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Camí de progrés

Maria del Roser Artacho Leiva
1a Tinent d’alcalde, Regidora d’Hisenda
i Tresoreria, Parcs i Jardins.
Alcaldessa pedània de Puigdelfí.
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El 2007 és un any marcat pels canvis i les renovacions.
Per començar i a nivell personal, he entrat a formar
part de l’equip de govern de Perafort i Puigdelfí, un
càrrec amb responsabilitat al que he accedit gràcies
al suport que he rebut de tots vosaltres. És d’agrair la
confiança que els veïns i les veïnes han dipositat en
la meva persona i des d’aquest butlletí vull donar-vos
les gràcies i assegurar-vos que des de les regidories
que m’han estat assignades rebreu tot el meu esforç,
treball i compromís.
Perafort i Puigdelfí avancen progressivament. Cada
any, els nostres nuclis urbans es van transformant
a poc a poc per a esdevenir uns pobles dotats de
tots els serveis i les infraestructures necessàries
per a garantir un nivell de vida que res té a envejar
a les grans ciutats. I així ho notem i ho vivim.
Com alcaldessa pedània de Puigdelfí i primera
tinent d’alcalde, em sento orgullosa de pertànyer
aquest municipi, on el creixement econòmic i el
desenvolupament es fa palès any rere any amb nous
habitatges moderns, nous serveis i un augment de la
població que tria el nostre municipi per a viure amb
benestar i tranquil·litat.
Per a seguir en el camí del progrés i des del Consistori
treballarem dia a dia per a què cada any puguem
palpar noves millores i gaudir plegats de majors
prestacions que facilitaran la vida diària de tots els
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí. És tot un repte,
que l’equip de govern afrontarem amb constància i
il·lusió.

Per a seguir en el camí del progrés
treballarem dia a dia per a què puguem
palpar noves millores
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Avança l’enllaç del Corredor del Mediterrani amb l’AVE
Les obres del ramal d’accés de les línies
de ferrocarril del Corredor del Mediterrani i
d’alta velocitat a l’alçada del nostre municipi
avancen al ritme previst i es preveu que estiguin enllestides a principis de 2009, després
d’haver-se realitzat nombroses tasques de
moviment de terres i els posteriors treballs
que està duent a terme la UTE Perafort.
Aquestes obres, realitzades pel Ministerio
de Fomento, suposen la construcció d’una
via que ha d’enllaçar el Corredor del Medi-

terrani amb l’Estació del Camp de Tarragona
travessant davant de Puigdelfí, per sobre de
la N-240 i per sota de la carretera que uneix
Perafort amb la carretera Nacional. Aquesta
circumstància ha portat el ministeri a engegar
les obres en aquesta carretera per obtenir les
condicions per al pas de la via ferroviària.
L’altre ramal que ha de connectar el Corredor amb l’AVE entre Puigdelfí i la Pobla
no està previst que es dugui a terme de
moment.

Del neandertal al segle XXI

Vint persones treballen al jaciment Vinyes Grans on s’han trobat diversos estris de pedra. fotos: iphes

La vall del riu Francolí on actualment es
troba la nostra població ja estava ocupada
fa milers d’anys i actualment l’excavació
d’urgència que s’està duent a terme al
jaciment Vinyes Grans, entre Perafort i
Puigdelfí, té com a objectiu conèixer més
a fons com eren i com hi vivien les primeres poblacions de neandertals.
Els treballs d’excavació, que van
desenvolupar-se de l’1 d’agost al 20 de
setembre i que ara estan aturats, els
està duent a terme l’empresa especialitzada Arqueoline, vinculada a l’àrea de
Prehistòria de la URV, sota la codirecció
de Jaume Vilalta i Amèlia Bargalló en el

marc del Projecte Francolí – Gaià que
impulsa l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social),
dirigit pel paleontòleg Eudald Carbonell.
El jaciment va ser descobert l’any
1992 i fruit del primer reconeixement es
van trobar diverses eines de pedra que
van confirmar l’interès per aquest indret.
Quinze anys més tard i amb motiu de les
obres de connexió ferroviària del corredor del Mediterrani amb l’AVE, l’excavació ha adquirit caràcter d’urgència per
recuperar les restes arqueològiques del
jaciment, feina que realitza una vintena
de professionals.

Jaume Vilalta explica que estan esperant la confirmació de Foment per tal de
continuar amb les investigacions al jaciment, que han de permetre realitzar les
datacions definitives. No obstant això
avança que, durant l’excavació, “hem
recuperat algunes eines lítiques que ens
proporcionen una datació relativa” ja
que eren utilitzades al Paleolític mitjà.
Una vegada acabat el treball sobre el
terreny, les restres trobades s’estudiaran
detingudament a la URV-IPHES durant
un màxim de dos anys, i després serà
Patrimoni qui decidirà la seva ubicació
definitiva.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Obres de millora a l’accés a Perafort
des de l’N-240

L’accés compta amb un desviament provisional

L’accés principal a Perafort
que es fa per la carretera TV2231 des de la rotonda de la
carretera nacional, viurà en
els propers mesos un canvi
substancial que l’elevarà
fins a quedar gairebé a la
mateixa alçada de l’N-240 i
que millorarà les seves prestacions per a tots els veïns de
Perafort i Puigdelfí. El gruix de
les obres, que s’espera que
estiguin acabades a finals
de 2008 o principis de 2009,
s’executaran en tres trams
diferents i aniran a càrrec de
la Diputació de Tarragona, del
Ministerio de Fomento i dels
promotors del SAU-R1 i SAUR2, en cadascun d’ells.
Com ja hauran pogut comprovar la majoria de veïns,
les obres del tram central,
executat pel Ministerio de
Fomento coincidint amb la
construcció del ramal d’accés
del Corredor del Mediterrani
amb l’AVE ja s’han iniciat i
consisteixen a dotar el futur
traçat dels pilars i reforços
necessaris per poder aixecar

la carretera de forma que la
via ferroviària passi per sota
en el punt en què es treballa
actualment.
El tram més proper a la
rotonda de la nacional correspon a la Diputació de Tarragona,
que realitzarà també les obres
adients per elevar la carretera
al seu pas pel barranc dels
Garidells amb un nou pont de
22 metres de llarg.
La carretera resultant tindrà
una secció de dos carrils de
3,5 m. d’amplada amb vorals
de 0,5 metres, el que la convertirà en una carretera molt
més ampla en la que podran
circular dos vehicles alhora
sense cap problema i que
disposarà d’un espai lateral
segur per als vianants.
Finalment, el tram dels
darrers metres d’entrada
al municipi l’executaran els
promotors
corresponents
quan es desenvolupi el pla
parcial SAU-R1 i SAU-R2, i
es preveu que inclogui una
rotonda d’accés al municipi
de Perafort.

