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Salutació

M. Carmen Cavero Aiguadé
Primer tinent d’Alcalde
Cultura, Hisenda, Tresoreria
i Serveis Socials

Bon any 2007!
Acabem de començar un any que ens ha deixat la continuació d’unes festes tradicionals que hem celebrat en família i amb els éssers més propers. Els Reis Mags ja
han passat, deixant regals, a petits i grans, i algun que altre avís per a què l’any que
bé es faci bondat. Des del Consistori, esperem que un any més hagueu gaudit d’aquestes festes i de les activitats que s’han desenvolupat per a tots vosaltres, que ens
han fet recordar l’esperit de cohesió i cooperació del municipi en aquestes dates
senyalades.
Ara ens espera tot un any ple de reptes i il·lusions que no hem de deixar escapar.
És l’hora d’escalfar motors i seguir amb el fil del treball que vam deixar fa uns dies,
en el nostre cas, per millorar el benestar i la qualitat de vida de tots els habitants de
Perafort i Puigdelfí. Comencem l’any trepitjant fort, amb l’esperada arribada de l’Alta
Velocitat que de ben segur aportarà al nostre municipi una gran font de riquesa, treball i progrés. Perafort, gràcies a l’AVE, s’ha ubicat definitivament com un punt important dins el mapa de la demarcació de Tarragona i d’aquí uns quants anys serà un
nucli de població notòria. L’Alta Velocitat, a banda d’un imminent progrés en infraestructures i millora de la connexió, ha significat l’entrada de nous serveis que, mitjançant pactes, ha permès que un nombre més elevat de persones en puguin gaudir,
millorant sosteniblement la qualitat de vida de tots nosaltres.
A banda de l’AVE, un tema actual i que donarà molt per parlar, la primera edició del
butlletí Municipal pretén picar l’ullet a les celebracions passades de tardor i Nadal
per a què junts puguem recordar els bons moments que conjuntament hem viscut.
Però abans de rememorar el passat, hem de pensar en el futur. Així que desitjo que
un any més puguem estar al vostre servei i us puguem complaure, com a municipi,
de la millor manera. És el nostre compromís.

JO
Ajuntament de
Perafort
Butlletí d’Informació
Municipal
23/gener de 2007
Alcalde President:
Joan-Martí Pla i Pla
Coordinador:
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maquetació i publicitat:
Gestión 4
C. Rovira i Virgili, 19 6è 1a
43002 Tarragona
gestion@gestion4.net
Fotografies:
E. Arilla
R. Torrent i
col·laboracions de veïns

Dipòsit Legal:
T-1057-2000

Els assistents a la paella de Puigdelfí, celebrada per Santa Llúcia, van gaudir d’allò més amb l’àpat

Comunica’t amb l’Ajuntament
Telèfon: 977 62 50 06 · Fax: 977 61 00 27
www.perafort.altanet.org // www.perafort.cat // www.puigdelfi.cat
e-mail: aj.perafort@altanet.org
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Acords de plens
EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA
28 DE SETEMBRE 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.
Francisco Díaz Álvarez, 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 28 de setembre 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 bans 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 DEL 20-06-06 I 1307-06 ANTERIOR.
Posades a votació les actes anteriors, són aprovades per 4 vots a favor
i 2 en contra. Els 2 vots en contra són dels Regidors Srs. Carlos Velilla
i Lluís Massagués, del grup d’IPP-PM.

2.- LLICÈNCIES D’OBRES.
Consorci d’Aigües de Tarragona, rebaix i moviment de terres per adequar el terreny per a la futura construcció d’un nou dipòsit d’aigua, al
camí mas Blanquet, s/n, pst. 702.517,26 €.
Puigdelfí Promocions Immobiliàries, CB, projecte d’Urbanització de
l’UA-9 de Puigdelfí, pst.371.922,07 €.
Departament d’Educació i Universitats, projecte de construcció del
Nou CEIP PERAFORT (1 línia), a l’Av. Catalunya de Perafort, s/n,
pst.1.782.998 €.
Promohouse Delta, SL, enderroc de nau industrial al carrer Mossèn
Eladi Parés, s/n de Puigdelfí, pst. 42.263,43 €.
TRANSACESPI, SL, edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges i
pàrking, al carrer Castellot, s/n, pst. 285.479,22 €.

3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2005.
Per decret d’alcaldia, atès el que disposa l’art. 172 de la Llei 39/1998
Reguladora de les Hisendes Locals i atès el que disposa l’art. 53 del DL

Els reis d’Orient van lliurar regals als nens i nenes de Puigdelfí

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, l’Alcalde ha resolt, Primer, aprovar la liquidació del Pressupost de l’any 2005, i segon, donar-ne compte en el proper Ple Municipal. De la següent manera: RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Drets Reconeguts Nets 3.202.454,45 €, Obligacions Reconegudes
Netes 2.288.172,53 €, Resultat Pressupostari (abans d’ajustos)
914.281,92 €, Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 457.674,89 €, Resultat Pressupostari Ajustat 1.371.956,81 €. ROMANENT DE TRESORERIA: Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici 1.280.846,35 €, Creditors pendents de pagament a final de l’exercici 236.564,02 €, Fons líquids a la tresoreria a finals de l’exercici
886.017,19 €, Romanent de Tresoreria Total 1.930.299,52 €.

