lacions i quins nous reptes s’obren
per la nova etapa.

Tarragonès i amb la col·laboració de l’AMPA. Pel proper
curs 2006-2007 l’escola comptarà amb 52 alumnes i 6 mestres, entre els quals hi haurà especialistes d’infantil, d’educació física, d’anglès, de primària i de música.
Creu que aquesta progressió continuarà els propers
anys?
Crec que s’ampliarà la matrícula en el moment que hi hagi
l’escola nova perquè hi ha famílies que ja viuen a Perafort i
ho estan esperant. D’altres, vindran també en la mesura
que vinguin a viure al municipi.
L’Ajuntament va anunciar, fa uns mesos, que es construirà un nou CIP que estarà en marxa el curs 20072008. L’actual equip de l’escola, ha col·laborat amb
el Consistori en la definició de les necessitats i caracterísitiques que haurà de tenir el nou centre?
Els puc dir amb satisfacció, que des del primer moment d’aquest projecte, l’ajuntament i l’escola hem debatut i coordinat les necessitats i característiques que fora convenient
que tingués el nou edifici, com és el fet de vetllar perquè
no la dissenyin massa petita, ja que als inicis de les converses amb Educació, aquests volien fer un edifici escolar
cíclic, on els alumnes, cada dos cursos, estessin junts en la
mateixa classe.
Les negociacions de l’alcalde amb Educació, van aconseguir
un disseny on hi haurien les aules necessàries per fer una
escola de qualitat. D’aquesta manera i, degut a l’increment
que hi haurà de població infantil, la nova escola cobrirà les
necessitats del municipi amb escreix.

“La nova escola cobrirà les
necessitats del municipi
amb escreix”

Fa dos anys que és la directora del CEIP Perafort, en
aquests cursos quin ha estat l’augment d’alumnes i
professors? Gairebé s’han doblat veritat?
Per valorar el creixement que s’està duent a terme, els
recordo que el primer curs –essent-ne la directora la mestra Yolanda Sisteré- hi havia en el curs 2002-2003 6 alumnes i 1 mestra; el curs següent, el 2003-2004, es va passar
a 12 alumnes i 2 mestres i el tercer curs on ja vaig assumir
el projecte de direcció de l’escola, el curs 2004-2005 va
comptar amb 24 alumnes i 3 mestres i el
curs 2005-2006, amb 38 alumnes i 4 mestres.

A més, el curs 2004 al 2006, vam tenir un mestre d’educació
física i una especialista en arts plàstiques mitjançant, un contracte fet entre l’ajuntament i el consell esportiu del

I les noves instal·lacions, afavoriran la seva voluntat
de treballar en projectes innovadors del Departament d’Educació com una escola progressista?
Aquestes noves instal·lacions tenen els espais necessaris
per afavorir el treball per projectes innovadors que ens
ofereix cada any el Departament d’Educació, i hi ha un factor important perquè el Departament tingui en compte les
nostres propostes per desenvolupar programes innovadors, com ara és el fet d’anar ampliant el nombre de mestres i d’especialitats.També és important que els/les mes
tres es facin seu el projecte de la nostra escola.
Els propers cursos, demanarem formar part del programa
d’innovació d’anglès i el de Biblioteques Escolars. També
m’agradaria formar part, a curt termini, del projecte d’au-
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tonomia de centres, perquè estem en un context immillorable pel que respecte a la relació que hi ha amb l’ajuntament.
Ens pot comentar les novetats més destacades que
aportarà la nova Escola?
L’estructura del nou edifici, contempla que hi hagi espais
diferenciats segons les etapes de creixement dels nostres
alumnes, perquè cada etapa gaudeixi d’uns espais independents que possibiliten l’ensenyament segons les edats dels
infants, però suficientment propers per celebrar esdeveniments de caire educatiu/socials.
També contempla les aules pròpies per a desenvolupar les
especialitats que donen riquesa personal i cultural, com l’idioma estranger, arts plàstiques, psicomotricitat, l’ensenyament musical, l’educació física i l’aula experimental.
Aquest curs que hem acabat van començar un horari
nou allargant l’horari del matí. Quin és el balanç d’aquesta iniciativa? Seguiran així el proper curs?
La proposta que vam fer el claustre de mestres al consell
escolar del centre, i l’acceptació del nou horari per
Educació, ha estat molt positiva perquè el temps d’aprenentatge pel matí, guanya en temps, i per tant, es guanya en
qualitat. L’horari ha estat de 9h a 12:30h. Els nens i les
nenes estan més receptius pel matí per assolir matèries
com els llenguatges i les matemàtiques/ciències experimentals. L’espai del migdia a l’escola s’escurça mitja hora, i
el temps lectiu de la tarda es treballa les especialitats d’aprenentatge més lúdiques com l’educació física, psicomotricitat... pels alumnes d’infantil ha anat molt bé, tot i que
falta temps d’aprenentatge pels alumnes de la primària.
Per aquest motiu, el consell escolar del centre ha demanat
fer l’horari ampliat d’ensenyament en 1 hora més cada dia
pels de primària, la famosa sisena hora, i Educació, excepcionalment, ens ho ha autoritzat pel curs proper 2006-07.