La reunió informativa del Plaseqta arriba a Perafort
El passat 5 de novembre va tenir lloc a
Perafort una reunió informativa sobre
el Plaseqta, abreviatura del Pla d’Emergència del Sector Químic de Tarragona.
Aquesta xerrada de gran interès, es va
dur a terme al Casal de Perafort a partir
de les 18 hores i va congregar a desenes de veïns interessats en informar-se
sobre el risc de la indústria química,
que és reals però que és molt petit, i
sobre les mesures de protecció en cas
d’emergència.
La reunió informativa, la quarta que
es desenvolupa al municipi, va anar
a càrrec de la Sra. Ángeles Moreno,
representant del sector químic i provinent de l’empresa Dow Chemical i
el Sr. Josep Sabat tècnic del Centre

d’Emergències de la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta reunió va tenir com objectiu transmetre als veins i les veïnes les
actuacions que s’han de dur a terme
en casos d’emergència química per
evitar els possibles riscos. La prevenció i els coneixements sobre les
mesures de protecció són bàsiques
en totes les poblacions del Camp de
Tarragona.
Durant la reunió es va explicar a tots
els presents que podrien sentir el so
de les alarmes i sirenes d’emergència,
per tal de conèixer-les i identificar-les
de seguida, gràcies al simulacre de so
d’aquestes que va tenir lloc el dia 20 de
novembre a tot Catalunya.

La reunió es va celebrar al Casal de Perafort
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L’edifici del nou centre és modern i funcional

El nou CEIP millora la qualitat
Una de les infraestructures més
demandades els darrers mesos per
part de l’Ajuntament i de les famílies perafortines ja està en marxa.
Es tracta del nou Centre d’Educació
Infantil i Primària (CEIP) amb el que
compten Perafort i Puigdelfí que,
situat a l’Avinguda Catalunya, al costat de l’Escola Bressol ‘Mar blava’,
forma ja part de la nova zona educacional i de serveis del municipi.
Aquest curs escolar 2007-2008 els 70 alumnes del CEIP de Perafort ja han pogut començar les seves classes en aquest nou centre
deixant lliure l’antiga casa del metge, on en els
propers mesos se situarà la nova biblioteca
de Perafort. La directora del centre, Fàtima
Sabat, explica que els alumnes es divideixen
en tres grups d’infantil i tres de primària, amb
un màxim de 18 alumnes per aula, el que
afavoreix que es pugui estar més per ells amb
una alta qualitat de l’ensenyament tant per als
alumnes com per als professors del centre.
Aquesta qualitat es veu reforçada per les
noves instal·lacions que segons paraules de
la mateixa directora “són una gran millora pel
poble”, ja que el CEIP és de tots i està previst
que s’hi puguin celebrar activitats organitza-

des per l’Ajuntament, al saló d’actes polivalent o a les pistes poliesportives.
El nou CEIP, amb una superfície útil de
2.291 m2 i un total de 2.568 m2 construïts,
és un centre modern i completament equipat. L’alcale, Joan Martí Pla, es mostra molt
satisfet de què “finalment aquest curs s’hagi
pogut començar en unes instal·lacions que
demanàvem des de feia tant de temps i tan
necessàries per donar la millor educació als
nostres joves”. “Ens ha costat moltes reclamacions davant la Generalitat per part del
Consistori i de l’AMPA, però ha valgut la pena
i ara finalment en podem gaudir”, afegeix.
El centre, de tres plantes, compta amb 16
aules algunes d’elles especialitzades per a
activitats de psicomotricitat, música i audiovisuals, informàtica, ciències socials, laboratori,
plàstica i petits grups. Val a dir que totes les
aules disposen d’Internet a través de la tecnologia Wifi i també tenen canó de projecció i
pantalles, elements que facilitaran que les classes puguin ser més dinàmiques en l’obtenció
d’informació i dades. A més, les aules especialitzades s’aniran equipant amb material nou.
Les instal·lacions es completen amb diverses zones per a tutories, una biblioteca que
s’ha d’acabar de muntar i pistes poliesportives exteriors, serveis que milloren les condicions en les que els nens i nenes realitzen les
seves activitats educatives. Per altra banda,
el centre disposa també d’un menjador que

Totes les aules
disposen d’Internet
a través de la
tecnologia Wifi i de
canó de projecció i
pantalles

Viure a Perafort i a Puigdelfí

Els 70 alumnes del CEIP disfruten les instal·lacions

perafort avança



Les aules estan equipades amb les últimes tecnologies

de l’ensenyament
utilitzen uns 45 nens i nenes i on en un futur
proper se servirà el menjar elaborat a la cuina
pròpia del CEIP.
A més, cal destacar del nou edifici la sala
polivalent de grans dimensions que fa les
funcions de gimnàs i de sala d’actes per a
projeccions i festivals, i la sala de psicomotricitat per als alumnes d’educació infantil. De
fet totes aquestes instal·lacions acolliran, a
part de les activitats escolars, les extraescolars de judo, escacs, iniciació a l’esport, contes i aventures, entre d’altres, que organitza
l’AMPA. Les activitats de timbals, organitzada
pel Centre de Joventut, i d’anglès, programada
per l’Ajuntament, es realitzen fora del centre.
Fàtima Sabat, la directora del centre, afirma
que “l’escola és l’ànima del poble i és un goig
per tots els alumnes que ara tenen l’oportunitat
de venir al CEIP en bicicleta, fent esport i alhora
una activitat saludable”. El CEIP de Perafort vol
ser una escola verda i ecològica i per això s’ha
destinat un espai per guardar les bicicletes dels
alumnes, que es reforçarà amb els ferros que
instal·larà l’Ajuntament a l’Avinguda Catalunya.
També hi ha una clara decisió per fer recollida
selectiva i, a més, l’any vinent està previst
crear un hort ecològic que s’abonarà amb el
compost elaborat amb les restes orgàniques
del menjador,… alhora que els fruits d’aquest
hort els cuinaran directament al centre.
A nivell organitzatiu, cal destacar que
l’AMPA compta amb una aula pròpia, en la

que es venen els llibres i l’equipament esportiu a les famílies sòcies, i en la que celebra les
seves reunions.
També ha millorat la seva situació l’equip
de professors, que enguany s’ha incrementat
a 9, del que els sis nous membres han estat
nomenats per dos anys, el que permet planificar més les activitats curriculars. Per altra
banda, aquesta nova etapa serveix també per
establir les bases de l’escola amb la redacció
del reglament intern.
L’evolució constant de la societat i de
l’ensenyament fan necessari l’establiment
d’una organització dins els centres que estableixi les seves línies bàsiques i que faciliti
l’adaptació davant les novetats i situacions
que vagin sorgint.
Novetats se’n donen contínuament i
podem posar-ne com a exemple dues
d’aquest curs a Perafort, que tenen relació
amb la sisena hora. La primera és la introducció de l’anglès en aquestes hores per
reforçar l’aprenentatge d’una llengua indispensable en l’àmbit personal i en el laboral;
i la segona, és una activitat que també es
fa durant la sisena hora i que consisteix en
muntar un audiovisual de forma global, des
dels personatges, els textos, les grabacions,
l’edició,… És una activitat molt completa i
especialment motivadora pels alumnes, de
la que es podrà conèixer el fruit en la projecció que se’n farà a final de curs.

El centre disposa
d’un menjador
on en un futur
proper se servirà el
menjar elaborat a
la cuina pròpia
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Nou curs al nou CEIP i a l’Escola Bressol
Després de les vacances d’estiu,
les escoles municipals han tornat
a la seva vida quotidiana, aquella
protagonitzada pels xivarri de la
canalla, la multitud de pares que
s’acomiaden a l’altra banda del pati
i les pesades maletes carregades
de llibres que els estudiants aniran
assimilant durant l’any.
I és que com cada setembre, els
nens i les nenes de Perafort van
tornar a l’escola, els més petits es

serveis i activitats extraescolars
que des de fa setmanes ja estan
a l’abast dels alumnes. Aquest
nou centre pretén oferir majors
prestacions que garanteixin una
ensenyança de qualitat a tots els
alumnes.

