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Salutació

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

JO
Ajuntament de
Perafort

I com cada any arriba la tardor, una època en què els canvis es fan palesos de forma
més notòria que en cap altra estació de l’any. És la temporada dels inicis, de les
represes dels petits i també dels més grans: la tornada a l’escola, el retrobament amb
els companys d’oficina, el retorn de les càlides xerrades acompanyades amb xocolata desfeta, el temps de les festes tradicionals amb castanyes, moniatos i panellets i
fins i tot, el ressorgiment de nous fascicles que inunden els quioscs de la cantonada
i que il·lusionen a molts amants del col·leccionisme. En definitiva, podríem dir que
l’any comença ara, a la tardor.
Però no tot s’inicia aquesta època, aquí a l’Ajuntament de Perafort ja fa mesos que
vetllem pels nous projectes que durant aquests mesos d’estiu s’han anat inaugurant
i que entre tots hem anat tirant endavant. Destaquem en primer lloc l’estrena de les
noves illes de contenidors soterrats que han permès millorar la qualitat de vida de
tots els ciutadans de la vil·la respectant al mediambient. Aquests contenidors han
beneficiat al poble sencer gràcies a l’eliminació de les males olors, la possibilitat d’aportar deixalles les 24 hores del dia i sobretot l’afavoriment de la tasca de reciclatge gràcies a la selecció dels residus.A més a més, junts hem fomentat la nostra sensibilització amb el medi que ens rodeja, una aptitud que hem desenvolupat mitjançant la campanya d’ecoinformació orientada a tenir millor cura del nostre entorn.
El projecte dels contenidors soterrats ha estat un èxit però encara falten altres treballs pels quals hem de seguir vetllant. Durant l’últim trimestre de l’any la fisonomia
del nostre entorn canviarà considerablement: es preveu la instal·lació de noves
infrastructures i tecnologies arran de l’arribada l’AVE. Així doncs, per acabar i afegir-hi una petita guinda dolça a la salutació, vull avançar una realitat que cada vegada
és més pròxima: l’estació i la posterior circulació de l’AVE estarà enllestida. Per tant,
s’escurça el temps d’espera per a la seva inauguració, un acte que ens convertirà en
punt neuràlgic del tarragonès. Però fins llavors, tindrem encara que esperar un període curt de temps.
Aquestes són les novetats que ens porta la tardor d’enguany, una estació que simbolitza l’empenta de molts projectes que vindran durant la resta de l’any.
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Acords de plens
EXTRACTE DELS ACORDS DE PLE MÉS IMPORTANTS DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA
20 DE JUNY DE 2006.
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla i Sra. Tinent d’Alcalde, Mª
Carme Cavero i Aiguadé. Consellers: Sr. Julio Trigos Samper, Sr. Javier
Antonio Robledo López, Sr. Carlos Velilla i Garcia i Sr. Lluís Massagués i
Vidal. Secretari Accidental: Sr. Albert Aguilà i Valls.
Al poble de Perafort, el dia 20 de juny 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 Aguil 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. Excusa momentàniament l’assistència del
Regidor Sr. Francesc Díaz.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Posada a votació l’acta anterior, és aprovada per 4 vots a favor i 2 en
contra.

2.- LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS.
Promotora de Viviendas i Navarro, SL, Edifici Plurifamiliar
entre mitgeres, 14 habitatges, C/ Colom, 8 cantonada C/ Solans, pressupost de 1.077.800€, s’informa favorablement condicionat a la presentació de la documentació requerida. Els Srs. Massagués i Velilla s’hi oposen perquè diuen que no s’ha fet per subhasta pública la permuta de la
Dragonera.
Promociones Mendravia, SL, Edifici Plurifamiliar entre mitgeres, 10
habitatges, C/ Nou, 26 de Puigdelfí, pressupost verificat per
l’Ajuntament 873.880,58€, s’informa favorablement condicionat a la
presentació de la documentació requerida.
Jordi Llauradó Solé, demana llicència d’obres per a la construcció
d’un magatzem agrícola, pressupost de 47.564,82€, s’informa favorablement pel tècnic municipal. En aquest punt el Sr. Massagués comenta
que tractant-se d’una construcció d’unes dimensions considerables, un
cop revisat el projecte, s’hauria de mirar si el camí d’accés al Magatzem
en construcció ha de ser lliure i no ha d’estar tancat, per temes de
bombers, ambulàncies, etc. El Sr. Alcalde comenta que el tècnic municipal ho ha informat favorablement, però tot i així es farà la consulta legal.

Imatges de l’acte d’inauguració de les noves illes de contenidors soterrats

Repsol Química, S.A. llicència d’obres pel manteniment i conservació de
les instal·lacions situades al TM, pressupost de 384.045,69€.
Promociones Torbotor, SL, presenta projecte d’execució per a la construcció d’un Edifici amb façana a quatre carrers a Puigdelfí de 46 habitatges, amb un pressupost verificat per l’Ajuntament de 2.868.530,83€.
S’informa favorablement condicionat a la presentació de la documentació requerida. En aquest punt el Sr. Massagués comenta que excedeix
en el núm. d’habitatges segons les NNSS. El Sr. alcalde contesta que en
l’anterior ple es va aprovar el Text Refós de la modificació puntual de
NNSS en l’àmbit de la UA-9 de Puigdelfí, tot i així el tècnic municipal li
fa les explicacions oportunes.

3.- DELEGACIÓ A BASE Gestió d’Ingressos Locals del
SERVEI DE RECAPTACIÓ D’AIGUA POTABLE A
PERAFORT i PUIGDELFÍ.
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.

4.- SUBVENCIÓ PER A LA FESTA MAJOR DE ST.
PERE DE PERAFORT 2006.
A sol·licitud de la Junta del Casal de Perafort, prèvia deliberació al respecte i a proposta del Sr. Alcalde, s’aprova per unanimitat, incrementar
la subvenció de l’any anterior en un 4%, a saber: Subvenció any 2005
24.808,00€ + 4% 992.32€ = 25.800,32€, quedant l’import arrodonit a
25.800,00€. L’alcalde fa un matís, dient que es demanarà justificació de
la despesa a la junta del Casal.

