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Un nou any per endavant

[04]

De nou tenim a les mans l’oportunitat de començar un
any replet de bons propòsits, noves intencions, grans
ambicions però, sobretot, d’ il·lusions. El passat mes
de desembre va ser el marc de l’ambient nadalenc
a Perafort i Puigdelfí, uns dies durant els quals una
vegada més vam aprofitar per celebrar-los i disfrutarlos al costat dels nostres i, a la vegada, recordar els
missatges de germanor, cooperació i solidaritat.
Des del Consistori i diversos veïns i entitats es van
programar una sèrie de trobades, actes i activitats
emmarcades en l’esperit de Nadal amb la voluntat de
continuar conservant el caràcter tradicional, festiu i
participatiu del nostre municipi i, des d’aquí, volem
aprofitar per agrair-vos la vostra involucració, ja que
sense ella, res del que s’hagués pogut organitzar
tindria sentit.
Així doncs, durant el mes de desembre vam començar
a preparar l’esperit nadalenc amb les iniciatives que es
van organitzar en motiu de La Marató; va arribar el tió
a l’escola, qui va complir les delícies dels més petits;
els patges de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van
visitar l’Escola Bressol i el CEIP; més tard, van tornar a
Perafort i Puigdelfí per recollir les cartes de tots els veïns
i veïnes; i, finalment, la nit màgica del 5 de gener van
arribar Ses Majestats i van passejar-se arreu dels nostres
carrers acompanyats d’una majestuosa cabalcada i, tot
això, sense oblidar la representació del pessebre vivent,
el concurs de pessebres, la nit de Cap d’Any…
En aquest butlletí també hi trobareu un reportatge
sobre el servei d’Atenció Social Primària del qual
disposem al nostre municipi, el qual esdevé un punt
de suport al ciutadà, ja que inclou programes i ajuts
pensats especialment per a la gent gran, la família, els
infants i la dona. I és que un Ajuntament ha d’estar
al servei dels ciutadans, i serveis com aquest, de la
mateixa manera que les festes i d’altres activitats, són
per a tots vosaltres.

L’Ajuntament ha d’estar al servei dels ciutadans,
i les iniciatives que impulsa per donar suport
a la família, els infants i la gent gran, així com
també les festes i activitats que organitza, estan
pensades per a tots vosaltres.



festes de nadal

Perafort es converteix un any més
en l’escenari del Pessebre vivent
Com ja és tradició, el passat mes de
desembre es va inaugurar el pessebre vivent de Perafort, organitzat pel
Centre de Joventut de Perafort amb el
suport de l’Ajuntament i el recolzament
de particulars i empreses. En aquesta
setena edició, la qual es va representar els dies 28 i 29 de desembre i 1 de
gener, es va poder gaudir d’una estampa
nadalenca arreu de diversos carrers del
municipi. Veïns i veïnes van participar
un any més a donar vida als nombrosos
personatges que escenifiquen les típiques estampes nadalenques com ara
l’anunciació, els pastors o els dimonis.
Gràcies a la representació del pessebre,
el poble reviu un Nadal més les professions tradicionals d’aquella època, tals
com la fusteria, la cistelleria, el forn de
pa o les puntaires.