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL
PRESSUPOST DE L’ANY 2005.
Amb el permís del Sr. Alcalde, dono lectura a les actuacions seguides
fins a la data així com al Dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, el qual diu:
1.- Pel que fa referència al COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST, s’han
analitzat detingudament les consignacions pressupostàries, els ingressos
i pagaments realitzats i tots els seus justificants, es consideren degudament justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels documents que les acompanyen, que es consideren legítima, i s’ha observat
el contingut de les Bases d’execució del Pressupost liquidat. S’ha examinat també la liquidació del Pressupost, la qual s’ha presentat a aquesta Comissió acompanyant al Compte General.
El Compte General dóna el següent resum:
Primer.- Recaptació líquida a 31 de desembre
2.987.344,85 €
Pendent de cobrament en la mateixa data
1.295.663,09 €
Drets líquids
4.283.007,94 €
Segon.- Pagaments líquids a 31 de desembre
2.101.327,66 €
Pendent de pagament en la mateixa data
215.998,29 €
Obligacions liquidades
2.317.325,95 €
De la qual comparació en resulta un Sup. Líquid (1) de 886.017,19 €
2.- Respecte del COMPTE D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI es consideren correctes les altes i baixes produïdes, així com les variacions de
valor resultants de depreciació o revalorització experimentada durant
l’exercici.
El compte d’Administració del Patrimoni dóna el següent resum::
Primer.- Actiu patrimonial a l’inici de l’exercici
4..546.461,17 €
Altes produïdes durant l’exercici
607.517,31 €
Revaloritzacions experimentades durant l’exercici
0.000.000,00 €
SUMA 153.978,48 €
Segon.- Baixes produïdes durant l’exercici
0.000.000,00 €
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Depreciacions experimentades durant l’exercici
0.000.000,00 €
SUMA 0.000.000,00 €
La diferència entre els dos apartats precedents dóna un ACTIU PATRIMONIAL EN TANCAR L’EXERCICI
DE 2005 de
5.153.978,48 €
A continuació, foren també aprovats els següents documents:
1-Balanç de Situació, inicial i final d’exercici.
2-Compte de Resultats.
3-Estat de Tresoreria.
4-Acta d’Arqueig a final d’exercici.
5-Drets reconeguts pendents de pagar.
6-Drets reconeguts pendents de cobrar.
7-Estat del Resultat pressupostari
El Regidor Sr.Velilla, fa els següents advertiments:
1-Indica que alguns Regidors continuen sense justificar el quilome
tratge que fan.
2-Algun Regidor ajusta o incrementa els quilòmetres que fa, per
cobrar les diferències de les hores que ha fet de més segons relació.
3-Alguns manaments no es veu correctament el justificant per ser
de paper tèrmic, i els manaments núm. 462,573 i 835, hi manca el justificant.
4-Hi ha alguns manaments sense signar pel President i Interventor.
5-Que els comptes estan fora de termini.
El Sr. alcalde, diu que no està d’acord amb la versió del Sr.Velilla, perquè
no es pot justificar les mancances que ell diu.
La Regidora Sra. Carme Cavero Aiguadé, diu que ella mai no prendrà un
euro de l’Ajuntament, però que tampoc el posarà de la seva butxaca.
Conseqüentment amb tot el que queda exposat, la Comissió Especial
que subscriu informa favorablement els Comptes examinats i proposa
la seva aprovació per l’Ajuntament Ple, prèvia exposició pública i resolució de les reclamacions que, en el seu cas, es formulin.
Perafort, 11 d’agost de 2006 .
La Comissió Especial de Comptes.

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS ALS ÀMBITS
SAU-R-1, SAU-R-2 DE PERAFORT I UNITATS D’ACTUACIÓ UA-1.2 i UA-2.2, i RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ PRESENTADA.
Transcorregut el període d’exposició pública es posa a votació:
L’aprovació provisional, de la modificació puntual de les normes subsidiàries als àmbits SAU-R-1, SAU-R-2 de Perafort i Unitat d’Actuació
UA-1.2 i UA-2.2, essent el resultat de la votació el següent: 5 vots a
favor del grup de CIU, 2 en contra del grup d’IPP-PM.

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LES NNSS, PARATGE “LES SORTS
DEL CASTELL”, PROMOGUT PER NOU BRUGENT,
SL., PER L’AMPLIACIÓ DE LA TRAMA URBANA DE
PUIGDELFÍ SEGUINT LA TRAÇA DE L’AV. PAÏSOS
CATALANS.
Vist l’informe del tècnic municipal, es considera que es pot tramitar l’aprovació inicial, per tant es posa a votació l’Aprovació Inicial, de la
Modificació Puntual de les NNSS, paratge “Les Sorts del Castell”, promogut per Nou Brugent, SL., per ampliació de la trama urbana de
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Puigdelfí seguint la traça de l’Av., dels Països Catalans, essent el resultat
de la votació el següent: 5 vots a favor del grup de CIU, 2 en contra del
grup d’IPP-PM.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 16 DE
NOVEMBRE 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.
Frances Díaz Álvarez, Sr. Javier Antonio Robledo López i Sr. Lluís
Massagués i Vidal. Secretari Accidental: Sr. Albert Aguilà i Valls.
Al poble de Perafort, el dia 16 de novembre 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
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.Alcalde excusa l’assistència del Sr.Velilla, per mort de la seva mare.

DECLARACIÓ PRÈVIA.L’alcalde vol expressar el seu condol i el de tot l’Ajuntament en Ple al
Sr.Velilla, així mateix i de la mateixa manera expressa el seu condol i el
de tot l’Ajuntament en Ple a la Sra. Glòria Olivé Martorell, vídua del
Secretari – Interventor d’aquest Ajuntament durant més de 26 anys, Sr.
Antoni Pàmies i Juncosa.
Abans d’entrar en el punt únic de l’ordre del dia, el Sr. alcalde fa una
breu explicació i acte seguit cedeix la paraula al Sr. Pueyo, el qual fa una
explicació més extensa en quant a l’aprovació de l’acord i el conveni
que es vol dur a terme, bàsicament remarcant les noves gestions que
es volen delegar a Base Gestió d’ingressos Locals de la Diputació de
Tarragona.

PUNT ÚNIC.APROVACIÓ DE L’ACORD I DEL CONVENI REGULADOR DE LA
DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAP-TACIÓ
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE PERAFORT A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.-

Arribat a aquest punt es posada a votació l’aprovació de la qual és
objecte aquest ple, resultant de la següent manera: 5 vots a favor pel
grup de CIU i una abstenció pel grup d’IPP-PM.

Estat de comptes a 31 d’octubre de 2006
Saldo del Pressupost
General...............................................412.965,71€

Situació de l'efectiu
C.T. Sucursal de Perafort .................... 410.889,38€
Barclays.....................................................878,68 €
B.C.L. d'Espanya......................................1.197,65€

Total...................................................412.965,71€

Padró d’habitants
PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE DESEMBRE DE 2006 habitants: 995
Naixements
Mireia Fernandez Gomez (RC)
Maria Prim Cusidó (RC)
Ruth Campmajó Juncosa (RC)

Casaments
18-09-06
22-12-06
23-12-06

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).

Pau Llauradó Solé i Maria Eugenia Manavella Piermatei (RC) 30-12-06
Xaver Aguilà Valls i Meritxell Dalmau Jornet (RC)
01-07-06
Defuncions
Rosa Valls Moncada (INE)
Carlos Salavert Gatell (INE)

02-12-06
08-12-06
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Telèfons útils
INFORMACIÓ
- Direcció General de Tràfic
- Informació Meteorològica Nacional

900123505
906365365

EMERGÈNCIES
- Telèfon Únic d’Emergències

112

- 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

Horari d’autobusos
VALLS - TARRAGONA
ARRAGONA
DISSABTES

TARRAGONA
ARRAGONA - VALLS
DISSABTES

VALLS - TARRAGONA
ARRAGONA
FEINERS

TARRAGONA
ARRAGONA - VALLS
FEINERS

6’00 h. (1)
7’35 h. (2)
(2)
12’22 h. (2)
15’25 h. (2)
16’15 h. (1)
19’50 h. (1)
22’45 h. (1)

6’00 h. (1)
7’25 h. (1)
12’00 h. (2)
15’25 h. (2)
16’15 h. (1)
19’50 h. (2)
22’45 h. (1)

6’00 h. (1)
7’25 h. (1)
10’00 h. (2)
11’
11’10 h. (1)
12’00 h. (2)
13’00 h. (3)
14’00 h. (2)
15’30 h. (2)
16’15 h. (1)
18’15 h. (3)
19’15 h. (1)
19’50 h. ( 2)
22’45 h. (1)