Des de fa anys, estem experimentant un augment demogràfic
que es tradueix en una major presència d’alumnat a les aules. Per
aquest motiu, el nou CEIP i l’Escola
Bressol, satisfaran als actuals i
futurs estudiants.

Els nens i nenes d’enguany
han estrenat el nou CEIP
van retrobar amb els companys i
les aules de l’Escola Bressol i els
més grans han tingut l’oportunitat
d’estrenar el nou CEIP, un centre
educatiu que compta amb unes
modernes instal·lacions per a desenvolupar una àmplia gamma de

La il·lusió d’aprendre no es perd entre la quitxalla de Perafort. A la fotografia, alumnes del CEIP

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Inici dels cursos i les activitats lúdiques

Mostra de treballs exposats a l’última Festa Major

Com cada tardor, l’Ajuntament de Perafort ha
engegat nous cursos adreçats a tots els veïns i
veïnes. Aquests tenen l’objectiu d’ampliar l’oferta
lúdica i educativa de totes les persones interessades en realitzar classes de diverses matèries,
tallers, jocs i balls. Així doncs, a partir de l’octubre,
tots els interessats i interessades han començat
diverses activitats com són els balls de saló, on
les parelles aprenen tot tipus de balls combinats
amb ritmes llatins depenent del gust de cadascú.
I també s’ha iniciat el curs per aprendre a ballar
country, que, com els anteriors, compta amb
una subvenció de la Diputació. A més, es realitza
també un curs de jazz subvencionat pel Departament de Joventut de la Generalitat.

Les alumnes dels tallers de jazz i batuka va oferir una actuació per Sant Pere

Enguany es cursen de nou les classes d’anglès i els tallers de puntes de coixí i de restauració. A més, per segon any consecutiu,
l’Ajuntament ofereix en col·laboració amb el
Consell Comarcal del Tarragonès, un curs d’iniciació al català.
Pels més petits s’ha posat en marxa una nova
temporada, iniciada el passat l’1 d’octubre, de
‘l’Espai de Jocs’, un seguit d’activitats que es
desenvolupen a l’antiga llar d’infants i estan
pensades per a educar de forma entretinguda
als nens i nenes d’edats de menys de 5 anys.

Els cursos
tenen l’objectiu
d’ampliar l’oferta
lúdica i educativa de totes
les persones
interessades en
realitzar classes
de diverses
matèries, tallers,
jocs i balls

Donar sang és donar vida
El proper 23 de desembre de
10:30 a 13:30 hores es durà
a terme la segona marató de
donació de sang a Perafort,
després del gran èxit assolit per
la realitzada durant la festa major.
Aquesta col·laboració solidària
pretén obtenir el màxim de sang
per garantir el subministrament
als hospitals.
La unitat mòbil se situarà
davant del parc infantil de
l’avinguda Catalunya i s’espera
rebre una fluïda col·laboració
del màxim de veïns i veïnes que
vulguin aportar una mica de

sang per ajudar a les persones
que la necessitin per viure.
Cal recordar que per donar
sang s’han de complir un seguit
de requisits per protegir la
salut del donant i del receptor.
Així els donants han de tenir
més de 18 anys, pesar més de
50 kg i s’han de sentir físicament bé.
També s’ha de tenir en
compte que no es pot anar en
dejú i que no es pot fer una
nova donació si ja han donat
sang durant els últims dos
mesos.

Aquesta col·laboració
solidària pretén
obtenir el màxim
de sang possible
per garantir un
subministrament
òptim als hospitals
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Els ballarins de Perafort sobresurten
en el II Trofeu Vila de Constantí
Aquestes imatges mostren les fotografies de
grup de diverses categories, en les que veiem
també els representants perafortins que van
participar al trofeu de Riudoms

Els representants perafortins han tingut
una bona actuació en els campionats de
ball en els que han participat, tant al V
Trofeu Pacha-Tubé celebrat el 7 d’octubre a Riudoms com el II Trofeu Vila de
Constantí que va tenir lloc els dies 3 i
4 de novembre. En aquests campionats
hi participen parelles de tot el Camp de
Tarragona i la resta de la província.
Un total de set parelles originàries del
municipi van participar al V Trofeu PachaTube i van assolir unes posicions gens
envejables. Així doncs, a la categoria junior
la parella formada per Enric Pla i Cristina
López van assolir la victòria. I també cal
destacar la participació de parelles amb
representació perafortina: Óscar Albert i
María Robledo, Vanessa Fernández i Macià

Cerezo, Aida Fernández i Dídac Cerezo,
Isaac Cano i Sandra García de Tarragona
i Perafort, Eric Esparza i Iolanda López, i
Núria Figuerola (de l’escola de ball Antonio Recasens), que van arribar a la final.
En la categoria d’adults, els representants
del nostre municipi van reunir dues segones posicions gràcies d’Albert Figuerola i
Verónica Marin i de Jose Daniel Esparza
i Maribel Ucles i una tercera posició, de
Rafael Martín i Adriana Fernández.
Al II Trofeu Vila de Constantí, cal
remarcar les tres primeres posicions
d’Óscar Albert i María Robledo, i de José
Daniel Esparza i Maribel Ucles; la segona
posició d’Enric Pla i Cristina López i la
tercera posició de la parella d’Isaac
Cano i Sandra García.

Els representants perafortins
han tingut una bona actuació
als campionats de ball de
Riudoms i Constantí

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Adéu a la temporada de piscina amb diverses activitats
La temporada d’estiu a la piscina
es va cloure enguany amb una jornada lúdica per a tothom. Durant
la jornada es van organitzar dues
activitats que van fer les delícies
dels participants, que van gaudir
d’una bona estona ja fos demostrant les seves habilitats com a
conductors o com a nedadors.
Grans i joves van passar pel
simulador de conducció instal·lat
per la marca Honda davant de la
piscina, on van poder experimentar
la sensació de conduir una motocicleta per carrers de poblacions

o per carreteres, amb la intenció
de fer-ne prendre consciència dels
perills que poden sorgir amb la
conducció i millorar la percepció
del pilot davant aquestes situacions
reals.
Per altra banda, els més petits,
acompanyats de pares i familiars,
van jugar i van passar-s’ho d’allò
més bé en les diverses atraccions
que formaven el parc aquàtic
que es va instal·lar a la piscina el
mateix dia. Inflables amb diverses
formes i colors, van permetre veure
nombroses piruetes dins l’aigua.

Perafort celebra
la novena Festa
de l’Oli Nou
El plat principal del sopar popular
va ser el pollastre al cava foto: lluís flix

La tradicional
Festa de la Verema
L’arribada del mes de setembre és
època de veremar i de recollir el raïm
madur per a elaborar el vi. Aprofitant
la importància de la vinya, com a principal conreu de les nostres comarques,
Perafort ha homenatjat de nou el món
agrícola i la tradició vinícola amb la
celebració d’una nova edició de la Festa
de la Verema. Aquesta festivitat organitzada per la Societat Recreativa i Cultural
de Perafort va acollir a unes 150 persones que no es van voler perdre aquesta
experiència protagonitzada per la vinya.

Un any mes, la Festa de la Verema,
tradicional en aquesta època, va consistir en un sopar popular que va comptar
amb els millors ingredients de les nostres terres i que va tenir lloc al Casal
de Perafort. Després de l’àpat, tots els
assistents, uns 150 aproximadament,
van gaudir d’una sessió de ball liderada
pel quartet Malambos. Així, fins ben
entrada la matinada, els més animats
podran gaudir dels ritmes, la música i
les ganes de passar-s’ho bé que es respirava a l’ambient.