Mercè Palau, directora del CEIP de Perafort

L’AMPA es va crear el 2004 i s’ha anat desenvolupant, quines són les activitats que ofereixen?
L’AMPA de la nostra escola, al llarg d’aquest quatre anys, ha
augmentat el nombre de famílies i les seves espectatives
també creixen cada any per donar un servei el més adequat possible a les necessitats i espectatives de les famílies
de l’escola. Una de les comissions de l’AMPA fa la recerca
d’activitats que puguin interessar a les famílies i s’encarrega d’ofertar activitats extraescolars, després de l’horari
lectiu. També es vetlla per la qualitat i l’experiència dels
monitors especialistes que les porten a terme, i quan s’escau es coordinen amb les mestres segons l’especialitat
ofertada.
Quina importància ha tingut l’ajuntament en el desenvolupament de l’escola?
Aquest ajuntament té un principi fonamental que va més
enllà de la col·laboració, i és el grau de compromís que té
amb l’escola, dia a dia, i aprofito per donar-los, en nom de la
Comunitat Educativa que represento, el meu agraïment.
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Gran èxit de participació a la Festa Major
El nostre municipi es va omplir d’actes i festes des de l’última setmana de juny i fins a principis de juliol per viure la
Festa Major en honor del nostre patró Sant Pere. Petits,
joves i grans han gaudit d’unes festes pensades per a tothom
per la Societat Cultural i Recreativa de Perafort i
l’Ajuntament del municipi. La participació als actes ha estat
extraordinària i ha sigut molt útil la col·locació, com l’any
passat, d’una carpa a la pistapoliesportiva, ja que ha fet que
un dels espais principals de les festes resultès molt més
còmode per als assistents a les diverses activitats que s’hi
han celebrat. Enguany el pregoner de les nostres festes va
ser el Sr. Antoni Coll, Director de Publicacions del Diari de
Tarragona, que va donar la benvinguda a tots els actes de la
celebració des del balcó de l’Ajuntament.
Els actes van començar el 22 de juny amb la inauguració de
la segona edició de l’Exposició de treballs artesans i antiguitats aportats pels veïns del nostre poble, als baixos de
l’Ajuntament.També es va organitzar una altra exposició que
es va inaugurar el dia 27, que tractava sobre els treballs realitzats al taller de Manualitats, puntes de coixí i restauració.

El dia de Sant Joan els protagonistes van ser els esports ja
que a la tarda es va viure la Cursa ciclista 40è Gran Premi
Sant Pere i 9è Memorial Ramon Falcó, i tot seguit solters i
casats van celebrar un disputat partit de futbol en el que es
van imposar els solters 3 a 1. El diumenge 25 vam viure un
dels clàssics de les nostres festes, el concurs de truites. El
dia 28 de juny es va gaudir del sopar de motxilla en el que
l’Ajuntament va servir l’aigua i el vi, per refrescar la jornada;
el sopar popular del dia de Sant Pere va ser amenitzat per
la Básica Banda; i el sopar de pa amb tomàquet i pernil va
ser seguit de l’espectacular castell de focs artificials que va
tancar les festes.
En l’àmbit musical, el dia 27 de juny va tenir lloc a la pista
poliesportiva un Festival de jazz i country amb la participació del Taller de jazz-funky Perafort, Miguel Menéndez i
Grup de Country la Secuita, un espectacle molt animat com
va ser-ho l’exhibició de balls de saló a càrrec de l’Escola
Antonio Recasens que es va celebrar el dia següent. La programació de la Festa Major també va incloure diferents balls
acompanyats de diverses orquestres d’arreu.