6’00 h. (1)
7’35 h. (2)
10’00 h. (2)
11’
11’10 h . (1)
12’00 h. (1)
14’00 h. ( 1)
15’25 h. (2)
16’15 h. (1)
19’15 h. (1)
19’50 h. (2)
22’45
22’45 h. (1)

VALLS - TARRAGONA
ARRAGONA
DIUMENGES i FESTIUS

TARRAGONA
ARRAGONA - VALLS
DIUMENGES i FESTIUS

7’35 h. (2)
12’00 h. (2)
15’25 h. (2)
16’15 h. (2)
19’15 h. (1)
19’50 h. (1)
22’45 h. (1)
(1)

7’25 h. (1)
12’00 h. (2)
15’25 h. (2)
16’15 h. (1)
19’15 h. (1)
19’50 h. (2)
22’45 h. (1)

(1) Passa
afort i l’Estació del Camp
Passa per Per
Perafort
(2) Passa
afort, Estació del Camp i Garidells
Passa per Per
Perafort,
(3) Passa
afort i Garidells
Passa per Per
Perafort

FÀRMACIES DE GUÀRDIA
1ert.TRIMESTRE 2007
21 de gener de 2007 Tarragona
Esque Ruiz, Mª Dolors, Rovira i Virgili, 6 Tel.977219455

25 de febrer de 2007 Tarragona
Fullana Fiol,Tomeu, Cristófor Colom, 1 Tel.977214517

21 de gener La Secuita
Grau Gosalvez, Gloria Adela, Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267

3 de març de 2007 Tarragona
Sanz Sanz, Fermi, Rambla Nova, 55 Tel. 97723225

28 de gener de 2007 La Secuita
Grau Gosalvez, Gloria Adela, Sant Cristòfor, 35 Tel. 977611267

4 de març de 2007 Tarragona
Salazar Mena, Manuel, Avgda. Catalunya, 17 Tel.977223020

3 de febrer de 2007 Tarragona
Payo Novoa, Pablo, Rambla Vella, 14 Tel. 977233119

10 de març Els Pallaresos
Serramia Rofes, Mª de l’Amor, Jujol, 3 Tel.977610552

4 de febrer de 2007 Tarragona
Pons Pons, Mª Josepa, Av. d’Andorra, 11 Tel.977215572
10 de febrer de 2007 Perafort
Irizar Vera, Mª. Isabel, Nou, 7 Tel.977625555

11 de març de 2007 Els Pallaresos
Serramia Rofes, Mª de l’Amor, Jujol, 3 Tel.977610552
17 de març de 2007 El Morell
Palau Torres, Pau, Plàcid, 2 Tel.977840952

11 de febrer de 2007 Perafort
Irizar Vera, Mª. Isabel, Nou, 7 Tel. 977625555

18 de març de 2007 El Morell
Palau Torres, Pau, Plàcid, 2 Tel.977840952

17 de febrer de 2007 Tarragona
Domingo Saigi, Pere, Rambla Nova, 54 Tel.977228120
18 de febrer de 2007 Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar, Canyelles, 6 Tel.977232722

24 de març de 2007 Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar, Canyelles, 6 Tel.977232722
25 de març de 2007 Tarragona
Felip Colet, Mª. Carme, Dr. Mallafre Guasch, 2 Tel.977223255

24 de febrer de 2007 Tarragona
Esque Ruiz, Mª Dolors, Rovira i Virgili, 6 Tel.977219455

31 de març de 2007 La Secuita
Grau Gosalvez, Gloria Adela, Sant Cristòfor,35 Tel.977611267
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Horari AVE
MADRID - SARAGOSSA
SARAGOSSA - CAMP DE TARRAGONA
ARRAGONA
7’00 h. - 8’40 h. - 10’05 h.
9’00 h. - 10’40 h. - 12’05 h.
11’15 h . - 12’45 h. - 14’08 h.
17’00 h. - 18’30 h. - 19’53 h.
20’00 h . - 21’30 h.
h. - 22’53 h.

CAMP DE TARRAGONA
ARRAGONA - SARAGOSSA
SARAGOSSA - MADRID
6’35 h. - 7’57 h. - 9’30 h.
8’05 h. - 9’27 h. - 11’00 h.
11’45 h . - 13’07 h. - 14’40 h.
16’05 h. - 17’27 h. - 19’00 h.
20’00 h . - 21’24 h.
h. - 23’08 h.

Horari d’autobusos per anar a l’Estació del Camp

Carta oberta del Centre de Joventut de Perafort
El Centre Joventut de Perafort, com entitat independent i sense ànim de lucre dirigida a fomentar les activitats lúdiques per a joves i famílies, volem donar les
gràcies a tots els qui van col·laborar en la 1ª participació del nostre poble a la Marató de TV3. Nosaltres
només vàrem proposar, però no hauríem recollit els

3000€ sense els que ens vàreu ajudar. A tots els que
ens vàreu fer costat, gràcies.
Tanmateix volem tenir un record per l’Àngel
Hernández, professor de percussió que el passat dia 22
de desembre ens va deixar.
Rosa Maria Sarrà, presidenta del Centre de Joventut
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Millores a la web de Perafort i Puigdelfí
Perafort estrena nova informació a la seva pàgina a la xarxa
d’Internet. El domini, www.perafort.cat i www.puigdelfí.cat,
és una pàgina dedicada a tots els seus ciutadans i ciutadanes des del que s’ofereix tota la informació del nostre
municipi de manera actualitzada. Aquí hi podreu trobar a
més de les últimes dades interessants referents tant a
Perafort com a Puigdelfí, una guia dels diversos serveis que
s’ofereixen com els horaris de transport, els telèfons d’e-

mergència, les farmàcies de guàrdia, el calendari de festes, el
taulell d’anuncis, formularis i sol·licituts per a l’Ajuntament
i altres dades d’interès ciutadà.A més, també s’ha habilitat un
apartat dedicat a aquest butlletí ‘Viure a Perafort i Puigdelfí’,
en el que anireu disposant de tots els números publicats per
a què estigueu al corrent del nostre municipi. Així doncs, la
nova web és una eina per facilitar la informació i la connexió de l’Ajuntament amb els seus habitants. ΩΩ

Benvinguts a Perafort!!
Perafort i Puigdelfí són un municipi 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. Així transmetem una càlida benvinguda a la Nuria Negrié López i l’Albert Rubio Achon.

Imatge de la Núria Vallvé Negrié, filla del Josep Lluís Vallvé Gimenez
i la Nuria Negrié López. La Núria va néixer el 19 de setembre de
2006.