El passat 17 de novembre el
nostre municipi va celebrar al
Casal la 9a Festa de l’Oli Nou,
una celebració organitzada
per l’Ajuntament amb la
col·laboració de la Societat
Recreativa de Perafort. Un any
més, la collita i les primeres
premsades marquen l’agenda
d’aquesta festa dedicada als
olis novells, segons els experts,
els més bons de la temporada.
Per aquest motiu, es va
organitzar un esmorzar popular
amb un tast de l’oli novell, cedit
per l’empresa Olis del Tarragonès SL, per a què tots els veïns
i veïnes, tinguessin l’oportunitat
de degustar el sabor. Els assistents van poder acompanyar l’oli
amb unes bones llesques de pa
torrat amb tomàquet, cansalada,
llonganissa i un got de vi.
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L’Ajuntament vol que s’uneixi el vial
de Sant Ramon amb el polígon industrial
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha
presentat al·legacions a l’avantprojecte
del vial de Sant Ramon que ha d’unir
aquest barri amb l’Estació del Camp de
Tarragona passant pels termes municipals dels Pallaresos i Perafort.
Així, aquest Consistori sol·licita que el
projecte inclogui dues rotondes més al
nostre terme municipal justament a l’alçada del polígon industrial de Perafort,
el que suposaria una connexió directa

Es demanava que les
rotondes comptin amb
parades d’autobús

amb aquesta infraestructura industrial
i comercial, amb l’eix de la Pobla de
Mafumet o de Reus, i amb l’entrada al
municipi pel cementiri.
L’alcalde, Joan Martí Pla, explica que
“des del Consistori de Perafort també
hem demanat que en cadascuna
d’aquestes rotondes s’hi instal·li una
parada d’autobús”.

La elevació de la carretera a l’alçada del pont podria estalviar alguns tombs

Per altra banda, des de l’Ajuntament
també s’han fet al·legacions referents
a la rotonda que s’instal·larà a l’actual
pontet de la carretera de Pallaresos. Les
reclamacions fan referència a què, si és

possible, aquesta rotonda i la carretera
s’elevin uns metres de forma que no calgui fer tanta baixada venint de Perafort
i que s’estalviïn alguns dels tombs de la
via direcció als Pallaresos.

Perafort col·labora amb la Fundació “Paz y Cooperación”
Perafort és un municipi actiu i simpatitzant amb els valors solidaris. N’és una
mostra la col·laboració econòmica que
destina el nostre municipi, des de l’any
2004, a la Fundació “Paz y Coperación”,
una entitat no lucrativa que ha estat reconeguda per diverses entitats gràcies a la
seva tasca humanitària als països subdesenvolupats entre els quals destaca el
premi “Mensajera de la Paz” lliurat l’any
1987 per les Nacions Unides.
La Fundació “Paz y Coperación” va
néixer l’any 1982 de la mà de Joaquín
Antuña i va ser consolidada com a tal
l’any 1998. La seva raó de ser se centra
en promoure el moviment de la no violència i de la creativitat per construir un
món solidari a partir del desarmament,
del desenvolupament, de la reivindicació
dels drets humans, de l’acció solidària i

de l’educació per a la pau. El seu logotip
és visual i significatiu, es tracta de dos
coloms amb una branca d’olivera sota
el lema “crea i sobreviu” que plasma
la seva missió com a Organització No
Governamental (ONG).
Actualment, la Fundació “Paz y Coperación” manté diversos projectes centrats
en els països sud-americans i africans
majoritàriament. L’última tasca humanitària ha tingut lloc a Ghana i consisteix en
reduir la malària als 15 pobles del districte
de Nkwanta. La malària és la malaltia que
causa més mortalitat en aquesta regió.
Per aquest motiu, la Fundació s’ha proposat reduir la incidència d’aquest virus
amb l’ús d’intervencions educacionals i
institucionals que informin a la població
sobre com prevenir els principals focus
de contagi d’aquesta malaltia.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Les titelles porten a Perafort dos espectacles
carregats d’humor i diversió

L’espectacle de titelles que es va
celebrar al Casal va fer les delícies
dels més petits

Aquesta tardor, l’Ajuntament de Perafort i
Puigdelfí ha programat diversos espectacles
infantils per a què els més menuts en companyia dels seus familiars, s’ho passin d’allò més
bé amb unes obres adequades a la seva edat.
S’han realitzat dos espectacles on les titelles
han estat les protagonistes entusiasmant als
nens i nenes amb el seu particular sentit de
l’humor i estimulant la participació del públic.
Els infants del municipi van gaudir d’un
espectacle infantil molt amè gràcies a les
aventures i als originals diàlegs d’una eixelebrada titella amb un pintor una mica excèntric.
Aquesta obra es va realitzar al Casal el passat
octubre.
I per altra banda, el passat 31 d’octubre, va
tenir lloc al gimnàs del nou CEIP Perafort l’última actuació fins al moment. Aquest espectacle titulat “Un dia de festa” va congregar a
desenes de nens i nenes que no es van voler
perdre les peripècies dels seus protagonistes,
uns ninots de drap molt ocurrents.
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Membres de la junta de la Societat Recreativa de Perafort, preparant les
castanyes foto: societat recreativa

Les titelles Tururut van entretenir als mens amb les seves peripècies

Els alumnes de l’escola van cantar diverses cançons populars

La castanyera va visitar també l’Escola Bressol

Una Castanyada per a tothom!
Un any més, s’ha celebrat la tradicional
Castanyada. L’Escola Bressol va rebre la
visita de les castanyeres i els alumnes
del CEIP també van gaudir de la festa
organitzada amb la col·laboració de
l’AMPA. La celebració va comptar amb
nombroses activitats, entre les que hi va
haver actuacions realitzades pels propis
alumnes de l’escola basada en diverses
cançons populars i referents a la Castanyada. Acte seguit, al pati del centre

es va dur a terme una degustació de
castanyes torrades i panellets. Després
d’aquest pica-pica típic d’aquesta època,
les activitats es van reprendre amb un
espectacle amb el que els més petits,
acompanyats dels seus familiars, es van
divertir d’allò més gràcies a l’actuació de
les titelles Tururut, que van presenar la
seva funció titulada “Un dia de festa”, un
espectacle organitzat per l’Ajuntament
que va tenir lloc al mateix CEIP.