El pregoner de les festes d’enguany va ser el Sr. Antoni Coll

La segona edició dels treballs manuals va gaudir d’una gran assitència

El ja tradicional concurs de truites i els espectacles van per totes les
edats van triomfar durant les festes
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Festa Major de Sant Pere
Els nens són una part molt important de les festes i per això
van poder gaudir tot el dia 26 de juny d’un refrescant i educatiu parc aquàtic a la piscina municipal, de correfocs, el dia
30 de juny, de l’actuació del grup Tresca i Verdesca amb l’espectacle “Històries d’Aigua” i d’una festa de l’escuma seguida d’una deliciosa xocolatada, i l’1 de juliol d’un complet parc
infantil amb nombroses activitats situat a l’avinguda Catalunya.

El 2 de juliol, tots van poder participar a la cercavila popular
que surt des de la plaça de l’Església i recorre els carrers del
municipi acompanyant els Gegants dels Pallaresos, la
Pipuneta de Vimbodí, el Bou de Reus, el Ball de bastons de
l’Aleixar, els Capgrossos de Sant Pere i Sant Pau, els Gegants
de Vila-seca, l’Indiot de Nulles, la Mulassa de Valls, els Gegants
de la Secuita el Ratolí de Poboleda, el Llumenot i la Llumenet.

Els més infantils van poder gaudir d’un parc aquàtic

La cerca vila popular va crear molta expectació, aquets any, amb el llumenot
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Festa Major de San Pere
A la festa major del nostre municipi no hi pot faltar una clara
referència al nostre estimat patró, Sant Pere. La festa ha
comptat com a actes tradicionals destacats les vespres solemenes de Sant Pere Apòstol que van tenir lloc el dia de la
festivitat del Sant a l’església; i la missa solemne que va cele-

brar-se el 2 de juliol amb la intervenció de la Coral de
l’Orfeó Reusenc, seguida d’una sentida processó pel muncipi. El matí del diumenge 2 de juliol es va completar amb un
concert a càrrec de la coral “Cor Gregal” i un vermut
popular a Ca Vidal al que van participar molts ciutadans.

Diferents moments de les celebracions tradicionals en honor a Sant Pere
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Triomf de Miquel Menéndez al Barna
Line Dance
El jove de Perafort, Miquel Menéndez Bartolomé, qui es va
proclamar campió d’Espanya de Country 2005, va participar el passat 12 de març a Ripollet al quart Barna Line
Dance puntuable pel Campionat d’Espanya de 2006, en el
que va aconseguir el primer premi en la categoria Novice
Male Open (participant de Novice recent promocionat).
En aquesta quarta edició hi va haver una més que notable
presència de molts competidors amb els que es va gaudir
veient-los ballar amb una gran elegància i tècnica. Dins d’aquest gran grup hi va haver competidors dels nivells de
Honky Tonk, Newcomeer, Novice, Intermediate, Partner i
Teams; alguns dels competidors estrenaven categoria però
no van defraudar als assistents amb les seves actuacions.
Partner, la gran novetat de la temporada, es va estrenar
amb la participació de dues parelles que van competir perquè la gent s’animès i per intentar fer el millor paper possible. A Teams, la categoria amb un sol grup en concurs va
guanyar amb una coreografia feta amb música de Trick
Pony i Rednex.
Una vegada acabada la competició, a la tarda es van fer
exhibicions de hip hop, balls de saló, dansa clàssica, etc.
MIquel Menéndez durant la seva actuació al IV Barna Line Dance