Imatge de l’Albert Rubio Achon, fill de l’Alberto Javier Rubio
Gutierrez i la Rosa Maria Achon Fernandez. L’Albert va néixer el 30
de Juny de 2006.
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Perafort ensenya educació viària als alumnes de primària
Perafort ensenya educació viària als alumnes deEl Servei
Català de Trànsit, el Consell Comarcal del Tarragonès i els
Mossos d’Esquadra juntament amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Perafort van organitzar una jornada
d’Educació viària al Col·legi d’Educació i Primària (CEIP)
del municipi. La jornada, que va incloure unes xerrades i un
Parc d’Educació Vial, es va celebrar el passat 24 de novembre dins l’horari escolar dels alumnes.
La jornada va ensenyar als més petits la importància de la
seguretat viària, prenent consciència d’aspectes com la
correcta utilització de la cadireta, les normes de circulació
en bicicleta, l’ús del cinturó per viatjar en automòbil i la
identificació dels policies com a suport social en lloc de
mitjans repressius.
El Parc d’Educació Vial que va tenir lloc al CEIP de Perafort
es va iniciar amb unes xerrades impartides pels Mossos en
les que es van fer recomanacions de seguretat i es van
recordar normes de circulació i consells a l’hora de viatjar
en automòbil i de circular en bicicleta. Després de les
xerrades, a mig matí, es van dur a terme diverses activitats
lúdiques (jocs i simulacions) a les aules i a la pista
Poliesportiva on es van instal·lar semàfors, passos de zebra
i diversos elements del mobiliari urbà per a què els alumnes posessin a la pràctica els coneixements adquirits.
Aquesta iniciativa es va emmarcar dins la campanya formativa anomenada “Protegeix-me” sobre mobilitat segura a
alumnes de primària de Tarragona i va tenir una bona acollida entre les diverses escoles on es va dur a terme.

Un dels joves participants de la campanya d’educació viària
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L’ AVE ja és una realitat
El 19 de desembre de 2006 és una data històrica que
marca un destacat canvi en el Camp de Tarragona i en
especial al nostre municipi. Per fi, després d’anys d’espera,
d’obres i de construccions, els trens d’Alta Velocitat són
una realitat propera i present a les nostres vides.
La inauguració d’aquesta esperada infraestructura, que
millora la connexió amb Espanya a través de Madrid,
Saragossa i Lleida, i que properament ha d’arribar fins a
Barcelona i la frontera francesa, va ser presidida per la
Ministra de Foment, Magdalena Álvarez, i el president de la
Generalitat, José Montilla.A més, van assistir a l’acte, que es
va convertir en el principal esdeveniment celebrat a les
nostres comarques el passat desembre, el Ministre
d’Indústria, Comerç i Turisme, Joan Clos, el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, el president de la Diputació, Joan Aregio, representants de les
administracions, alcaldes de diversos municipis, i representants de partíts polítics i del món econòmic i social tarragoní; a més d’un gran nombre de mitjans de comunicació
atrets per l’expectació que va generar l’acte.
L’esdeveniment va començar amb la puntual arribada a
l’estació del Camp de Tarragona d’un AVE procedent de

La inauguració va causar una gran expectació

Lleida en el que viatjaven les autoritats que presidien l’acte i que va ser rebut per les autoritats de les comarques
tarragonines. Llavors es va procedir al descobriment d’una
placa commemorativa situada a l’Estació, per part de la
ministra Magdalena Álvarez, el president de la Generalitat,
José Montilla, l’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla, i l’alcalde
de la Secuita, Eudald Roca. La inauguració va seguir amb les
intervencions de la ministra i del president de la
Generalitat i amb la visualització d’un DVD explicatiu
sobre el nou tram de l’AVE Lleida-Tarragona.
Amb la inauguració de l’Estació del Camp de Tarragona s’inaugurava també la línia ferroviària d’alta velocitat de 82,5
km que uneix Lleida i Tarragona, i que millora de forma
substancial els temps de viatge des de Tarragona amb
Madrid i amb Barcelona, ja que la via està preparada per a
què els trens viatgin a una velocitat de 300km/h, però de
moment ens haurem de contentar amb els 250km/h ja que
les instal·lacions encara s’han de rodar. Una velocitat i unes
connexions de les que esperem que hagueu gaudit ja o ho
feu ben aviat, gaudint d’aquest servei innovador que canviarà les vides dels pobles als quals envolta aportant riquesa, treball i prosperitat.

L’AVE que transportava les autoritats var arribar puntual
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AVE
Una infraestructura carregada de serveis
El Tren d’Alta Velocitat aporta, a banda del transport de
mercaderies i persones, molts altres serveis. En primer lloc
s’ha habilitat una estació decent per acollir als passatgers,
es tracta d’un edifici de més de 50.000 m? repartits en quatre plantes: el vestíbul, la passarel·la de 88 metres de longitud que travessa les vies, i l’aparcament subterrani, de dues
plantes, amb capacitat per a 633 vehicles. L’estació està
pensada per acollir un volum diari de 1.700 passatgers i
disposa al seu interior de múltiples serveis: diverses guixetes de venda dels bitllets, d’atenció al client, una cafeteria,
un quiosc, una sala d’espera, una “sala club” per als passatgers de classe preferent, dos oficines de lloguers de cotxes
i un estand informatiu que promociona el turisme de la
nostra demarcació.Tot i així, encara queden 150 m? per ferhi nous comerços.
Pel que fa a les connexions mitjançant transport públic i
privat amb l’Estació, i a l’estat de les infraestructures d’accés, hi ha hagut alguns problemes i deficiències, amb el servei de taxi, que ha donat molts problemes respecte a les
llicències i sobre qui ha d’operar a l’estació, sobre les que
hem negociat amb la Generalitat; amb el transport públic
per carretera que ha donat quatre línies d’autobús, amb les
que estem d’acord però que volem que no vagin directament a l’estació sinó que passin pel nostre municipi oferint
també serveis als ciutadans; i en l’acondicionament de la
carretera d’accés des de la N-240, respecte al que la
Generalitat s’ha compromès a què estarà solucionat a
principis d’any. Degut a la proximitat de l’Estació i al que
suposa aquesta infraestructura per al nostre municipi, des
del Consistori, i juntament amb la Secuita, s’està permanentment atent a les evolucions que es donen per aconseguir les millors condicions per al municipi.

La ministra Magdalena Álvarez, durant el seu discurs

Una placa commemorativa recordarà l’acte
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Perafort i Puigdelfí estrenen noves infraestructures
Després del treball realitzat els últims mesos, aquest gener
s’estan portant a terme diverses inauguracions de noves
infrastructures i serveis públics que milloraran substancialment l’estètica dels nostres municipis i el més important, la
qualitat de vida de tots els veïns i veïnes. Perafort i Puigdelfí
són dos municipis que estan experimentant un destacat
creixement els darrers anys, com es pot comprovar en una
simple dada: s’ha passat de 714 habitants el novembre de
2002 a 995 habitants empadronats el passat 1 de desembre. Aquest augment de la població porta al Consistori a
adaptar i renovar constantment les infraestructures del
municipi, sense perdre la identitat i la singularitat dels nostres municipis. En aquest últim aspecte podem comentar la
recent recuperació de les fonts de Perafort i Puigdelfí que
tornen a lluir a les nostres places després d’haver estat
retirades fa anys.
Així, entre les recents inauguracions celebrades al municipi cal esmentar la recuperació i instal·lació de l’antiga font
de Puigdelfí, que s’ha restaurat i s’ha ubicat a l’Av. Països
Catalans. Aquesta font, inaugurada per primera vegada a
finals de la dècada dels 50 sota la legislatura del Sr. Joan
Baptista Carbonell Gassol, va ser retirada de la seva ubicació als anys 80 per facilitar la realització d’unes obres i ara,
el passat dissabte 13 de gener, ha retornat a l’escena pública donant el tret de sortida a les festes d’hivern que celebra el municipi en honor al seu patró, Sant Sebastià.
Però les novetats no acaben amb la nova font que ja resta
a disposició de tots els veïns i veïnes de Puigdelfí. A partir
del 21 de gener, els habitants d’aquest municipi també
podran gaudir de la nova escalinata d’accés a la plaça de
l’Església, que ara serà més còmode i segur per als vianants.
La inauguració, que estarà presidida pel president de la