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL SAU-R-5 PROMOGUT PER A.B.ASSOCIATS, SL.
Aprovat inicialment per aquest ajuntament en sessió ordinària del dia
20-03-06, el SAU-R-5 promogut per A.B. Associats, SL i exposat al
públic per un termini d’un mes mitjançant edictes publicats en el taulell
d’anuncis, el BOPT núm. 75 de 30-03-06, i en el Diari de Tarragona del
dia 26-04-06, i no havent-se presentat cap reclamació ni al·legació en
vers seu, es posa a votació l’aprovació PROVISIONAL, essent el resultat de la votació el següent: 5 vots a favor del grup de CIU, 2 abstencions del grup d’IPP-PM.

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL SAU-R-3 PROMOGUT PER NOU BRUGENT, SL.
Aprovat inicialment per aquest Ajuntament en sessió ordinària del dia
20-03-06, el SAU-R-3 promogut per Nou Brugent, SL i exposat al públic
per un termini d’un mes mitjançant edictes publicats en el taulell d’a-
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nuncis, el BOPT núm. 75 de 30-03-06, i en el Diari de Tarragona del dia
26-04-06, i no havent-se presentat cap reclamació ni al·legació en vers
seu, es posa a votació l’aprovació PROVISIONAL, essent el resultat de
la votació el següent: 5 vots a favor del grup de CIU, 2 abstencions del
grup d’IPP-PM.

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ
PUNTUAL NNSS, PARATGE “LES SORTS DEL CASTELL”, PROMOGUT PER ALTA TORRE PARK, SL.
Aprovat inicialment per aquest ajuntament en sessió ordinària del dia
20-03-06, la modificació Puntual de les NNSS, paratge “Les Sorts del
Castell”, promogut per ALTA TORRE PARK, SL i exposat al públic per
un termini d’un mes mitjançant edictes publicats en el taulell d’anuncis,
el BOPT núm. 75 de 30-03-06, i en el Diari de Tarragona del dia 26-0406, i no havent-se presentat cap reclamació ni al·legació en vers seu, es
posa a votació l’aprovació PROVISIONAL, essent el resultat de la votació el següent: 5 vots a favor del grup de CIU, 2 vots en contra del grup
d’IPP-PM.

8.- CONVENI URBANÍSTIC AMB LANDSCAPE VERTIX, SL.
L’alcalde presenta el conveni signat amb l’empresa Landscape Vertix, SL,
i en fa una breu explicació.
El Sr. Massagués demana un informe jurídic per tal de saber si
l’Ajuntament pot pactar res abans de la Modificació Puntual.
Posat a votació s’acorda aprovar-lo per 5 vots a favor del grup de CIU,
i 2 abstencions del grup d’IPP-PM.

9.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE TITULAR I SUBSTITUT DEL JUTJAT DE PAU DE PERAFORT.
Amb la finalitat de donar acompliment a la Llei 38/1988, de 28 de
desembre de “Demarcación y Planta Judicial”, i articles 101 i 102 de la
“Ley Orgánica del Poder Judicial” per a l’elecció del Jutge de Pau titular i Substitut, segons l’anunci publicat en el BOP núm. 99, de 29-4-2006,
es dóna compte de les sol·licituds: Sr. Josep Sarrà Bardina, Sr. Josep Roig
Cisteré, Sra. Montserrat Hernández Santiago, Sr. Robert Ripoll Molines,
i Sr. Joan Miquel Montfort Núñez. Després d’un intercanvi d’impressions, acorden per unanimitat dels set membres de la corporació, la
proposta dels següents senyors:
JUTGE DE PAU TITULAR, Sr. Josep Sarrà i Bardina.
JUTGE DE PAU SUBSTITUT, Sr. Josep Roig i Cisteré.
SECRETARI DEL JUTJAT, Sr. Antoni Pàmies i Juncosa.
Per últim, s’acorda d’acord amb l’apartat 3 de l’art. 101 de la “Ley
Orgánica del Poder Judicial” trametre el present acord al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, als efectes reglamentaris.

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 13 DE JULIOL DE 2006
Assistents: Sr. Alcalde, Joan Martí Pla i Pla i Sra. Tinent d’Alcalde, Mª
Carme Cavero i Aiguadé. Consellers: Sr. Julio Trigos Samper, Sr.
Francesc Díaz Álvarez, Sr. Javier Antonio Robledo López, Sr. Lluís
Massagués i Vidal. Secretari Accidental: Sr. Albert Aguilà i Valls.
Al poble de Perafort, el dia 13 de juliol de 2006, essent les 19’00h., al
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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 extraordinària, 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. El Sr.Velilla no excusa la seva assistència.
Abans d’entrar en el punt únic de l’ordre del dia, l’alcalde comenta que
en l’informe del tècnic municipal hi ha una errada tipogràfica, però que
no té cap incidència en el contingut del mateix.

PUNT ÚNIC.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES ALS ÀMBITS SAU-R-1, SAU-R-2 DE PERAFORT i UNITATS D’ACTUACIÓ UA-1.2 i UA-2.2.
L’alcalde pregunta si hi ha cap observació. El Sr. Massagués comenta que
voldria fer un parell d’observacions.
1ª Comenta que les UA-1.2 i UA-2.2 són dues unitats d’actuació que
no existeixen.
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Penalba i aquest fa les explicacions oportunes, bàsicament dient que han sorgit per un tema de connexió amb
el casc antic del nucli de Perafort.
El Sr. Massagués, comenta que llavors a la UA-17 de Perafort se li hauria de donar el mateix criteri.
2ª Degut a l’augment de població que es preveu, això comporta unes
prioritats, com la d’un mercat, que en aquest projecte no es contemplen, i si es té en compte el fet de crear unes grans instal·lacions esportives.
L’alcalde li contesta que això no és el que estem debatent en aquest
ple, tot i així l’alcalde explica que de tot això se n’està fent un estudi,
el qual contempla prioritats més importants que la d’un mercat, com
són un centre d’assistència primària, institut, etc., acaba preguntant al
Sr. Massagués que si no és més important això que un mercat.
Arribat aquest punt es posa a votació l’aprovació inicial, resultant de la
següent manera: 5 vots a favor pel grup de CIU i una abstenció pel grup
d’IPP-PM. I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou la sessió de la
qual s’estén la present acta que signen amb mi tots els assistents. Ho
certifico.