Els guanyadors del concurs de pessebres

Categoria artística: Joan Solé

Categoria infantil: Biel i Nora Arilla

Categoria popular: Maria Llauradó

Categoria alegria: fill d’Anna M. Roig

Amb el Nadal les nostres cases es vesteixen de festa, i a principis de desembre ja
comencen a engalenar-se amb les figures del pessebre, els detalls de l’arbre,
en algunes llars arriba el tió…Per tal de
celebrar-ho, un any més al nostre poble
va convocar-se el concurs de pessebres,
on es van premiar quatre categories: la
infantil, la popular, l’artística i la categoria alegoria.
La nostra veïna Maria Llauradó va ser
la guanyadora de la categoria popular, el
Biel i la Nora Arilla van ser els que van
endur-se el primer premi de la categoria
infantil, l’Anna Maria Roig va fer-se amb
la categoria alegoria i, finalment, Joan
Solé va ser el guanyador de la categoria
artística.
L’alcalde de Perafort i Puigdelfí, Joan
Martí i Pla, i la regidora de Cultura, Carmen Cavero, van ser els responsables
lliurar-els-hi els premis en mà.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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I va arribar el cagatió
Segons explica la tradició, la història del tió es remonta a la nit que va néixer Jesús, quan els Pastorets
que havien anat a adorar-lo li havien ofert el seu menjar com a present i s’havien quedat sense res. A la
tornada, van asseure’s damunt d’un tronc per descansar una mica, i d’aquest van començar a sorgir tot
tipus d’aliments. Al llarg dels segles s’ha conservat la tradició, però ara el tió ens caga d’altres coses…

Els nostres nens i nenes van cantar la cançó del cagatió

El Casal estava ple de gom a gom

Noranta nens i nenes van
fer cagar el tronc màgic.
La vetllada la van organitzar un grup de joves del
poble

Un grup de joves va organitzar l’arribada del tió

Amb l’arribada de les festes de Nadal,
el tió va fer cap al nostre municipi. Prop
de noranta nens i nenes, des dels més
petits fins els que ja tenen 8 anys, van
tenir l’oportunitat de fer cagar el tronc
màgic. Un grup de joves del poble van
organitzar l’arribada del tió de manera
altruista, amb la il·lusió de fer arribar
la màgia als més petits i, a la vegada,
continuar conservant aquesta arrelada
tradició catalana.

Durant la vetllada, els nostres nens
i nenes van cantar diverses vegades
l’habitual cançó del cagatió i també li
van donar unes quantes bastonades, i
així van obtenir els seus esperats regals.
Amb el tió, els més petits ja van començar a fer el compte enrere tot esperant
l’arribada dels Reis Mags d’Orient.
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Els patges reials arriben a
Perafort i Puigdelfí
Els patges de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient van tornar un
altre dia a Perafort per poder rebre
la visita de tots els veïns, veïnes
i amics del poble. El primer que
van fer per inaugurar la seva visita
al municipi va ser participar a la
celebració de missa i, a continuació, van dirigir-se al Casal. Allí van
tenir l’oportunitat de trobar-se de
nou amb els ciutadans i, com és
tradició, recollir les seves cartes. El
passat 31 de desembre, a Puigdelfí
també van arribar-hi els patges de
Ses Majestats els Reis Mags. Durant

Joves i petits van entregar les seves cartes als patges reials al Casal de Perafort

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Espectacle infantil
de titelles
Un any més, petits i
grans van entregar les
seves cartes perquè
arribessin als Reis Mags
la seva estada van visitar l’església,
i després d’assistir a la celebració
de la missa van aprofitar per recollir
totes les cartes que els veïns i veïnes els hi van donar en mà perquè
les fessin arribar als Reis Mags.
Abans d’acomiadar-se, els patges
van repartir llaminadures entre tots
els assistents que s’hi havien aplegat. Corria el compte enrere perquè
arribés la màgica nit del 5 de gener,
i els patges s’havien d’espavilar a
fer arribar les cartes a temps perquè en tinguessin constància Ses
Majestats d’Orient.

En ple ambient nadalenc, i dins de les
activitats reservades perquè els més
petits també gaudissin d’aquestes
dates, la regidoria de Cultura va organitzar una representació de titelles al
nou gimnàs del CEIP de Perafort que
va deixar la quitxalla embadalida.
L’espectacle “Els Pastorets fum, fum,
fum”, ofert per la Companyia Arlequí,
els hi volia apropar la història dels
Pastorets.