Fotos de la nova escalinata i de les fonts originals que s’han recuperat

Diputació de Tarragona, Joan Aregio, a més del nostre
alcalde, es realitzarà a les 12.00 hores, abans de la missa, i
tots els veïns i veïnes esteu convidats a assistir-hi.
Finalment, Perafort també recupera la seva font pública,
promoguda pel mateix Sr. Joan Baptista Carbonell als anys
50 i retirada a la década dels 80. Aquest destacat element
del nostre municipi torna a estar a disposició dels ciutadans al carrer Sant Pere cantonada amb el carrer Joan
Palau. La seva inauguració està programada el dia 28 a les
13 hores i l’acte oficial que serà presidit pel nostre alcalde,
Joan Martí Pla, estarà seguit per un piscolabis per a tots els
assistents.
Aquestes inauguracions evidencien una vegada més el
compromís de l’Ajuntament en vetllar i garantir nous serveis que satisfacin les demandes de tots els habitants de
Perafort i Puigdelfí i alhora respon a les necessitats dels
emergents nouvinguts que formen part dels nostres municipis enxamplant la nostra població any rera any.
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Entrevista al Sr. Joan Martí Pla, alcalde de Perafort Puigdelfí
“Hem incrementat la freqüència de pas dels autobusos”
L’inici de l’any és un bon moment per realitzar balanç del que s’ha
realitzat durant l’any anterior, del que es té entre mans i del que
tenim previst dur endavant.
Una vegada tancat el 2006, quin és el balanç que en fa?
De nou, el 2006 ha sigut un any amb molta activitat, tant al municipi com a l’Ajuntament. Perafort i Puigdelfí són pobles vius en ple
creixement i això fa que haguem d’estar sempre preparats per
evolucionar i adaptar-nos a les noves situacions. L’objectiu del
Consistori és el treball constant per mantenir l’alt nivell de vida
i la tranquil·litat de què gaudim i val a dir que és el motiu que ha
portat a moltes famílies a viure a Perafort i Puigdelfí.
Pot posar-nos alguns exemples?
L’any passat es van dur a terme diverses actuacions de millora.
Així, tothom va poder assistir a la inauguració dels nous contenidors soterrats que s’han instal·lat i que, no milloren només l’aspecte dels nostres pobles, sinó que suposen una major comoditat per als veïns i veïnes. També vam estrenar els parcs infantils
situats tan a Perafort com a Puigdelfí per oferir un espai adequat
per als nens i nenes; i el nou polígon industrial, que recolza el nostre creixement econòmic. Bé, i no podem oblidar l’arribada de
l’alta velocitat al Camp de Tarragona. L’AVE és el millor que li ha
passat a Perafort en molt de temps i ho hem d’aprofitar.
L’arribada de l’AVE ha estat envoltada de certa polèmica...
L’alta velocitat és una infraestructura que feia molt de temps que
esperàvem i que és molt positiva per al Camp de Tarragona i per
casa nostra, però les coses s’han de fer bé i això és el que nosaltres hem reclamat. L’Adif i les administracions han actuat pel seu
costat i no ens han tingut en compte a l’hora de prendre unes
decisions que, com és obvi, ens afecten. Per això ens hem trobat,
juntament amb el municipi de la Secuita, en un estat permanent
de reivindicacions i reunions per assegurar-nos de què es respectaven les nostres opinions i interessos. Després de moltes hores,
hem aconseguit una resposta positiva de la Generalitat envers al
transport des de l’Estació i tenim el seu compromís de què
l’Autoritat del Transport fixarà el més aviat possible enguany les
llicències de taxi definitives i les parades de les línies d’autobús,
que volem que passin pels municipis. De fet, amb les noves línies
ja hem incrementat la freqüència de pas dels autobusos per
Perafort, pel que s’ha hagut de canviar la parada al carrer Joan
Fuster, on ja hem sol·licitat la col·locació d’una marquesina amb
caràcter d’urgència.

Encara queda algun tema pendent?
Seguim estant atents a què es compleixin altres compromisos
com la millora de la senyalització i il·luminació de la carretera
d’accés a l’Estació, o el correcte desenvolupament de les infraestructures dels seus serveis com depuradores, aigües residuals,
seguretat (pla d’emergències),...
Aquesta infraestructura contribuirà al creixement del municipi?
Perafort i Puigdelfí estan experimentant un creixement important afavorits per la seva situació a prop dels nuclis de les nostres
comarques, Tarragona, Reus i Valls, i per la qualitat de vida, tranquil·litat i serveis que s’hi troben. Per fer-nos-en una idea més
clara, hem passat de 780 veïns i veïnes al novembre de 2004, a
921 el desembre de 2005 i als 995 a 1 de desembre de l’any passat. Podríem afirmar que el nostre creixement està consolidat i
el fet de què hi arribi l’AVE ens situa al centre del Camp de
Tarragona.
Quins projectes hi ha en marxa pels propers mesos?
Un dels més importants, que s’ha demanat insistentment des de
l’Ajuntament i que fins i tot han reclamat els pares i mares
davant d’Ensenyament, és el nou CEIP, que es comença a construir ja i que es preveu que es pugi posar en marxa pel proper
curs. És necessari un nou CEIP amb més capacitat per al present
i per a les previsions de futur. Aquest és un dels millors exemples de la nostra evolució, fa cinc anys no teníem col·legi i ara
estem parlant de la construcció d’un nou CEIP amb altes prestacions.
Tampoc em voldria oblidar del nou dipòsit d’aigua que es construirà al camí de mas Blanquet per donar resposta al creixement
del poble. Aquests són els projectes més destacats però n’hi ha
molts més. Sense anar més lluny a principis d’aquest any inaugurem l’escalinata d’accés a l’església de Puigdelfí i la recuperació de
dues fonts antigues que havien estat retirades als anys 80.

“L’AVE és el millor que li ha passat a Perafort
en molt de temps i ho hem d’aprofitar”
Una recuperació del patrimoni públic i històric.
Efectivament, el nostre poble creix i es modernitza seguint l’evolució marcada pel procès però això no vol dir que volem perdre
les nostres arrels, ni les nostres tradicions. Perafort i Puigdelfí
mantenen la seva identitat i aquest és un dels seus principals
valors. Aquestes fonts formen part de les nostres imatges del
record i ara en podrem gaudir de nou.