Estat de comptes a 30 de juny de 2006
Saldo del Pressupost
General...............................................609.803,22€

Situació de l'efectiu
C.T. Sucursal de Perafort .................... 607.726,89€
Barclays..................................................... 878,68€
B.C.L. d'Espanya......................................1.197,65€

Total...................................................609.803,22€

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A

habitants: 960

Naixements
Elena Moreno Lahoza
Abel Brotons Cárdenas
Lluc Fernández Roca
Sergio Lozano Villa

04-07-06
30-07-06
04-09-06
20-09-06

Casaments
Alejandro Periel Solé i Montserrat Manent Anguera
Ivan Romero Triguero i Susagna Sendra Sánchez

22-07-06
06-09-06

Defuncions
Angel Pons Rodon

13-08-06

(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).

6

Consistori

Nº22 Novembre de 2006

Telèfons útils
INFORMACIÓ
- Direcció General de Tràfic
- Informació Meteorològica Nacional

900123505
906365365

EMERGÈNCIES
- Telèfon Únic d’Emergències

112

Horari d’autobusos
VALLS - 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 - TARRAGONA
ARRAGONA
DIUMENGES i FESTIUS

TARRAGONA
ARRAGONA - 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. *

FÀRMACIES DE GUÀRDIA
4art.TRIMESTRE 2006
25 i 26 de novembre LA SECUITA

- Guàrdia Civil (Urgències)
062
- Bombers
080
- Hospital Joan XXIII (Urgències)
977295811
- Informació Toxicològica
915620420
- Taxi
977221414
- Ambulàncies Reus
901100825 / 977756756
- CAP del Morell
977840015
- Farmàcia Perafort
977625555
VALLS - TARRAGONA
ARRAGONA
FEINERS

TARRAGONA
ARRAGONA - 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’autobus de
les 9’30 puja fins a Puigdelfí.

El dimecres l’autobús de les 9’00h. puja
fins a Puigdelfí. Els dijous l’autobús de
les 12.00 puja fins a Puigdelfí.
* CRUÏLLA PERAFORT N-240

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

Farmàcia G.Grau C/ Sant Cristòfor, 35 Tel.977611267
2 i 3 de desembre LA POBLA DE MAFUMET
Farmàcia T. de Miguel, C/ Màrtirs, 2 Tel.977840525
9 i 10 de desembre PERAFORT
Farmàcia Mª I. Irizar, C/ Nou, 7 Tel. 977625555
16 de desembre TARRAGONA
Farmàcia A. Sánchez, C/ Major, 14 Tel. 977228380
17 de desembre TARRAGONA
Farmàcia F. Sanz, C/ Caputxins, 21 bis Tel. 977240216
23 de desembre TARRAGONA
Farmàcia J. Mico, Rambla Nova, 127 Tel. 977220603
24 de desembre TARRAGONA
Farmàcia Mª E. Fernández, Pere Martell, 5 Tel. 977219704
30 de desembre TARRAGONA
Farmàcia A. Salazar, C/ Cos del Bou, 2 Tel. 977231631
31 de desembre TARRAGONA
Farmàcia P. Payo, Rambla Vella, 14, Tel. 977233119

Imatge de l’Abel Brotons Cárdenas, fill de la Carme
Cárdenas i el Gonçal Brotons. L’Abel va néixer el 30 de Juliol
de 2006.
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Oberta la carretera d’accés a l’AVE
Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí, juntament amb els
dels municipis propers a l’estació de l’AVE ja podem utilitzar finalment amb normalitat la carretera d’accés a aquesta infraestructura després d’haver demanat durant molts
mesos la seva obertura definitiva al trànsit. Recordem que
encara hi ha molts serveis i infraestructures deficitaris relacionats amb el tren d’alta velocitat als que encara no s’ha
donat solució des de l’ADIF.
Fins fa molt poc aquesta carretera també era un d’aquests
problemes ja que cap de les peticions per a la seva obertura realitzades conjuntament pel nostre Ajuntament i el
del municipi veí de la Secuita havien donat fruit. Per aquesta raó, i amb motiu del tancament de la carretera de connexió entre la Secuita i Perafort (TV- 223) a causa del trencament d’una canonada de la companyia Repsol, que ens va
causar moltes molèsties a tots, els alcaldes dels municipis
afectats van haver d’obrir la carretera d’accés a l’Estació
del tren d’alta velocitat pel seu compte, per acabar amb
una situació enquistada i ridícula a la que ni l’ADIF ni Renfe
ni l’Administració de l’Estat donaven resposta.

Excavadora obrint la carretera

Acte d’obertura
Aquest acte d’obertura va tenir lloc el 18 d’agost a la tarda,
amb la presència de diversos mitjans de comunicació, i va
ser a càrrec dels alcaldes Joan Martí Pla i Eudald Roca.
Amb aquesta iniciativa es va solucionar la situació de les
comunicacions per carretera que hi havia en aquells
moments entre Perafort i la Secuita, ja que els cotxes hi
van començar a transitar sense cap mena de problema.
Finalment, la lògica s’ha imposat i s’ha superat la negligència que hi havia amb aquesta infraestructura. La carretera
ja està acabada des de fa més d’un any i encara no s’havia
obert al trànsit per als ciutadans, sinó que només s’havia
posat en funcionament durant una visita de la ministra
Magdalena Álvarez a l’estació.