Recomanacions per als joves
La festa major és un
moment de diversió,
alegria i de gresca per
als joves, però ha de ser
una festa responsable.
Per aquest motiu el dia
30 de juny, el divendres
previ al cap de setmana
fort de la Festa Major de
Sant Pere, es va instal·lar
al nostre municipi la
carpa de “Festa Atenció!
Anem de festa i farra
sense risc!”.
Es tracta d’una carpa
amb quatre racons que
informen als joves sobre
els riscos que poden

trobar-se al sortir de nit
i anar de festa, per tal
que sàpiguen mantenir
una actitut responsable i
prudent. Aquest programa vol incidir de forma
preventiva en l’actitut
dels joves donant-los
informació i material en
el marc de les festes
majors i actuacions juvenils. Els quatre racons
sobre els que s’informa
són: si beus, que condueixi algú altre; drogues, saps què et prens;
sexe segur; i, de tot i
més.
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Educació viària per als més joves
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí va
celebrar la primera setmana d’agost,
com cada any, la campanya d’educació
viària dirigida als nens i joves d’entre 4 i
16 anys. Així, en les diferents sessions
s’han realitzat en exercicis pràctics en
una pista de mobilitat segura per tal de
donar als nens una completa formació
sobre els riscos que tenen com a vianants i les mesures que han de seguir
per a la seva seguretat: la utilització del
casc en els vehicles de dues rodes i l’ús
de material reflectant.
Dins les activitats de la campanya, els
joves més grans, els de 13 a 16 anys, van
realitzar un curs de ciclomotors on hi ha
hagut a més un taller de mecànica, un
taller de reparació de vehicles, proves de
circulació i habilitat, etc.
Imatge dels cursos d’educació viària, de l’edició passada
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Homenatge a Baltasara Peris Sans
A principis de juliol l’Ajuntament de Perafort, conjutament
amb els seus familiars i amics, va realitzar un emotiu acte
d’homenatge a la Baltasara Peris Sans, que ha complert
aquest any 95 anys. L’homenatge es va realitzar a la sala
d’actes del casal de Puigdelfí, on també hi van ser presents
les seves companyes i monitores dels tallers en els quals
Baltasara hi participa activament tot i la seva longeva edat.
També es va poder visitar una exposició amb els treballs
que Baltasara ha realizat en les diferents sessions dels
tallers. Baltasara és a dia d’avui la persona més gran d’edat
de Perafort i Puigdelfí, una edat que com saben els qui la
coneixen, no l’impedeix de fer res de la seva activitat diària. Família, amics i companyes i, l’Ajuntament van voler
retre-li aquest homenatge pels diferents moments difícils,
a vegades, però alegres d’altres, que ha passat al llarg de la
seva vida.

Diversos objectes realitzats per Baltasara en el taller, van formar
una exposició

Baltasara va rebre diversos obsequis dels seus amics i familiars
durant el seu homenatge

La seva nina de la infància restaurada fou un dels regals que més la
van fer emocionar

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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Sortida de “l’Etapa reina” de la Volta a
Catalunya
Perafort ha estat de nou escenari de la “Volta”, acollint la
sortida de la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya
2006 després que l’Ajuntament hagi signat per segon any
consecutiu un conveni amb la Secció de Ciclisme de la
Unió Esportiva de Sants. La Volta va sortir de Perafort el 18
de maig per recórrer els 225 quilòmetres de l’etapa més
llarga de la cursa, anomenada “Etapa reina”, entre el nostre
municipi i l’estació d’esquí Vallnord (Sector Arcalís) a
Andorra. Aquest ha sigut el segon any en què el municipi

L’alcalde Joan Martí amb el guanyador de l’etapa celebrada a Perafort

de Perafort ha estat escenari de la “Volta”, després del conveni signat per l’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla, i el president de la SCUE de Sants, Rubèn Peris, l’any passat i renovat enguany. La 86ena edició “Volta” a Catalunya va
començar el dilluns 15 amb una contrarrelotge a Salou i va
acabar el diumenge 21 amb l’etapa entre Lloret de Mar i
Barcelona. Des que l’any 1911 es va disputar la primera
edició de la “Volta”, corredors mítics han inclòs en el seu
palmarès el triomf final a la ronda catalana.