A Puigdelfí la castanyada es va celebrar al Casal organitzat per la Societat
Cultural i Recreativa de Puigdelfí el dia
31 a la nit, i a Perafort, al dia següent,
la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort va organitzar una degustació
de castanyes, panellets i vi ranci per
als seus socis, amenitzada per una
sessió de contacontes per a adults a
càrrec de l’Imma Pujol.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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responsable del grup de running de Perafort

“El fet de crear una associació esportiva al nostre poble sempre és beneficiós”
Xavier Prim és un perafortí molt enèrgic. Als seus 36 anys, combina la seva
feina d’operari en una empresa de recanvis
ferroviaris amb el recent nascut grup de
running que ell mateix lidera. Prim compta
amb una dilatada experiència en el món de
l’atletisme i en especial en les curses de
raids. Ara però, la seva passió per córrer
l’ha encomanada a tot un grup de veïns i
veïnes del municipi que no es perden cap
cita setmanal per a practicar aquest esport.
Coneguem més detalls d’aquest grup de
running.
Com es va iniciar aquest projecte esportiu entre veïns del poble? Bé, ja sabíem
que diverses persones del municipi sortien
a córrer pel seu compte i d’altres tenien
la intenció de fer-ho però no trobaven el
moment. Després d’un canvi d’impressions
entre els responsables de l’Ajuntament ens
va semblar una bona idea aquest projecte
esportiu i conjuntament vam decidir tirarlo endavant. Així doncs, el grup de running
ha nascut amb l’objectiu d’assessorar una
mica a les persones que ja tenen l’hàbit
de córrer i donar un cop de mà als que es
volen iniciar.
Així doncs, en el grup de running hi ha
dues categories? De fet són diferents
grups de treball segons el rendiment i
l’experiència. Un primer grup el formen els
corredors habituals i un segon els principiants. Els dos grups sortim dos dies a la
setmana a córrer.
Quines activitats desenvolupeu? Paral·le
lament al fet de caminar o de córrer, hem
realitzat altres activitats directament relacionades amb el món del running, com els
estiraments, la tonificació muscular, la orien
tació a peu, la caminada nocturna, etc.
Cal ser un professional de l’esport per
formar part del grup de running? No cal.
L’única condició és tenir ganes de practicar
esport per passar una bona estona fent
salut.
Practicar esport és sà i saludable per al
nostre cos. Hi ha algun motiu de més
que impulsi les persones a córrer?
Podem trobar diferents propòsits a nivell
personal com poden ser conèixer l’entorn,

fer noves amistats o millorar una marca.
Nosaltres hem volgut aprofitar aquestes
motivacions per a què al grup de running
cadascú hi digui la seva prioritzant el treball en grup.
Teniu pensat córrer en alguna cursa de
renom a Catalunya? Algun dels membres
del grup s’ha animat a sortir en alguna
cursa popular i és un fet interessant a l’hora
de tenir una continuïtat. Tothom busca les
seves fites i això està molt bé.
T’agradaria convertir aquest grup en
una associació esportiva a Perafort? El
fet de crear una associació esportiva al
nostre poble, sigui de l’esport que sigui,
sempre és beneficiós ja que les persones
que tinguin ganes de formar-ne part, poden
tenir un lloc on adreçar-se i assessorar-se.
Encara forma part de l’equip de corredors de raids? No segueixo un calendari
de curses preestablert però sí que surto
puntualment en diverses competicions
multiesports.
Acostumat a realitzar grans esforços
atlètics en el món de raids li deu semblar relativament fàcil anar a córrer amb
el grup de running. Físicament puc tenir
una base esportiva que aquest grup encara
no té però la meva tasca dins d’aquest és
una altra tant o més gratificant que no pas
córrer més o menys ràpid.
Què diria a la resta de veïns de Perafort
i Puigdelfí per animar-los a participar
en el vostre grup de running? No em
cansaria de dir a tots els interessats, que
no tinguin cap mena de por de provar-ho.
De ben segur que aquesta experiència els
aportarà sensacions molt agradables.

L’ única condició per
formar part del grup
de running és tenir
ganes de practicar
esport per passar
una bona estona fent
salut
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L’Associació Esportiva Perafort Bike
estrena nou equipament
L’Associació Esportiva Perafort Bike
ja compta amb nou equipament
esportiu pensat per a la identificació de tots els seus membres integrants. Aquesta nova indumentària,
que correspon al proper any 2008,
ofereix major comoditat que l’anterior ja que compta amb uns teixits
moderns i de qualitat que fomenten
la pràctica de la bicicleta tot terreny.
L’uniforme el formen un mallot de
colors càlids (taronja i groc) i unes
malles negres que incorporen les
mateixes tonalitats que el mallot.
Aquest nou equipament coincideix
amb un canvi de patrocinadors, que

Dos cops al mes es fan
sortides per les comarques
veïnes
donen suport econòmicament a
aquesta associació esportiva recolzada per l’Ajuntament de Perafort.
Una associació dinàmica i
participativa
Deixant de banda la novedosa indumentària, val a dir que l’Associació
Esportiva Perafort Bike manté el
ritme i la intensitat en bicicleta
tot terreny, la seva especialitat.
Dos cops al mes, els membres
d’aquesta participativa associació
es reuneixen plegats per a dur a
terme sortides per les comarques
veïnes, l’únic requisit és estimar
l’esport en bicicleta en un entorn

natural i d’aventura. Aquestes sortides locals de nivell bàsic estan pensades per a què s’hi pugui apuntar
el màxim nombre de persones ja
siguin novells o més professionals.
Segons Xavier Prim, president de
l’Associació “l’objectiu d’aquests
trajectes curts és que tots puguem
gaudir de la bicicleta en un entorn
proper al nostre poble”. De fet, en
les sortides ocasionals que s’organitzen quinzenalment sempre hi ha
una pinya de ciclistes formada pels
25 membres que integren l’associa
ció esportiva, i algun d’altre que
s’interessa en l’esport i comparteix
aquesta passió per l’exercici i el
contacte amb la natura. De fet,
Prim, “espera que durant la propera
temporada hi hagi a Perafort Bike
més incorporacions de les habituals
gràcies a l’augment d’habitants del
municipi i el creixent interès que
suscita aquest esport”.
A banda d’organitzar sortides,
l’Associació Esportiva Perafort Bike
manté una bona relació amb l’Ajuntament i fomenta activitats dirigides als veïns i veïnes del municipi.
Mostra exemplar d’aquest suport
és l’organització de la 1a Bicicletada Popular que es va realitzar el
passat mes de juny i que, gràcies al
seu èxit de participació, tindrà continuïtat esdevenint un acte notori a
Perafort.
De cara al 2008, l’Associació
Esportiva Perafort Bike seguirà amb
el seu calendari de sortides, algunes
d’aquestes es duran a terme fora de

Entra a www.perafortbike.com/

Associació Esportiva Perafort Bike. Carrer Joan Palau, 1. 43152-Perafort

Nou equipament de l’Associació foto: xavier prim

la província i tindran una durada de
dos dies. També, i com a novetat es
planificaran caminades, de forma
paral·lela a les sortides en bicicleta,
per gaudir de la natura a peu pla.
Tots els interessats i simpatitzants en la pràctica d’aquest esport
de convivència poden trobar totes
les novetats a www.perafortbike.
com, la pàgina web de què l’associa
ció disposa.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

esports

17

Joan Olivé fitxa per Derbi i es consolida
al món del motociclisme
Perafort té un nom destacat
en el món del motociclisme
i aquest és sens dubte el de
Joan Olivé. Després d’una
intensa temporada plegada
de triomfs, el jove pilot
de 22 anys ha aparaulat
un acord amb Derbi per
a què durant la propera
temporada del Mundial de
125 cc sigui pilot oficial
d’aquesta firma catalana.
Aquest contracte permetrà
promocionar a Joan Olivé
que haurà d’abandonar les
files del seu actual equip, el
Polaris World, on va destacar gràcies a la seva experiència i professionalitat.