Eleccions al Parlament
Convergència i Unió va ser el partit guanyador de les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat dia 1 de novembre i en les que va aconseguir 48 escons, el Partit Socialista de Catalunya en va
obtenir 37, Esquerra Republicana de Catalunya: 21, el
Partit Popular: 14, Iniciativa per Catalunya-Verds: 12, i
Ciutadans: 3 -partit que entra a formar part del
Parlament per primera vegada-.
En el que respecta als resultats electorals registrats a
Perafort, CiU va sumar 171 vots; el PSC: 101; ERC: 64;
el PP: 50; IC-V: 20; Ciutadans: 8; Els Verds i el Partit
Comunista: 2 cadascun; i IR, Partit Família i Vida, Partit
Obrer Socialita Internacionalista i Partit Republicà
Català: 1 vot cadascun. Es va registrar una participació
del 59,64% dels ciutadans amb dret a vot.

Joan Martí Pla amb l’alcalde de la Secuita, Eudald Roca

Els cursos de l’èxit
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha iniciat una nova
edició dels cursos que organitza anualment ja que
aquests han gaudit d’una bona acceptació entre els
ciutadans del municipi. La clau de la seva elevada
demanda es deu a la diversitat de l’oferta ja que els
cursos van dirigits a un públic en concret amb determinades inquietuds.
Aquest any s’han programat de nou els cursos que ja
s’han celebrat en edicions anteriors i que han despertat força interès, es mantenen: el curs de restauració,
el de manualitats, el de puntes de coixí, el de balls de
saló i el de jazz, que tenen l’èxit assegurat.Val a dir que
properament es publicarà la data d’inici del curs d’informàtica. Així doncs, tots esteu convidats a participar-hi novament.
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Inauguració dels contenidors soterrats
Els habitants de Perafort i Puigdelfí ja gaudeixen de nous
contenidors sostenibles amb el mediambient. Els passats
dies 19 i 20 d’agost l’Ajuntament va inaugurar les noves
illes de contenidors instal·lades al municipi amb la col·laboració de la Comissió de Medi Ambient del Consell
Comarcal del Tarragonès, de la que és president l’alcalde de
Perafort, l’il·lustríssim Sr. Joan Martí Pla i Pla.
Les inauguracions van resultar tot un èxit, sobretot pel que
fa la vessant lúdica ja que van comptar amb un acte institucional acompanyat d’un espectacle infantil apte per a tots
els assistents. L’espectacle titulat “El professor ecològic” del
qual vam gaudir parlava sobre el consum, els residus i el seu
efecte al medi ambient. És important tenir en compte que
aquests actes s’incloïen dins la campanya de sensibilització
medioambiental que va dur a terme el Consell Comarcal
per tal de donar a conèixer el nou sistema de recollida de
residus que es va implantar als dos municipis de la comarca.
A més a més també es van dur a terme altres actuacions
complementàries com la instal·lació d’uns punts informatius per a solucionar els dubtes dels veïns sobre els nous
contenidors i el lliurament de material informatiu que
explica amb deteniment els canvis en el sistema de recollida residual.

Panoràmica dels contenidors soterrats, amb un menor impacte visual

Els més menuts també es van tenir en compte ja que a principis de mes es van efectuar diversos tallers d’educació
ambiental, per a sensibilitzar-los amb el nostre entorn des
de ben petits.
En definitiva, la instal·lació dels contenidors soterrats vetllen per la netedat del municipi ja que els veïns disposen de
més avantatges com el menor impacte visual, més superfície per tirar deixalles, l’eliminació de les males olors i la
possibilitat d’aportar residus les 24 hores del dia.
Un projecte que respecta als veïns i sobretot al mediambient.

La grua va instal·lar satisfactòriament els contenidors

Detall del contenidor d’envasos

L’alcalde de Perafort Joan Martí Pla i el president del Consell
Comarcal del Tarragonès, Carles Sala

Nº22 Novembre de 2006

Entrevista

9

Cristina Magrinyà guanyadora de la Beca d’Investigació
“Lucius Licinius Sura 2006”
El Consell Comarcal del Tarragonès va atorgar el divendres
15 de setembre els “Premis Tarragonès” que convoca
anualment l’entitat i engloba tres àmbits: Investigació,
Creació i Difusió.
Una d’aquests premis, la “Beca d’Investigació Caixa
Penedès “Lucius Licinius Sura” d’enguany, el va guanyar
Cristina Magriñà amb el seu projecte titulat La instrucció
pública a Tarragona: l’ensenyament primari (1857-1936)
El premi que s’ha endut Cristina Magriñà, veïna de Puigdelfí,
consisteix en la publicació del seu treball i una aportació
metàl·lica de 2.450 euros. L’objectiu d’aquest guardó ha
estat el de fomentar els treballs de recerca sobre la comarca que van configurant la història dels nostres municipis.
Però retornem a la protagonista del premi: Cristina
Magrinyà.
És el primer cop que et presentes als Premis Tarragonès?
Sí
Quina reacció vas tenir al saber que havies guanyat?
T’ho esperaves?
Em va fer molta il·lusió, ja que així recuperava una de les
coses que més m’agrada fer: la recerca en el camp de la
Història. Sóc conscient que és un repte ja que el projecte
s’ha de presentar en un any i a més és publicarà l’abril del
2008. És una gran oportunitat que cal aprofitar.
No m’esperava guanyar.Tot i que ja he fet altres treballs de
recerca i he publicat alguns articles mai m’havia presentat
a uns premis d’aquest tipus.
Fes-nos 5 cèntims de la teva tesi?
La tesi es basa en la història local de l’educació i té l’objectiu d’apropar-nos a la quotidianitat de les escoles i de les
persones que hi habitaven al llarg del període 1857-1936 i
com aquesta realitat convivia amb les estructures polítiques, econòmiques, socials i culturals establertes en el
transcurs d’aquests anys. La finalitat ha estat la d’elaborar
una monografia que abracés un període històric tant ampli
sobre la història de l’ensenyança primària pública a
Tarragona.