Petits i grans van acollir entusiasmats la Volta a Catalunya

Un estudiant de Perafort, subcampió dels
Jocs Esportius Escolars
El passat 13 de maig, Biel Arilla,
estudiant del CEIP de Perafort,
va ser proclamat subcampió en
la final nacional de natació que
s’enmarcava en els Jocs Esportius
Escolars de Catalunya celebrats
aquest a la població d’Igualada, a
l’Anoia. Biel Arilla, veí de la
Perafort, va participar en la
modalitat dels 25m. lliures benjamí masculí, i va tenir un temps
de 0’16”28, només un segon i 5
cinc centèssimes per sota del
campió, David Fortuny Sant
Ignasi de Barcelona. Moltes felici-

tats!. Aquests Jocs Esportius,
que van nèixer arrel de la iniciativa del Consell Català de
l’Esport i de l’UCEC, Unió de
Consells Esportius de Catalunya,
tenen l’objectiu de promoure un
conjunt d’activitats amb un alt
contingut educatiu dins l’esport
escolar, amb la finalitat de facilitar l’accés a l’activitat esportiva
al màxim nombre de joves en
edat escolar, dins una dinàmica
que afavoreix la interrelació
social i la continuïtat en la pràctica esportiva.
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Les últimes sortides de Perafort Bike
Perafort Bike segueix amb la seva activitat i durant la primavera ha organitzat dues sortides que han comptat amb
una destacada participació. Seguint amb el seu objectiu
d’organitzar sortides de senderisme, per conèixer els
indrets caminant, i d’altres en bicicleta de muntanya per
descobrir les muntanyes tarragonines sobre rodes. Així, el
passat 20 de maig Perafort Bike va organitzar una caminada nocturna pel Camí de les tosques, i, una setmana després, una sortida en bicicleta per la via verda fins a Tortosa.
La caminada nocturna va comptar amb nou participants i
la sortida a la Via Verda amb 13.
Si la caminada nocturna va tenir el seu atractiu en el
mateix passeig en el qual es viu la posada del sol, i es descansa en un refugi per l’endemà tornar; l’encant del recorregut d’aquesta via verda és el fet d’utilitzar l’antiga via de
tren de la Vall de Zafán que unia les poblacions de La
Puebla de Híjar i Tortosa i que fou tancada al tràfic ferroviari el 1973.A la vegada, durant tot el recorregut, es passa
per nombrosos túnels enllumenats i es pot visitar el
Balneari de la Mare de Déu de la Fontcalda.

13 membres del Perafort Bike van seguir la via verda fins a Tortosa

Perafort Bike va organitzar una caminada pel camí de les tosques
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Seccions
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Receptari
Batut de Préssec

3. Serveix el batut en unes copes grans o en gots i afegeix
una mica de canyella per sobre.

Ingredients
8 préssecs en almívar
2 tasses gran de gelat de vainilla
400 g de llet evaporada
Canyella

Si preferiu prendre el batut de préssec més fred, abans de
servir-lo, poseu-lo una estona a la nevera.
Podeu acompanyar aquest original batut amb unes galetes
o unes neules d’aquelles que us van sobrar per Nadal o
amb una bola de gelat de vainilla.
(Recepta extreta de la pàgina lamalla.net)

Estris necessaris
Batedora elèctrica o liquadora
Recipient alt

Preparació
Per poder gaudir d’un deliciós batut de préssec només has
de fer aquests tres passos ben senzills:
1. Posa els préssecs sense suc (no el llencis!) i la llet evaporada en un recipient alt tritura-ho amb la batedora elèctrica fins que no hi hagi grumolls. Si tens liquadora, posa
els ingredients dins del vas de la liquadora i engega-la!
2. Quan els préssecs ja estiguin ben triturats, afegeix el
gelat de vainilla i torna a batre fins que els ingredients estiguin totalment liquats i barrejats. Si creus que t’ha quedat
massa espès, pots afegir una mica de suc d’almívar dels
préssecs i batre-ho. I...

Informació nutricional
240 Calories

Una mirada al passat
Els primers carnets de la Societat Cultural i Recreativa de Perafort
La Societat Cultural i Recreativa de Perafort té una llarga
història al nostre municipi. En aquest número del Butlletí us
volem mostrar un dels primers carnets de socis que es van
fer, concretament el número 29 del Sr. Doctor Lluís
Vallespinosa Vallvé, que va viure molts anys a Perafort.

El carnet, amb data de l’1 d’abril de 1960, inclou la fotografia i la signatura del soci, i la signatura del president i del
secretari de la Societat Cultural i Recreativa d’aquell
moment. El document, cedit per la senyora Pilar Vallvé
Esteban, era de paper i tenia un format plegat en díptic.

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.