Joan Olivé pot estar orgullós
de les seves últimes cinc
carreres qualificades ‘com a
espectaculars’ i carregades
de triomfs com són el
segon lloc a Phillip Island
(Austràlia), una quarta

posició a Sepang (Malasia),
dues cinquenes a Estoril
(Portugal) i Motegi (Japó) i
una segona posició al podi
a Turquia. Amb aquestes
posicions, el talent esportiu
del jove pilot a quedat més
que demostrat.
Després d’aquesta competitiva temporada una realitat
és innegable: Joan Olivé s’ha
consolidat com un dels grans

pilots catalans del motociclisme de 125 centímetres
cúbics. Esperem que d’aquí
poc i durant l’any vinent com
a pilot oficial de la firma Derbi
pugui assaborir les mels de
l’èxit de la primera posició.

Olivé pot estar orgullós
de les seves cinc
darreres carreres,
qualificades com a
“espectaculars”
El pilot assenyala que “la
temporada ha sigut molt
positiva, de fet, la millor
que he fet al campionat del
món. Hem aconseguit més
punts que cap any i això
suposa que l’any vinent
tenim opcions d’anar més
amunt”. Amb aquestes
bones perspectives afegeix
sobre el seu fitxatge amb
Derbi que li fa molta il·lusió
perquè és un projecte amb
garanties per lluitar”.
En aquesta sèptima
temporada del Mundial de
velocitat que va finalitzar en
el Gran Premi de la Comunitat Valenciana disputat
al circuit Ricardo Tormo de
Cheste, el pilot perafortí
no li va somriure la sort ja
que va tenir uns problemes
mecànics que el van
allunyar de les posicions
capdavanteres. Tot i així,

Joan Olivé ha pujat al pòdium
a Austràlia i a Turquia

Julià Olivé, tercer al Campionat
de Catalunya
En el que és el seu segon any que ha aconseguit ser el primer de Tarragona, el pilot
Julià Olivé ha tancat la seva participació al
Campionat de Catalunya amb una excel·lent
tercera posició. Amb la seva Honda RR 600,
ha obtingut molt bons resultats en les quatre
proves en les que ha participat.
Acabada la temporada 2007, Julià Olivé
valora la possibilitat de fitxar per Kawasaki
per participar el 2008 en el Campionat d’Espanya.
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Perafort col·labora en el calendari de la Fundació
Sant Joaquim i Santa Anna
L’Ajuntament de Perafort i Joan Olivé col·laboren amb la
Fundació Sant Joaquim i Santa Anna de Tarragona per fer
possible el calendari de 2008. Aquesta associació especialitzada en activitats de lleure per a disminuïts psíquics
ha volgut elaborar un calendari que mostra personalitats
del Camp de Tarragona fotografiades amb membres de la
Fundació per fomentar la integració de les persones amb
disminució psíquica a la societat tarragonina. Aquest
calendari també pretén mostrar la cara més humana
dels participants del centre i els col·laboradors.
El calendari 2008 comptarà en cadascun dels mesos
amb persones amb ressò mediàtic, gràcies a les professions que desenvolupen. Una d’aquestes personalitats
és el perafortí Joan Olivé, corredor de motos 125 cc, que
gràcies als seus triomfs en el motociclisme ha guanyat
prestigi en l’esport català. Olivé protagonitzarà juntament
amb dos nois del centre el mes de març. El calendari
inclou altres persones com els jugadors del Gimnàstic,
Antoni Pinilla i Rubén Pérez; el periodista de TV3, Agustí
Forné; l’actor Oriol Grau, la presentadora Montse Adan i
el grup Els Pets entre d’altres.
El calendari es pot adquirir a les instal·lacions del Club
Vaixell (C/ Taquígraf Martí, 11, baixos – Tarragona).

Joan Olivé juntament amd dos membres de la Fundació protagonitzaran
el mes de març en el calendari

Viure a Perafort i a Puigdelfí

gastronomia

19

Escudella i carn d’olla
Ingredients

Preparació

Comentari dietètic

Per a 6 persones

La recepta que oferim a continuació és la de
l’escudella de Nadal típica, encara que tots els
ingredients indicats es poden adaptar al gust
propi de cadascú. Amb els ingredients adients
i ben combinats, s’aconseguiran unes escudelles per a diari dignes del millor chef.
Netegeu, rostiu, renteu el peu de porc, l’orella i el morro, la gallina i el pollastre. Poseu una
olla al foc amb 4 litres d’aigua, afegiu-hi totes
les carns i els ossos, fins que bulli.
Tan bon punt comenci a bullir, escumeu
bé i traieu totes les impureses que pugin
a la superfície. Aboqueu llavors els cigrons
(prèviament remullats, en aigua tèbia, durant
12 hores) i deixeu bullir una estona. Afegiu la
pastanaga, el nap, la xiribia, l’api, el porro, i
torneu a escumar.
Deixeu que bulli 1 hora i 30 minuts, aproximadament; aleshores les carns ja seran prou
toves. Afegiu-hi la col, les patates tallades a
trossets i la pilota (que ja haurem preparat),
afegiu-hi també les botifarres. Deixeu bullir
uns 30 minuts més. Tot seguit, rectifiqueu
de sal.
Quan tot estigui ben cuit, coleu-ne el
brou. Prepareu l’escudella amb el brou colat
i els galets, que anirem tirant quan el brou
estigui bullint. Ho deixarem bullir de 12 a 15
minuts.
L’escudella se serveix ben calenta i, desprès,
en una safata ben posades les verdures i en
una altra les carns, tallades a trossos, havent
retirat els ossos.

Podem considerar que aquesta és una preparació d’hivern, ben complerta, ja que inclou
diferents verdures, llegums, patates, pasta i
carns. És una proposta calenta apropiada per
època de fred. Pot acompanyar-se d’una bona
amanida d’escarola, enciam, àpit, rabes… que
ajudarà a refrescar l’àpat. L’escudella i carn
d’olla és una proposta que combina molt bé
amb una amanida refrescant, unes postres
a base de fruita fresca (macedònia de pinya
natural, magrana i menta amb cava) i una
cloenda de dolços (torrons i neules).
Bon profit!

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

500 g. de carn de vedella
1/4 de gallina
pollastre
els menuts del pollastre
200 g. d’orella i morro i ·
1/2 peu de porc
1 os de pernil sec
100 g. de cansalada
1 os d’espinada
1 os de genoll de vedella
150 g. de botifarra blanca
150 g. de botifarra negra
250 g. de cigrons remullats
250 g. de patates
1 col verda d’olla
1 nap
1 pastanaga
1 xiribia
1 porro
api

Pilota:

· 150 g. de carn de porc
picada
· 150 g. de carn de vedella
picada
· 100 g. de cansalada
picada
· 1 ou; unes molles de pa
remullades en llet
· 1 all, julivert, sal, canyella
en pols
· 1 cullerada de farina

Per a l’escudella:

· 300 g. de galets grossos

A taula! L’escudella és un plat d’hivern típic dels Pirineus
catalans

Fem el butlletí de Perafort i Puigdelfí entre tots
Participa-hi, és el teu butlletí!
Tots els veïns i totes les entitats hi tenen el seu espai
Viure a Perafort i Puigdelfí, el teu butlletí
Les informacions es poden presentar a l’Ajuntament
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Acordsconsistori
de plens