La historiadora i documentalista Cristina Magrinyà

Cristina Magrinyà en el momet de rebre el premi

Tens pensat presentar més projectes de cara altres anys?
M’agradaria poder treballar la mateixa proposta però
ampliant el període cronològic i l’àmbit territorial. Pel que
fa a la cronologia el període abraçaria des de principis de
segle XIX fins a l’actualitat; en el cas de l’àmbit geogràfic,
m’agradaria fer-lo extensiu sobre tots els municipis de la
comarca.
Aquest era el projecte inicial, però el fet que el treball ha
de ser lliurat en un període màxim d’un any ho ha impossibilitat, ja que buidar els arxius i fons documentals de tot
el territori hagués estat impossible.

“L’interès per la història sempre et vincula al lloc on vas néixer, a la gent que estimes i als teus orígens”
El fet de guanyar un premi d’aquesta rellevància et
vincula especialment amb Perafort i Puigdelfí?
El cert és que sí. Jo sóc historiadora i l’interès per la història sempre et vincula al lloc on vas néixer, a la gent que
estimes i als teus orígens.A més, he tingut la gran sort d’haver iniciat la història de la meva educació al meu poble, a
l’escola Pública de Puigdelfí, el que fa encara més emotiu el
lliurament d’aquest premi.
Un mai oblida d’on bé, el que ha aconseguit i gràcies a qui.
Per això aquest premi serà un homenatge a la meva família, però especialment a la persona que em va fer estimar
la història: el Josep Magriñà Vidal, el meu estimat padrí.
Moltes gràcies Cristina Magrinyà. Esperem que l’ampliació
de la teva pròxima tesi segueixi la mateixa línia de rellevància i admiració.
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L’ AVE està a punt d’arribar
D’aquí a poques setmanes, abans que acabi aquest any,
l’AVE arribarà al nostre municipi i per tant a la província de
Tarragona.Aquesta realitat, cada vegada més pròxima, dota
de renom el poble de Perafort convertint-lo en un punt
neuràlgic de les comunicacions al Camp de Tarragona.
La visita de la Ministra de Foment, Magdalena Álvarez, el 19
de setembre va evidenciar la posada en marxa d’aquest
tren d’alta velocitat avançant que les obres finalitzaran a
principis de desembre i que a partir de la segona quinzena
es preveu l’inici de la seva explotació comercial.
Aquest tram de línia que, en un primer moment, unirà les
capitals catalanes de Lleida i Tarragona amb ciutats com
Saragossa i Madrid (i que en una propera fase arribarà fins
a la frontera francesa) constituirà un fet de gran importància per a Catalunya, no solament des del punt de vista de
les comunicacions, sinó també en l’àmbit socioeconòmic al
facilitar i promoure la mobilitat; a la vegada que contribuirà
a consolidar la nostra zona com un dels centres neuràlgics
en matèria de comunicació.Amb aquest tram de 82,5 quilòmetres de longitud entre els canviadors d’ample de Roda
de Barà i Puigverd, la nostra província s’unirà a Lleida a través de l’alta velocitat. A més, permetrà la circulació directa
entre Madrid i Tarragona amb un temps record: menys de
tres hores (2:50h o 2:55h).
L’estació de Camp de Tarragona
Situada entre el nostre municipi i La Secuita, l’estació del
Camp de Tarragona tindrà un àmbit d’influència que s’estendrà a una població prevista superior a les 400.000 per-

Les obres finalitzaran a principis de desembre

Detall de les escales de l’estació

sones, i serà el punt de connexió entre l’alta velocitat i el
Corredor del Mediterrani.
La nova estació, que ha suposat una inversió de 27,48
milions d’euros, tindrà una superfície total construïda de
52.128 metres quadrats i acollirà diversos serveis com ara
un centre de viatges, àrees d’estació al viatger, locals
comercials, lloguer de cotxes, aparcament per a 633 vehi-
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cles i consignes, entre d’altres. També disposarà de 8 vies
d’ample internacional destinades als trens d’alta velocitat i
dues andanes de 400 metres de longitud i 10 metres d’amplada. L’accés als trens es realitzarà a través d’una
passarel·la elevada i coberta de 88 metres, equipada amb
rampes mecàniques i ascensors. És important destacar que
es prendran les mesures necessàries per garantir l’accessibilitat a les persones amb dificultats per moure’s i altres
minusvalies.
Serveis
Malgrat que l’Adif (Administrador d’Infraestructures) indica que ha desenvolupat a l’estació totes les infraestructures
necessàries per a la seva adequada explotació, com la instal·lació elèctrica, aigua potable, sanejament, climatització, o
megafonia i sistemes de vigilància; hi ha diversos aspectes
que queden per definir i que s’exigeixen des de fa mesos
des del nostre Ajuntament.
Hi ha molts aspectes que hem demanat a l’Adif i per als
quals encara no ens ha donat una solució, de manera que
seguirem exigint accions efectives abans de la posada en
marxa de l’estació en matèria de depuració, accessos, servei de taxis, o l’establiment d’un sistema de transport públic
amb els municipis del Camp de Tarragona, entre d’altres.
En aquest sentit, el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat ha iniciat, a meitats de
novembre, la licitació per a l’establiment de nous serveis
públics regulars de transport de passatgers per carretera
per garantir la comunicació ràpida i directa entre l’Estació
i les principals zones d’influència, les ciutats de Reus,
Tarragona,Valls,Vila-seca, Salou i Cambrils; segons els horaris dels trens. Des de l’Ajuntament hem presentat al·lega-