Aquest és un municipi participatiu?
Sí no hi ha dubte. Només cal fixar-se en un dels principals esdeveniments del municipi que ha tingut lloc ara fa poc: el pessebre
vivent. Més de 100 persones i els diversos comerços i empreses
el fan possible i li donen vida; és el fruit del treball de tots organitzat per una de les nostres associacions ciutadanes, el Centre
de Joventut. Però aquesta no és l’única mostra de participació, hi
ha la Llumeneta, l’encara jove Llumenot, els timbalers, les sortides de Perafort Bike, els cursos, les festes tradicionals, les activitats dels Casals,... I no hem d’oblidar la programació cultural,
esportiva i educativa que oferim des de l’Ajuntament, que sempre compta amb una bona acollida per part dels veïns. Estem
molt orgullosos de la implicació dels perafortins i perafortines en
el seu poble.
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La Tresca i la Verdesca
Coincidint amb les festes de Nadal, l’Ajuntament de
Perafort i Puigdelfí va organitzar un espectacle infantil a
càrrec del grup d’animació “La Tresca i la Verdesca”. Un
acte que va tenir lloc el passat 17 de desembre al Casal de
Perafort i que una vegada més posa en evidència l’aposta
que fa el municipi cap a la programació infantil de qualitat.
“La Tresca i la Verdesca” és un grup d’animació que ofereix
espectacles que dignifiquen la festa dirigida als infants i als
joves. La companyia considera el públic infantil com a
intel·ligent i crític; és per això que les seves actuacions
defugen dels tòpics i els repertoris coneguts i poc originals
de la majoria d’espectacles d’animació infantil. A través de
la música, les cançons, els jocs i les danses, els nens i les
nenes esdevenen els protagonistes de l’obra des del primer

Els nens i nenes gaudeixen de l’activitat

moment, involucrant-se mica en mica en un espectacle que
amb tocs de genuïnitat, humor i una bona dosi d’improvisació no deixarà a ningú indiferent.
A banda d’aquest espectacle que va comptar amb l’assistència de petits i grans, es van programar altres activitats
dirigides a la canalla com la del passat 16 de desembre en
la que es va celebrar, a la Biblioteca del municipi, una sessió de contacontes a càrrec de Rat Cebrián que amb la
seva excel·lent narració va delectar al públic infantil amb la
història titulada “Contacontes” de moltes mans”.Val a dir
per acabar que aquests actes infantils es van engloben dins
les activitats que l’Ajuntament ha programat per el passat
mes de desembre dirigides als més menuts del municipi i
que, sens dubte, van agrair de tot cor aquesta iniciativa.

La programació infantil és important a Perafort

“Quan ve el temps de torrar castanyes”
La Castanyada és un acte tradicional que s’identifica clarament amb la tardor. Una vegada més, l’1 de novembre, festivitat de Tots Sants, els veïns i veïnes de Perafort van celebrar amb panellets, castanyes, moniatos i un raig de moscatell aquesta antiga celebració que aquest any casualment
va anar acompanyada d’un temps primaveral, poc apropiat
per a l’època de l’any en que es troba.
Així doncs, amb poc abric i poca màniga, els habitants de
Perafort van assistir a la celebració de la Castanyada que
l’Ajuntament del municipi va organitzar i en la que va
comptar amb una generosa participació. Tots els partici-

pants van poder menjar i beure els típics dolços i fruits,
alhora que van compartir una entretinguda vetllada. Sobre
tot els més petits de l’escola Bressol que van poder gaudir
d’una castanyera un pèl estrafolària que els va repartir castanyes i panellets per a tots.

La castanyera va visitar l’Escola Bressol
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El dinar de Nadal de la nostra gent gran
Com cada any, l’Ajuntament de Perafort va organitzar el
passat 23 de desembre una excursió i un posterior dinar
especial dirigit als nostres avis i àvies.
Aquest any van assistir al municipi de Sarral, situat a la
comarca de la Conca de Barberà on els jubilats van visitar
els indrets d’interès turístic del municipi: el museu de
l’Alabastre i el Santuari dels Sants Metges.
El Museu de l’Albastre està dedicat a aquesta pedra natural del municipi, des de fa segles i ha inspirat a nombrosos
artesans i escultors. Una de les obres més destacades
esculpides de Serral és el Retaule de l’altar Major de
Poblet, una de les joies de la Ruta del Císter, creada per
Damià Forment l’any 1527.
La següent destinació va ser l’ermita dels Sants Metges.

Dedicada a Cosme i Damià, aquest santuari es va construir
a principis del segle XV. Al llarg dels segles, aquesta ermita s’ha anat construint i reconstruint fins a 9 vegades.
L’edifici actual, data del 1970 i és obra de l’arquitecte sarralenc Josep Puig Torné. L’ermita dels Sants Metges és actualment un edifici que destaca a causa de la seva curiosa construcció ja que té una àrea recreativa amb taules, focs, lavabos, un refugi, un indret per acampar amb permís municipal i un restaurant.
Després d’aquesta excursió tan complerta pels indrets
més memorables de Sarral, i amb ganes de tastar la cuina
de la zona, els avis i àvies de Perafort van dinar al
Restaurant “La Masia” del Pla de Santa Maria on van poder
recuperar totes les seves energies i acabar la jornada.

Els participants a la sortida van dinar a “La Masia” del Pla

Perafort celebra la Festa de l’Oli
Com és habitual en aquesta època, l’Ajuntament de
Perafort i Puigdelfí ha organitzat la Festa de l’Oli al municipi amb la col·laboració de la Junta de la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort. La festa, que va comptar amb la participació d’unes 200 persones aproximadament, va tenir
lloc el passat 6 de desembre, al Casal de Perafort.
La Festa de l’Oli s’organitza, cada any, coincidint amb la
temporada de recollida de les olives per poder tastar les
primeres ampolles d’oli acabat de premsar, i consisteix en
un esmorzar popular a base de torrades de pa amanides
amb un saludable oli d’oliva i acompanyades d’una bona
botifarra i cansalada per acompanyar la degustació.
A més d’aquest acte tradicional, enguany també es va celebrar la 1a Trobada d’Intercanvi de xapes de cava de
Perafort. I cal dir que l’èxit de participació d’aquesta trobada ha permès que els organitzadors es plantegin repetir-la
l’any vinent.