Extracte de l’acta de la
sessió del Ple extraordinària
celebrada el 19 d’abril de 2007
Assistents: regidors i regidores: Joan
Martí Pla i Pla, Carme Cavero i Aiguadé,
Francisco Díaz Álvarez, Javier Robledo i
López, Julio Trigos i Samper, Carlos Velilla i
Garcia i Lluís Massagués i Vidal.
Secretària – Inverventora: Helena Muñoz
i Amorós.
Donar compte de la provisió mitjançant
nomenament provisional de la plaça de
Secretària – Interventora.
Donar compte de la presa de possessió
de la Secretària – Interventora.
Aprovar la proposta de Pressupost
del 2007, juntament amb tots els seus
documents.
Es sotmet a aprovació el Pressupost, que
és aprovat per majoria de 5 vots a favor (
CiU) i 2 en contra ( IPP-PM).
Donar compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost del 2006, mitjançant
Decret d’Alcaldia número 038/07.
Aprovació del projecte d’accès a Perafort
des de la carretera N-240. Carretera
TV-2231.
La votació dóna el següent resultat:
5 vots a favor ( CiU) i 2 abstencions (
IPP-PM).
Aprovació del Text Refòs SAU R 1 i R 2 i
de la proposta de Conveni urbanístic pel
desenvolupament dels sectors SAU R-1
i SAU R-2 del municipi de Perafort, per
tal que s’adapti a l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona, d’1
d’agost de 2007.
La votació dóna el següent resultat:
5 vots a favor ( CIU) i 2 abstencions (
IPP-PM).
Aprovació del Plec de Clàusules que han
de regir per a la concessió de les llicències de taxi.
La votació dóna el següent resultat: 5 vots
a favor ( CIU) i 2 abstencions (IPP-PM).
Aprovació del Pressupost de despesa per
a la festa major de Perafort de 2007, en
honor a Sant Pere.

Es proposa la concessió d’atorgament
de la subvenció a la Junta del Casal de
Perafort, per a les despeses de la celebració de la Festa Major de Perafort,
Sant Pere 2007, per un import total de
26.832,33 €.

La votació dóna el següent resultat: 5
vots a favor (CiU) i 2 abstencions ( IPPPM).
Conveni entre l’Ajuntament, Noubrugent
S.L., en la seva condició de promotora
del Pla Parcial del SAU R 3, i l’Agència
Catalana de l ’Aigua.
La votació dóna el següent resultat:
5 vots a favor (CiU) i 2 abstencions (
IPP-PM).

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple ordinària celebrada el
13 de setembre de 2007
Assistents: regidors i regidores: Joan
Martí Pla i Pla (CiU), Carme Cavero i
Aiguadé (CiU), M. Roser Artacho Leiva
(CiU), Julio Trigos i Samper (CiU), Javier
Robledo i López (CiU), Carlos Velilla i
Garcia (PSC-PM) i Lluís Massagués i Vidal
(PSC-PM).
Secretària – Inverventora: Helena Muñoz
i Amorós
GOVERNACIÓ
Gestions i altres actuacions representatives de l’Alcaldia.
Algunes de les últimes actuacions dutes a
terme per l’equip de govern:
- Dies enrere s’han produït 3 robatoris
silenciosos al poble. S’ha contactat
amb la Guàrdia Civil i amb els Mossos
d’Esquadra. Sembla ser que han agafat
a una persona extranjera, però que
finalment no està del tot segur que sigui
el lladre. No obstant, s’ha trobat certa
documentació de les persones a qui
havien robat darrere de les cases del Sr.
Riera, és a dir, darrere de les tombes.
- La UTE PERAFORT, qui execra una cota
important del Corredor del Mediterrani,
va sol·licitat tallar la carretera, des de la
Nacional 240 (rotonda) fins a Perafort.
El Sr. Alcalde comenta que es vol
assegurar que es continuï amb el servei
d’autobusos Plana als veïns de Perafort
i Puigdelfí. Mentres no es garanteixi
aquest servei, l’Ajuntament no està
disposat a què es talli la carretera, i en
el cas que així es fes, es tallaria des de
Enher FECSA.
- El Sr. President va assistir a un acte
al Consell Comarcal, on s’explicava
l’Avantprojecte del Pla Territorial Parcial
per la província. Sembla ser que des
de Barcelona volen marcar com s’ha
de crèixer, el número de vivendes,…

Considera que el 90% dels Alcaldes
no estàn massa d’acord amb aquest
avantprojecte. L’Ajuntament hi dirà la
seva durant els 3 mesos en els que
restarà exposat al públic.
- El Sr. Alcalde va tenir una reunió amb
Caixa de Pensions perquè sembla que hi
ha la possibilitat d’instal·lar una oficina
provisional per part d’aquesta caixa i
després una oficina definitiva.
- Referent al tema del CEIP Perafort, el
President comenta que s’ha entregat un
30% de la instal·lació, però que és suficient per donar cobertura. Han comunicat
que en 15 ó 20 dies s’entregarà la resta,
tot i que ell és escèptic en que es pugui
entregar tot correctament amb tan poc
temps.
- S’ha adjudicat a una empresa externa
la neteja de l’Escola, es va demanar a 3
empreses diferents i es va optar per la
proposta més econòmica.
URBANISME
Aprovar la proposta Eixample Estació
(INCASOL).
L’Alcalde llegeix el punt de l’ordre del dia
i seguidament la Secretària, després de
demanar la paraula al President, llegeix la
proposta:
“En data 19 d’abril del 2007 van
entrar al Registre de la Corporació dos
exemplars de la Modificació Puntual de
les Normes Subsidiàries a l’àmbit del SAU
F 1 Eixample Estació d’aquest Municipi.
La citada modificació és propasada per
l’Institut Català del Sòl.
Es proposa aprovar la modificació
de les normes subsidiàries en relació a
l’àmbit del SAU F 1“.
Es vota per 5 vots a favor de CiU i 2
abstencions de PSC-PM, per tant, per
majoria absoluta.
El Sr. Lluís Massagués diu que el Sr.
Carles Penalba hauria d’aclarir l’Informe
que va fer, ja que segons ell és contrari
a les últimes actuacions. L’Alcalde i el
Sr. Massagués parlen sobre la proposta
d’Incasol, i sobre el fet que l’Informe del
Tècnic introdueix certes condicions o
valoracions.
Convenen que tindran una reunió amb
el Sr. Penalba per aclarir aquells punts
que no quedin clars.
Respecte el subministrament de
l’aigua, pregunten qui suministrarà aigua
a Incasol, i qui ho farà a Vertix. L’Alcalde
diu que aigua per 800 vivendes no n’hi ha.
L’Ajuntament ja va demanar un augment
de l’aigua i se li va concedir, però només
per 10 mesos a l’any. Ara disposa de
475.000 metres cúbics l’any.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

Aprovar proposta modificació canvi d’ús
de les normes subsidiàries.
La Secretària procedeix a llegir la proposta:
“Recentment està incrementant
notablement el número d’habitants
del municipi, degut a l’augment de la
construcció, i també lligat a la instauració
de l’Estació del Tren d’Alta Velocitat a la
Secuita. Amb els propers anys, Perafort
serà un municipi important degut a la
seva situació estratègica, i això comportarà, sens dubte, grans beneficis pel
poble. A dia d’avui, les vigents Normes
Subsidiàries del Municipi regulen els
usos quan a l’activitat en el seu article
73. No obstant, s’hauria de concretar
aspectos d’ús de restauració i incloure’l
en zones que no hi era contemplat, tot
aprofitant també per permetre l’encaix
de l’ús hoteler en zones estratègiques del
municipi que no hi era previst.
És per aquest motiu pel qual es
propassa el següent acord:
La modificació puntual de les NNSS
obeeix a la necessitat de regular
l’activitat de restauració, que apareix
reconeguda en el planejament però no
especifica en quines claus o zones és
posible d’implantar-la.
Tanmateix, també es vol implantar l’ús
hoteler en zones concretes del planejament ja que es detecta una demanda
que cal considerar sobretot en previsió al
creixement del municipi un cop activada
l’estació del Tren d’Alta Velocitat, i a l’activitat econòmica que això comportarà.
Les votacions són les següents: 5 vots
a favor de CiU i 2 abstencions de PSC-PM.
Per tant s’aprova per majoria absoluta.
ALTRES
Aprovar la classificació dels grups de
funcionaris segons l’EBEP