També van fer-ho a l’església de Puigdelfí

L’obra narrava la història dels pastorets
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Els patges de Ses Majestats visiten l’Escola Bressol
i el CEIP de Perafort

Els patges amb les professores de l’Escola Bressol i el CEIP

Els més petits estaven acompanyats dels pares

Aquestes festes, els patges de Ses
Majestats els Reis Mags d’Orient van fer
una visita molt especial al municipi de
Perafort. Per conèixer més d’aprop els
nens i nenes del poble, van acostar-se
a l’Escola Bressol i el CEIP del municipi
i, des d’allí, van poder saber de primera
mà quins eren els desitjos de tots els
nens i nenes. Allí, els més petits –alguns
acompanyats dels seus pares, i d’altres
entre plors– i també els que ja no ho
són tant, van poder compartir una bona
estona amb els patges i van aprofitar
per fer-els-hi saber quins regals tenien
pensats demanar aquest any a Ses
Majestats.

Els alumnes esperaven impacientment el seu torn

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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El Cor de Sant Esteve a Puigdelfí
El concert de Nadal és un
altre dels esperats actes
tradicionals nadalencs que
es celebren durant aquestes
dates. El passat dia 28 de
desembre, quan ja quedaven
pocs dies per acomiadar
l’any, l’església de Puigdelfí
va acollir el Concert de Nadal
a càrrec del cor Sant Esteve
de Vila-Seca. El repertori de
cançons que van oferir a tots
els veïns i veïnes que hi van
assistir va sumar-se al conjunt de variades activitats
que durant el passat mes de
desembre anaven dibuixant
el marc nadalenc.
El Cor de Sant Esteve va oferir
l’esperat concert a l’església

Perafort celebra el nou any amb una festada

Membres de la Junta de Perafort encarregats de l’organització de la festa

Perafort va acomiadar l’any 2007 amb un sopar multitudinari
al Casal del poble on van participar-hi unes 150 persones. La
vetllada, organitzada per l’Associació Cultural Recreativa de
Perafort, va estar amenitzada pel grup “Firmament”. Després
d’un bon sopar, van arribar les tradicionals campanades que
donaven pas al nou any i, amb elles, no va faltar el tradicional sorteig de regals que simbolitzen els 12 tocs. Per tal de
mantenir l’ambient festiu i de gresca fins altes hores de la
matinada, també va repartir-se coca i xocolata desfeta entre
tots els assistents

Amb les dotze campanades va fer-se el
tradicional sorteig de regals
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Els nens i nenes del CEIP de P

Els nens i nenes de primer i segon

La classe de cinquè

Els nens i nenes de P3

Els nens i nenes de P4

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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e Perafort. Curs 2007-08

Els alumnes de segon i tercer

La classe de P5
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Els Reis Mags d’Orient van ser els
protagonistes de la nit més màgica
Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar un any més a Perafort i Puigdelfí carregats d’il·lusió i
regals. L’entrega dels pressents es va fer al Casal
Novament, la nit del dia 5 al 6 de gener va ser
la més llarga principalment pels més petits de
Perafort i Puigdelfí, ja que tal i com és tradició,
és la nit escollida pels Reis Mags d’Orient per
fer la seva visita al municipi carregats d’il·lusió
i regals.
La cabalcada reial va desfilar pels carrers del
poble davant l’expectació de tots els veïns i
veïnes, i mentre el seu sèquit deixava rere seu
un rastre de lluïment i dolços, anava creixent
la il·lusió que s’escampava ràpidament entre la
gent. Després de 365 dies de bondat, tothom
esperava que Melcior, Gaspar i Baltasar els
haguessin portat allò que esperaven i que havien
deixat escrit a les cartes que havien recollit dies
abans els patges.
I un cop acabada la desfilada, es van complir les
il·lusions de grans i petits als Casals de Perafort
i Puigdelfí. Amb els colors de la rua finalitzava
el seguici d’actes que, un any més, l’Ajuntament
havia organitzat per aquestes dates tan assenyalades.