L’oli nou es va acompanyar de botifarra
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El Centre de Joventut recull 3.000 euros per la Marató
El municipi de Perafort va donar a la popular Marató de
TV3, destinada enguany a la investigació sobre el dolor
crònic, una quantitat de 3.000 euros que va recaptar gràcies a la col·laboració dels seus veïns i veïnes.
Aquesta quantitat de diners es va aconseguir durant una
jornada organitzada pel Centre de Joventut de Perafort,
que va incloure diverses activitats en les que podia participar tothom qui ho volgués, durant tot el dia 3 de desembre, i també prèviament durant un partit de futbol del Club

de Futbol Perafort.
Els actes celebrats amb motiu de la Marató solidaria van
consistir en la pintada d’un mural amb motius diversos que
escollien els mateixos participants i que va tenir lloc durant
tot el matí del dia 3 de desembre de l’any passat. El mural es
va pintar a les rajoles de la paret del Centre de Joventut, la
seu dels organitzadors, i, al migdia, va tenir lloc un vermut
solidari que va comptar amb una gran concurrència de participants que van gaudir a l’hora que participaven en una
bona causa.
Ja a la tarda, es va gaudir d’una Gala de dansa al Casal
Cultural de Perafort durant la que es van subhastar diversos
objectes cedits per persones i entitats del municipi.A la Gala
hi van participar els següents grups:
Escola de dansa Adagi de Valls, Escola de Dansa Montserrat
Carles de Sant Pere i Sant Pau, Grup de jazz Estel Lerin de
Perafort, CEIP de Perafort, Acadèmia de Balls de Saló
Antonio Recasens de Perafort i Escola de Ball espanyol Alma
Flamenca de Tarragona, Nota Tarragona Dansa i l’Escola de
Country de la Secuita.
Esperem que aquests 3.000 euros recaptats gràcies a la solidaritat del municipi aportin un gra de sorra més per lluitar
contra el dolor crònic.

Detall del mural solidari

Obra teatral Privée

Espectacle infantil Eureka

L’Ajuntament de Perafort, amb la iniciativa de recolzar
i apropar la cultura als seus habitants, va programar el
passat mes de novembre l’obra teatral Privée de la
companyia Teatre La Fuga. Aquesta obra, gratuïta i
oberta a tothom, va oferir a tots els seus assistents un
retrat transgressor dels joves d’avui en dia.
Privée, és un treball intimista escrit de primera mà
pels propis actors. L’obra està inspirada en les situacions viscudes per ells mateixos i intenta ser un reflex
dels problemes, les inquietuds i les pors de la joventut
actual. Temes com el primer amor, l’amistat, la primera cigarreta, la infància, les discussions entre germans
o el descobriment de la sexualitat són tractats amb
humor i intel·ligència, fet que faci que l’espectador se
senti identificat amb les diverses situacions interpretades pels actors al llarg de les 15 escenes i els quatre
monòlegs que conformen l’obra.

El passat mes d’octubre, l’Ajuntament va programar
un dels espectacles infantils més memorables de l’any.
Es tracta d’Eureka, una obra “especial” dedicada als més
petits que va rebre l’assistència de més de 100 persones
interessades per la seva peculiaritat i alhora diversió.
La funció, a càrrec de la companyia Cau de l’Unicorn,
va consistir en un espectacle musical de llum negra en
el que s’hi van barrejar olors en directe, de forma que
estimulaven diversos sentits, l’oïda, la vista i l’olfacte,
dels més joves i també dels grans.
Aquest espectacle infantil, que com molts d’altres
compta amb la subvenció del Consell Comarcal del
Tarragonès, va rebre la felicitació de la Primera Tinent
d’Alcalde i Regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Perafort, Mª Carme Cavero, que va agrair la gran
assistència i el caire educatiu i lúdic de l’espectacle.
Esperem que hi hagi més iniciatives d’aquest tipus.
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Els petits celebren amb il·lusió el Cagatió i els Reis Mags
Les festes de Nadal són molt especials per els més petits
de la casa. Durant aquestes dates els seus somnis i les
seves il·lusions es veuen convertides en realitat amb l’arribada de diversos personatges màgics que els porten presents. I un d’aquests éssers fantàstics és el tradicional tió.

Les festes de Nadal, tot un èxit

Aquest any, a la vigília de Nadal, els nens i nenes de
Perafort, van poder celebrar el cagatió al Casal del municipi, on després d’unes quantes bastonades acompanyades
de l’habitual cançó dedicada a aquest tronc tant especial,
van rebre llaminadures i diversos regals.

Els més petits fent cagar el Tió

Però a banda del tió, els nens i nenes van disfrutar de valent
amb els Reis d’Orient que van visitar el municipi i els van
portar molts regals després d’haver rebut les seves peticions a les cartes que van donar als seus patges reials. Per
això el dia 5 de gener els més petits van veure passar als
Reis amb un nus a la gola quan es van trobar davant d’ells,
carregats de les joguines que tant desitjaven. Com quasi
tota la canalla, els nens i nenes de Perafort i Puigdelfí van
poder veure l’altesa dels Reis Mags, unes majestats molt
estimades que venen cada any des del llunyà Orient per
portar il·lusions i bons consells a la quitxalla. Els infants
accepten de bon grat les advertències dels Reis si a canvi hi
ha uns quants regals, la recompensa d’un any sencer fent
bondat.

Els Reis Mags visiten Perafort
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Alt nivell al concurs de pessebres
Un any més les nostres cases han viscut el Nadal i han lluït
uns fantàstics pessebres que, alhora que mantenien el seu
aire tradicional oferien novedoses decoracions. El jurat del
concurs de pessebres ho ha tingut força difícil per prendre
les seves decisions i, finalment, les guanyadores del concurs
en la categoria del pessebre més artístic han estat la Silvia
Castellví i la Dolors Ràfols. En el grup familiar artístic el
jurat ha considerat que les millors composicions eren les

Pessebre de la M. Carme Dalmau

Fotografia del pessebre de la Montse Vernet que representa Perafort

de la Montse Vernet i la Juani Galera, i en l’apartat familiar
popular en primer lloc el de la M. Carme Dalmau, en segon
el de la Yolanda Mosquera, el tercer el de la família Rufà i,
en quart lloc, el de la Rosa Maria Rufà. En aquest punt hem
de felicitar als participants però especialment als més
petits. Enguany els guanayadors de la categoria infantil han
estat la Nora Arilla i el Biel Arilla, en primer lloc, i l’Anton
i la Marta Pons, en segon.

Pessebre de la Yolanda Mosquera
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Un pessebre vivent a l’estil perafortí
El passat, 26 de desembre i durant la festivitat de Sant
Esteve, Perafort va inaugurar el seu tradicional pessebre
vivent, organitzat pel Centre de Joventut de Perafort i amb
el recolzament de l’Ajuntament del municipi i la participació de més de 100 persones que el doten de vida. Així
doncs, el pessebre és fa possible gràcies a la col·laboració
de tots els veïns, les entitats i les institucions del municipi.
En la seva sisena edició, aquesta estampa nadalenca que fins
fa poc es va poder visitar a través de diversos carrers del
municipi de Perafort, va oferir al visitant, a banda del naixe-

ment, nombroses escenes i figures característiques com els
pastors, els dimonis, l’anunciació, i els tradicionals indrets i
professions de l’època, com la fusteria, la cistelleria, el forn
de pa, les puntaires, l’escola, el ferrer o la cuina, entre d’altres.
El pessebre vivent de Perafort es va representar els dies 26
i 31 de desembre i l’1 de gener a la tarda i va comptar amb
una nodrida assistència dels habitants del municipi i dels de
rodalies que, encuriosits, no es van voler perdre aquesta
representació viva i de carrer del tradicional pessebre.