S’acorda integrar els grups de classificació del personal funcionari de
l’Ajuntament de Perafort, existents a
l’entrada en vigor de l’EBEP, en els grups
de classificació professional de funcionaris previstos en l’art. 76 de l’esmentat
Estatut.
S’aprova la proposta per unanimitat
(7 vots a favor).
Aprovar la proposta de festes laborals per
l’any 2008.
Es proposen els següents dies:
Perafort : Sant Sebastià. 20 de gener,
que al caure en diumenge, es trasllada al
21 de gener.
Sant Pere: 29 de juny, que al caure en
diumenge es trasllada al 30 de juny.

consistori

Puigdelfí: Sant Sebastià. 20 de gener,
que al caure en diumenge, es trasllada al
21 de gener.
Santa Llúcia: 13 de desembre.
S’aprova per 7 vots a favor, és a dir, per
unanimitat dels Regidors.
Aprovar proposta d’acceptació de
competències per part de la Corporació
en referència a l’Escola Bressol.
Es proposa que s’aprovi el següent acord:
Sol·licitar a la Generalitat la delegació
de la competència prevista a l’article
20.1.a) del Decret 282/2006 de 4 de
juliol, en virtut del qual es fa referència
al procés de preinscripció i admissió
d’infants als centres en els ensenyaments
sufragats amb fons públics.
Facultar al Regidor d’Ensenyament de
la Corporació, Sr. Javier Antonio Robledo
Lopez, per poder formalitzar el conveni a
signar amb el Departament corresponent
de la Generalitat.
S’aprova per unanimitat dels assistents,
és a dir, per 7 vots a favor.
Aprovació Ordenança General de Subvencions.
Per tal de dotar de major agilitat, transparència i efectivitat a les subvencions
a atorgar per part de la Corporació, es
proposa aprovar l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Perafort.
La Secretària comenta que el text íntegre de la Ordenança està a la Corporació i
obra a l’expedient de referència.
S’aprova per unanimitat (7 vots a favor
de tots els Regidors).

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple extraordinària celebrada
el 15 d’octubre de 2007
Assistents: regidors i regidores: Joan
Martí Pla i Pla (CiU), Carme Cavero i
Aiguadé (CiU), M. Roser Artacho Leiva
(CiU), Javier Robledo i López (CiU), Carlos
Velilla i Garcia (PSC-PM) i Lluís Massagués
i Vidal (PSC-PM).
Secretari – Inverventor accidental:
Albert Aguilà i Valls.
Aprovació de les ordenances fiscals
d’impostos i de les ordenances fiscals de
taxes.
Són posades a votació amb el resultat:
4 vots a favor del grup de CiU i 2 vots en
contra del grup PSC-PM.
Aprovació del Projecte d’Urbanització
dels Sectors SAU-R-3, UA-5 i UA-6 de
Puigdelfí, promogut per NOU BRUGENT, SL.
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Resultat: 4 vots a favor del grup de CiU
i 2 abstencions del grup PSC-PM. No es
formula cap observació al respecte.
Aprovació Inicial de la Modificació de les
NNSS de Perafort en els Polígons SAUS-1, UA-19, de Puigdelfí i el seu entorn.
Promogut per Orbis Hàbitat, SL.
S’aprova condicionada a les mancances
que el tècnic municipal ha emès en el seu
informe, essent el resultat de la votació:
4 vots a favor del grup de CiU i 2 vots en
contra del grup PSC-PM.
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serveis

Telèfons útils

Horari d’autobusos

Informació
Ajuntament  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 62 50 06
Atenció al ciutadà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  012
DGT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 12 35 05
Informació Meteorològica .  .  .  .  .  906 36 53 65
Emergències
Telèfon únic d’emergències .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
Guàrdia Civil (urgències)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 062
CAP del Morell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 84 00 15
Farmàcia de Perafort  .  .  .  .  .  .  .  977 62 55 55
Hopital Joan XXIII (urgències) .  .  .  977 29 50 11
Informació toxicològica .  .  .  .  .  .  91 562 04 20
Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  977 31 20 88
Atenció a la dona maltractada .  .  . 900 900 120
Atenció a la infància .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 300 777
Taxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 22 14 14

VALLS › TARRAGONA
FEINERS

1 de desembre de 2007. Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Av. Catalunya, 17.
Tel. 977 22 30 20
2 de desembre de 2007. Tarragona
A. Salazar, C.B. C/ Pin i Soler, 3. Tel. 977 61 12 67
8 i 9 de desembre de 2007. La Secuita
Grau Gosalvez, Gloria Adela. C/ Sant Cristòfol, 35
Tel. 977 61 12 67
15 i 16 de desembre de 2007. La Pobla de Mafumet
Miguel Gasol, Teresa de. C/ Màrtirs, 2. Tel. 977 84 05 25
22 i 23 de desembre de 2007. Perafort
Iziar Vera, Mª Isabel. C/ Nou, 7. Tel. 977 62 55 55
29 de desembre de 2007. Tarragona
Vidal Gotanegra, Mª Teresa. C/ Enginyer Cabestany, 2
Tel. 977 21 69 59
30 de desembre de 2007. Tarragona
Corgui Ardèvol, Francesc. C/ Cristófor Colom, 23
Tel. 977 21 21 83
5 de gener de 2008. Tarragona
Vidal Vidal, Mª Teresa. C/ Reial, 1. Tel. 977 24 02 68
6 de gener de 2008. Tarragona
Ciprés Martín, Mª Rosario. C/ Jaume I, 46. Tel. 977 21 45 66
12 de gener 2008. Els Pallaressos
Serramia Rofes, Mª de l’Amor. C/ Jujol, 3. Tel. 977 61 05 52
13 de gener de 2008. Perafort
Iziar Vera, Mª Isabel. C/ Nou, 7. Tel. 977 62 55 55
19 de gener de 2008. El Morell
Palau Torres, Pau. C/ Plàcid, 2. Tel. 977 84 09 52
20 de gener de 2008. Tarragona
Meler Brosed, Raül. C/ Caputxins, 21 bis. Tel. 977 84 09 52
26 de gener de 2008. Tarragona
Mico, Joan. Mico, Gabriela. Rambla Nova, 127.
Tel. 977 22 06 07
27 de gener de 2008. La Secuita
Grau Gosalvez, Gloria Adela. C/ Sant Cristòfol, 35
Tel. 977 61 12 67
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Farmàcies de guàrdia
24 i 25 de novembre de 2007. El Morell
Palau Torres, Pau. C/ Plàcid, 2. Tel. 977 84 09 52

TARRAGONA › VALLS
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(1) Passa per Perafort i l’Estació del Camp
(2) Passa per Perafort, l’Estació del Camp i Garidells
(3) Passa per Perafort i Garidells

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP
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