Panoràmica de la nova estació del Camp de Tarragona
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cions a aquesta proposta perquè no la considerem bona, ja
que només la línia que uneix l’Estació amb Valls té parada a
Perafort i nosaltres reclamem que totes les línies tinguin
parada al municipi.
Per altra banda, la Generalitat té la intenció de donar les
llicències de taxis per donar servei als usuaris de l’estació a
taxistes de municipis de fora a través d’un consorci que reguli el sistema i des del Consistori de Perafort i La Secuita
recolzarem els nostres veïns i veïnes perquè puguin disposar
de llicències de taxi pròpies.Ara tant la Secuita com Perafort
disposem de dues llicències de taxi i hem demanat autorització per adjudicar-ne 48 més.
Característiques de la infraestructura
El tram des de l’estació de Lleida- Pirineus fins Roda de
Barà té una longitud de 91 quilòmetres i de 82,5 quilòmetres des del canviador d’ample situat a Puigverd. El traçat
des de Puigverd compta amb un total de 20 ponts i viaductes que sumen una longitud de 6.178 metres entre els que
sobresurt el de Vinaixa, de 1.044 metres. Dels seus set
túnels, la longitud dels quals és de 8.040 metres, destaquen
el de Lilla, que supera els dos quilòmetres, i el de la Riba,
amb una longitud de 1.971 metres.
Per a la seva realització s’ha necessitat la construcció de 42
passos inferiors i 37 superiors.També existeixen dos llocs de
banalització a Les Borges Blanques, Alcocer i un apartador
situat a l’Espluga de Francolí.
Aquest tram forma part de la línia Madrid-SaragossaBarcelona-frontera francesa, que tindrà un total de 804 km.
fins a Figueres i compleix totes les normatives europees
referents al pas de trens a alta velocitat.
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El Rei inaugura la nova planta a Dow Chemical
El passat 6 de setembre el rei d’Espanya, sa Majestat Joan
Carles I va inaugurar la nova planta de plàstics especials
que Dow Chemical Ibèrica ha posat en marxa a Tarragona,
capaç de produir una àmplia gamma de resines d’última
generació. A l’acte van assistir el president de la
Generalitat, Pasqual Maragall, el seu successor, José
Montilla i l’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal.Tampoc
hi podia faltar la presència del nostre alcalde, l’il·lustríssim
Joan Maria Pla i Pla que va anar acompanyat de diversos
regidors de l’Ajuntament i d’altres personalitats destacades
del territori. El rei i tota la seva cort de luxe van visitar les
instal·lacions al costat del vicepresident executiu de la divi-

sió de Plàstics i Química de Dow Chemical Company,
Romeo Kreinberg i del director general de Dow Ibèrica,
Anton Valero. Durant la visita a les instal·lacions, es va saludar el comitè d’empresa de la fàbrica i es va fer una foto
de família amb part dels més de 600 treballadors de la
plantilla dels dos polígons que Dow té a Tarragona.
Després d’unes paraules del vicepresident el rei va descobrir una placa commemorativa com a símbol de la inauguració. Aquest esdeveniment a banda de dotar d’importància aquesta coneguda empresa química enforteix els lligams
amb les persones dels municipis que la rodegen, com és el
cas del nostre.

El Rei d’Espanya, Joan Carles I, saluda al nostre alcade, Joan Martí Pla i Pla, durant la inauguració de la nova planta de Dow
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Campanya d’educació viària per als més joves
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha dut a terme amb el
patrocini de Repsol YPF una campanya d’educació viària
dirigida als nens i joves d’entre 4 i 16 anys durant aquest
estiu.
Amb la campanya, que ha consistit en exercicis pràctics realitzats a una pista de mobilitat segura instal·lada al polisportiu de Perafort s’ha volgut transmetre als nens i nenes una
complerta formació sobre els riscos que tenen com a vianants i les conductes que han de seguir per a la seva seguretat com la utilització del casc en els vehicles de dues
rodes i l’ús de material reflectant.
Una part interessant del curs ha estat el posterior seguiment que s’ha realitzat als diversos participants per a
supervisar si durant aquest temps que ha durat la campanya han après les normes vials i el més important, si les han
complert. D’entre els complidors es va realitzar un sorteig
el passat dia 6 de setembre per lliurar uns premis (un
reproductor mp3 entre d’altres obsequis) per gentilesa de
Repsol YPF. Els guanyadors han estat Anton Pons, Maria
Robledo i Josep Valls.

Un dels joves participants de la campanya d’educació viària

Manifestació de l’AMPA davant Ensenyament
L’Associació de Mares i Pares del nostre CEIP va organitzar, a finals del mes d’octubre, una manifestació davant les
instal·lacions de la Delegació d’Ensenyament per reclamar
una nova escola a Perafort amb unes millors condicions per
als seus fills i filles.
Cal destacar que Perafort ha viscut un gran creixement els
darrers anys i aquest agument del número de veïns també
ha suposat un increment de la població infantil de nens i
nenes al nostre municipi. És precisament per això pel que
es fa necessària la construcció d’un nou CEIP al municipi,
compromís que la Generalitat ja havia adquirit amb el
Consistori amb l’objectiu que l’escola comencés a funcionar el curs 2007-2008.
L’AMPA, davant el retard en la construcció del nou CEIP, es
va manifestar per demanar l’inici de les obres i que, metre
duren aquestes, es construeixi un nou barracó que ajudi a
millorar les condicions pels alumnes amb més espai per
realitzar les diverses activitats i classes.
L’Ajuntament recolza a l’AMPA en la seva petició ja que el
creixement del municipi fa molt necessària la construcció
del nou CEIP, i continuarà els seus contactes amb la
Generalitat per tirar el projecte endavant.

Els manifestants davant la delegació d’Ensenyament
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In memoriam a Antoni Pàmies i Juncosa
Des de les pàgines d’aquest Butlletí Municipal volem dedicar un últim adéu al Sr.Antoni Pàmies i Juncosa que va finar
el passat 17 d’octubre a l’edat de 68 anys. Va néixer al
municipi de l’Arbolí, localitat amb la què junt amb Perafort
també va ser secretari municipal.
El Sr. Antoni Pàmies apreciat per tots nosaltres, va ser
durant 26 anys el millor Secretari que ha pogut tenir el
nostre Ajuntament de Perafort i Puigdelfí. Recordem ple-

gats que l’any 2005 va rebre el pin d’or i brillants del
Consistori en honor al 25è aniversari d’esforços i labors
que durant un quart de segle va complir satisfactòriament
en aquesta entitat municipal.
El Sr.Antoni Pàmies vivia a Reus, estava casat i tenia una filla
i un fill. El passat 18 d’octubre ens vam poder acomiadar a
la Parròquia de Sant Andreu de l’Arbolí on de ben segur que
la seva presència va ser i serà gratament recordada.