Les parades lluïen plenes de color

Grans i petits participen al pessebre

El naixement, entranyable

Els oficis, un dels protagonistes
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Perafort acomiada l’any 2006 amb una gran festa
Els veïns del municipi van acomiadar el 2006 amb una gran
celebració als Casals de Perafort i Puigdelfí que van constar d’un sopar ben complert i una nit de música que van
fer de la revetlla de Cap d’Any una nit inoblidable. Durant
altes hores de la matinada, tots els assistents, uns 200 en

total entre els dos municipis, van ballar els ritmes de les
dues orquestres, Quartet Enigma al Casal de Perafort i Trio
Pacífic al Casal de Puigdelfí, que van permetre una vegada
més celebrar l’entrada de l’Any Nou amb alegria i sobretot molta marxa.

Els perafortins van dir ‘hola’ al 2007 en una gran festa al Casal

El Cor de Sant Esteve al Concert de Nadal
Les festes nadalenques han portat a Perafort nombroses
activitats que han configurat una programació àmplia i per
a tots els gustos. Un d’aquests actes nadalencs que hem
viscut és el Concert de Nadal, que va comptar amb l’assistència de molts veïns i veïnes que van omplir el Casal de

El Cor Sant Esteve de Vila-seca durant la seva actuació

Perafort per escoltar el magnífic repertori del Cor Sant
Esteve de Vila-seca.
Durant el concert, que es va celebrar el 16 de desembre,
el públic va començar a sentir l’esperit de Nadal a través
del repertori de cançons que es va oferir.

Esports
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L’equador de la lliga 2006/2007
El Campionat de Lliga 2006/2007 ha arribat a la seva mitja
part i el nostre equip de futbol, el Perafort F.C es manté en
l’equador de la classificació, una posició gens envejable respecte a la resta de rivals. Sembla que l’equip aposta per una
posició de permanència que el situa de forma estable a la
categoria de Segona Territorial. El Perafort F.C. té de
moment (a principis de gener) un total de 21 punts, que es
tradueixen en 6 partits guanyats, 3 empats i 5 partits perduts, fet que l’ubiquen en una situació intermèdia entre el
capdavanter, La Pobla Mafumet C.F “B” amb 33 punts i el
cuer, l’Imperial C.E amb només 5 punts.
Durant els pròxims mesos i fins a principis d’abril, el nostre equip de futbol s’haurà d’enfrontar amb el Vilarrodona,
el Rayo de Tarragona, el Santa Cruz, el Segur, el Tancat, La
Canonja, la Riera, el Bellvei, el Valls i l’Altafulla.
Aquests propers partits marcaran l’evolució del Perafort
C.F: si segueix jugant com fins ara s’assegura de llarg la
posició a segona territorial.

De totes maneres el Perafort haurà de fer un esforç per
mantenir el mateix nivell d’estabilitat.
Així doncs, esperem que continuïn assegurant la seva permanència com fins ara.

Imatge de l’equip Perafort F.C.

Partit de fútbol solidari amb la Muntanyeta
Dins de la programació nadalenca, el passat 30 de desembre l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí va organitzar un
partit de futbol solidari amb l’objectiu de recollir fons per
a la Fundació “La Muntanyeta”. Els diners que es van obtenir en aquest torneig van ser destinats a ajudar els nens
amb paràlisi cerebral amb els que treballa aquesta fundació
tarragonina. Així, els jugadors dels equips participants en el
torneig – el juvenil La Salle de Tarragona, el CF Perafort i

Imatge d’un moment del ‘saque’ d’honor del partit solidari

un conjunt de Veterans del Perafort- van pagar 10 euros
per la causa i els assistents, que van animar molt als jugadors, la voluntat, gràcies a l’habilitació de diverses guardioles al recinte que van contribuir a augmentar els fons
recaptats.Aquesta competició, que estava oberta a tothom
del municipi i als visitants que ho volguessin, va ser molt
productiva ja que a banda de practicar esport va permetre
la col·laboració en un acte altruista.
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Receptari
Coulant de Xocolata
Ingredients
12 ous
400 g de sucre
390 g de mantega
380 g de cobertura de xocolata de 72% de cacao
180 g de farina
1 iogurt natural (opcional)
Preparació
La preparació d’aquest exquisit postre és una mica elaborada però segur que farà les delícies de tots els amants
dels dolços i de la xocolata. Un èxit assegurat per a qualsevol ocasió. El secret d’un bon coulant, que cal tenir en
compte, és la temperatura, de forma que el millor és preparar-los just abans de què ens els anem a menjar.
El coulant té una textura més feta per fora però manté un
cremós cor de xocolata que té el seu punt adient quan
encara està calent, no el deixeu refredar!
Per començar, desfeu la mantega en una paella.
A continuació, barregeu la xocolata amb la mantega,
poseu-ho en un bol i remeneu-ho. Quan la xocolata estigui ben desfeta, incorporeu-hi els ous, que prèviament
haureu barrejat amb el sucre, i la farina, a poc a poc perquè no es facin grumolls. Després deixeu-ho refredar a la
nevera perquè es compacti la massa obtinguda i poseu-ho
en una màniga pastissera.
Tot seguit, procediu a omplir els motllos cilíndrics que
prèviament haureu preparat untat-los amb mantega i
caldrà que els hagueu enfarinat. El següent pas consisteix
en posar els motllos al forn a 200 graus i deixar-los coure

uns 6 minuts.
Finalment, i ja, per acabar, procedim a emplatar els postres
per presentar-los d’una forma ben atractiva. Poseu una
mica de iogurt al fons d’un plat i afegiu-hi una mica de
pebre. Desemmotlleu el ‘coulant’ i disposeu-lo a sobre del
iogurt.
Cal tenir en compte que a qui no li agradi el iogurt, pot
combinar el coulant amb qualsevol altre gelat del seu gust,
com el de safrà –una barreja molt especial- o amb alguna
crema de postres.
Ara ja podeu gaudir d’aquest plat extraordinari.
Aquesta recepta està extreta de la plana web del programa Cuines de TV3 (http://www.tvcatalunya.com/cuines/).

Una mirada al passat
El primer carrer asfaltat
Ens trobem de nou en aquest apartat que ens obre una
finestra a la història de Perafort i Puigdelfí, el nostre municipi, i des del que recordem imatges d’anys passats per
reviure un bocí d’aquesta història nostra i dels nostres
avantpassats. En aquesta ocasió tenim al davant una imatge
en la que es poden observar els treballs realitzats per asfaltar el carrer Nou de Puigdelfí a principis dels anys 80, cap
a 1984.
Veient aquesta fotografia, que pertany a l’Arxiu municipal,
ens podem fer una idea de com era Puigdelfí ara fa uns 20
anys i com ha evolucionat al llarg del temps en un creixement constant i ordenat. Puigdelfí és un poble que es fa gran
i que, com ja passava als anys 80, va millorant i actualitzant
els seus serveis i infraestructures.

Fotografia de l’arxiu municipal

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.