El Sr. Antoni Pàmies llueix el pin d’or i brillants juntament amb alguns membres del Consistori

La Pubilla i les Dames d’Honor 2006
Els municipis de Perafort i Puigdelfí van celebrar l’acte de
relleu i presentació de les pubilles d’aquest any 2006 el dissabte 16 de setembre al Casal de Puigdelfí. A l’acte, en el
qual les pubilles sortints van passar el relleu a les entrants,
hi va assistir l’alcalde del municipi Martí Pla i Pla, els membres del consistori i tots els veïns i veïnes del municipi que
no es van voler perdre aquesta celebració, amenitzada amb
la música i el ball de l’Orquestra Casino.
Les joves pubilles de Perafort i Puigdelfí d’enguany són
Tamara Navarrete, la pubilla i Marta Pons i Cristina López,
les respectives dames d’honor. Les tres joves van participar
el 30 de setembre i l’1 d’octubre en el tradicional certamen d’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2006 que
se celebra anualment i al qual sempre assisteix el municipi.
Les noies van anar acompanyades de familiars i d’una
representació de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí.
Aquest certamen que va celebrar la seva 26a edició a la
localitat de Seva (Osona), va ser organitzat per l’entitat
Foment de les Tradicions Catalanes i va reunir els candidats i les candidates de tots els indrets de Catalunya.

La pubilla i dames d’honor amb Joan Martí Pla i Carme Cavero
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El Llumenot i la Llumeneta acompanyen les festes majors
Els dos elements més representatius del folklore perafortí,
el Llumenot i la Llumeneta juntament amb el Grup de
Timbals, han participat durant tot l’estiu i la tardor en
diverses trobades arreu de Catalunya. Durant els últims
mesos han estat de ruta pels diversos municipis catalans
que celebraven les seves festes majors o trobades de bestiari, i han pogut exhibir una bona mostra del bestiari més
apreciat i significatiu del nostre municipi.
Les localitats tarragonines de Garidells, Els Pallaresos, Sant
Pere i Sant Pau,Vimbodí,Vallmoll,Vila-seca, Nulles, Altafulla
i Roda de Barà van gaudir de la presència de la simpàtica
Llumeneta mentre que Vandellós, Igualada, Martorell, Salou
i Sant Feliu de Llobregat van acollir al Llumenot.Ara segueixen incansables ztot l’hivern donant a conèixer Perafort.

La xaranga no va deixar d’amenitzar la sortida

Imatge del Llumenot a les festes de Vandellós

La Llumeneta estava molt ben acompanyada

La sortida a Cornudella

La Festa de la Verema

L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí té en compte a
tots els ciutadans incloent-hi a la joventut, el futur del
nostre municipi. És per això que durant aquest estiu
ha organitzat diverses activitats per a que els joves es
distreguin de la millor manera. Una d’aquestes activitats ha estat la sortida a Cornudella els passats dies
21, 22 i 23 de juliol. Els joves d’entre 12 i 18 anys que
s’hi van apuntar van xalar com mai amb les diverses
activitats d’esports d’aventura que es van realitzar,
ideals per a descarregar una bona dosi d’adrenalina.A
més la pràctica de l’esport es va poder efectuar en un
entorn immillorable ja que es trobaven al peu de la
serra del Montsant, un espai declarat Parc Natural que
gaudeix d’un paisatge salvatge ideal per als esports
d’aventura.

Com cada any a pricipis de la tardor, a les comarques
tarragonines arriba el temps de veremar i recollir el
raïm ja madur dels ceps per elaborar el vi. La vinya és
un dels principals conreus que tradicionalment s’ha
cultivat a Perafort, tot i que la superfície d’hectàrees
disminueix progressivament. Tot i així, el municipi
homenatja el món agrícola celebrant conjuntament
amb tots els seus ciutadans i visitants, la Festa de la
Verema que organitza la Societat Recreativa i Cultural
de Perafort. Aquesta festivitat, celebrada a principis
de setembre va consistir en el tradicional correfoc a
càrrec dels diables de Perafort i en un sopar popular
amb força participació. Una orquestra va amenitzar
amb ritmes, balls i música diversa a tots els assistents
que van voler apuntar-se.
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Ja som 51 alumnes!
El curs 2006-2007 ja fa mesos que s’ha engegat, a hores
d’ara els nens i les nenes del CEIP de Perafort ja estan més
que habituats a la tornada de l’escola i a la novetat principal que aquesta ha dut: la incorporació de la sisena hora.
Tant com els professors com els alumnes s’han sabut acostumar a la agregació d’aquesta hora educativa. Enguany el
CEIP ha augmentat el nombre d’alumnes respecte l’any passat.Així doncs, dels 38 alumnes anteriors s’ha passat als 51,
una xifra que segons la directora del centre, Mercè Palau
“planteja a l’equip de mestres un repte educatiu i d’aprenentatge per a què els nostres alumnes gaudeixin i surtin
de l’escola amb una excel·lent preparació com a persones
i com a estudiants”. Enguany, un dels objectius més immediats és el compromís d’Educació per començar l’edifici de
l’escola nova que se situarà al costat de l’Escola Bressol.
Aquesta nova construcció permetrà incorporar nous
mòduls per a fer-hi un servei de menjador i diverses activitats polivalents com ara música, psicomotricitat, audiovisuals i educació física. Aquesta inversió segons Palau “ajudarà a adaptar les necessitats anuals de la nostra escola”.

Els alumnes del nou curs escolar al CEIP

El curs 2006-2007 a la nostra Escola Bressol
L’inici de la tardor simbolitza la tornada a l’escola, per a
molts és el moment de començar un nou curs escolar i de
retrobar-se amb els antics companys. Per a altres és el primer any que van a l’escola, com és el cas de molts nens i
nenes de l’Escola Bressol de Perafort. Aquest recent centre
educatiu, que enguany compleix el seu primer aniversari, ha
incrementat el seu nombre d’alumnes assolint els 47, més
les matrícules realitzades a l’octubre. Aquesta arribada de
nous infants ha permès la inauguració d’una nova classe de

Els alumnes de l’Escola Bressol amb l’equip d’educadores

parvulari destinada als menuts de dos anys. En paraules de
la directora del centre, Noelia Sanjuan, “la previsió d’aquest
any és molt positiva ja que l’augment d’alumnes en aquest
nou curs ha evidenciat l’èxit del centre”. A més, enguany
l’Escola Bressol introduirà petites innovacions com la introducció de la càmara digital per a realitzar les fotografies dels
seus infants i la instal·lació de diverses fonts d’aigua, dues
propostes que fan alumnes i professors del centre tinguin
més comoditats.
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La 1a edició del Danish Linedance Classics
Enguany, s’ha celebrat el primer “Danish Linedance
Classics” a Dinamarca. Un campionat de country en el que
hi va participar el veí de Perafort, Miquel Menéndez i que
va aconseguir un gran èxit que servirà posteriorment per
fomentar l’evolució del Country Line Dance.
Les jornades van estar marcades per una gran assistència i
expectació de tot el públic present. Durant el transcurs de
l’edició es van celebrar diversos actes com ara les competicions de coreografia, els tallers per aprendre tot tipus de
balls, que van resultar exitosos entre els participants i el
torneig d’improvisació entre d’altres, on es van poder apreciar les capacitats dels ballarins al llarg d’una peça musical
escollida aleatòriament per un Dj.
L’últim acte de la competició va ser el lliurament de premis
a tots els guanyadors on cal ressaltar que aquesta 1a edició
del “Danish Linedance Classics” va deixar molt bon sabor
de boca a tots els assistents i organitzadors.

Miquel Menéndez amb plena actuació

Nova temporada FC Perafort
La temporada ja ha començat pel FC Perafort i les expectatives, malgrat les inclemències del temps dels primers
partits, són bones. Enguany el club presenta alguns canvis
com la incorporació d’un nou entrenador, conegut popularment com en Gerard i procedent de l’equip tècnic del
Morell en substitució de Joaquim Porqueres que ha marxat
al Valls.També hi ha hagut noves incorporacions del poble i
d’altres municipis.Tot i aquestes novetats, el club segueix la
mateixa línia. Segons Julio Trigos, regidor d’esports del municipi,“el futbol de Perafort és exemplar i pretén buscar un any
més l’harmonia i la integració de tots els seus jugadors a més
a més de practicar aquest esport de forma amistosa”.

L’equip, vestit amb la segona equipació, en un partit fora de casa

Partit de solteres i casades
Mai un partit de futbol femení ha estat tan emocionant. Al
final del partit però, la balança es va declinar clarament cap
a les solteres de Perafort i Puigdelfí que van guanyar airo-

Imatge que mostra el bon ambient que va regnar al partit

sament davant les casades (2-0). Val a dir que es tractava
d’un joc amistós i totes les participants d’enguany van
rebre un obsequi mentre gaudien d’un petit piscolabis.
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Receptari
Fricando de Vedella amb
cama-secs

mateixa mida dels bistecs, es col·loquen en una safata amb
un bocí de carn damunt de cada un i s’hi escampa la salsa
per sobre.
COMENTARI

Ingredients per a 4 persones
Crostó de vedella o tapa plana com a bistecs
Oli
Canyella
Sal
Un raget de llimona per a la marinada
Ceba
Tomàquet per al sofregit
Cama-secs secs (Marasmius oreades)

Tot i que també es fan servir d’altres bolets, el “Fricandó”
és el plat del cama-sec per excel·lència. En la majoria dels
comerços trobareu els cama-secs assecats amb el nom
“incorrecte” de moixernó. L’autèntic moixernó, és el
Calocybe gambosa, espècie primaveral que surt als prats
de muntanya, i que és de superior qualitat gastronòmica.

PREPARACIÓ
Una hora abans es marinen els bistecs amb oli, sal, un pessic de canyella i un raget de llimona.
Un cop marinats, s’arrebossen i es fregeixen. En una cassola a part es sofregeix la ceba i, quan és rossa, s’hi afegeixen dos tomàquets trinxats i els cama-secs que haurem
tingut en remull.
Es deixa coure una estona i, quan és cuit, s’hi afegeix la
carn i l’aigua necessària. Es deixa bullir un parell d’hores.
Per servir el plat es fregeixen uns trossos de pa de la

Una mirada al passat
La primera estació de Perafort
Ara que estem a punt de viure una fita històrica com és
l’arribada al Camp de Tarragona i, concretament, al nostre
municipi del tren d’Alta Velocitat, és un bon moment per
recordar l’estació que ja tenia Perafort fa més de 100 anys
quan estava en funcionament la línia Roda de Barà-Reus
passant també per la Pobla de Montornès, la Riera, el
Catallar i el Morell.

Aquesta línia va entrar en funcionament a finals del segle
XIX, el 17 de juliol de 1884, i des d’aquell moment el nostre municipi va gaudir d’un nou i revolucioanri mitjà de
transport, els ferrocarrils de vapor.
Aquesta línia, que unia Roda de Barà i Reus, va deixar de
funcionar el dia 20 d’abril de 1992 i avui dia continua en
desús.

Fotografies cedides per Pilar Vallvé

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.

Repàs Normativa gossos
1) Els gossos no poden anar solts pel carrer i places.
2) En les vies públiques, els gossos aniran obligatòriament amb la persona que els
acompanyi. Aquesta ha de ser major de 16 anys.
3) Els gossos han d’anar amb corretja, collar i morrió.
4) Les persones que acompanyin els gossos, tindran cura de recollir els excrements
dels animals i dipositar-los en el contenidor de recollida d’escombraries.
5) Les persones que tinguin gossos classificats com a perillosos han de contractar
una assegurança de Responsabilitat Civil.
6) Els gossos i gats que siguin trobats en la via pública, per abandonament o per
irresponsabilitat del seu propietari, seran recollits per la Societat Protectora
d’Animals.