Els tres Reis Mags d’Orient

La cabalcada va desfilar
pels carrers del poble
davant l’expectació de
tots els veïns i veïnes

Les carrosses van omplir de color
Perafort i Puigdelfí

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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L’alcalde de Perafort i Puigdelfí, Joan Martí Pla; el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Eudald Roca i Javier Robledo, regidor
d’Ensenyament, a la inauguració del programa “Menuts” a l’Escola Bressol

El servei d’Atenció Social Primària:

El suport a la família, als infants, la dona i la gent gran
Des de fa 18 anys, l’Ajuntament de Perafort
i Puigdelfí té a disposició de tots els veïns i
veïnes del municipi un servei d’atenció social
primària. Aquest està format per un equip
multiprofessional d’un Assistent Social i un
Educador social. En línies generals, les principals funcions d’aquest servei, que es va
impulsar l’octubre de l’any 1990 a tots els
municipis del tarragonès a través de la xarxa
d’atenció social primària del Consell Comarcal, són les següents:
· Atendre les necessitats més immediates,
generals i bàsiques de persones, famílies o
grups.

· Contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials, i a la reinserció i integració
social de les persones en situació de risc
social d’exclusió.
· Informació, orientació i assessorament.
· Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
· Treball social comunitari.
En definitiva, des d’aquesta iniciativa es
vetlla i treballa perquè els serveis socials, un
dret que cal garantir, siguin accessibles a tothom que els necessiti, independentment de
la renda de què disposi.
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Programes d’Atenció Social
Des d’aquest servei d’atenció social es duen
a terme diferents programes dirigits a la gent
gran, a la infància i a la família i a la dona.
Activitats dirigides a la nostra gent gran
Pel que fa a la gent gran, Perafort disposa
d’un servei d’ajut a domicili, d’atenció a la
dependència i de teleassistència.
Però a part d’això també s’organitzen
tallers dirigits exclusivament a aquest sector,
com ara el que va tenir lloc el passat mes de
gener, orientat a ensenyar a fer servir el mòbil
a la gent més gran. Aquest taller, que va agrupar un número reduït de persones a fi de personalitzar l’atenció i agilitzar l’aprenentatge,
va rebre una gran acollida. En vista de l’èxit,
el servei d’Atenció Social Primària té previst
organitzar un taller dedicat a la memòria,
que segurament tindrà lloc el proper mes de
setembre.

Perafort i Puigdelfí
disposen d’un servei
d’ajut a domicili, d’atenció
a la dependència i de
teleassistència

El programa “Menuts”,
un taller participatiu on
“s’ensenya a jugar” a
pares i fills

Programes dirigits a la infància i a la família
Pel que fa a aquesta població, el servei d’Atenció compta amb un equip d’atenció a la infància i a l’adolescència; amb propostes de línies
d’actuació de joves en conflicte i amb un pla
de suport a les famílies monoparentals. Pel
que fa als més petits i petites, concretament,
al nostre municipi, s’han dut a terme Casals
de Nadal, Casals de Setmana Santa, i, darrerament, ha tingut lloc el programa “Menuts”.
“Menuts”
Aquest programa de la Regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí
i de l’Escola Bressol Mar Blava i que compta
amb el suport del Consell Comarcal del
Tarragonès, està adreçat als pares i mares
d’infants que tenen entre 0 i 3 anys. Aquest
programa esdevé un taller molt participatiu
que té com a objectiu ensenyar pautes educatives als pares vers els seus fills, tenint en
compte que l’etapa que va des del naixement
fins als 3 anys és d’importància primordial a
l’hora d’establir els vincles afectius entre fills
i progenitors.
Així doncs, durant dos mesos i mig, té lloc
aquesta trobada un cop a la setmana, i en
les sessions, dirigides per un educador social
i una psicòloga, hi participen un màxim de
pares i mares d’infants menors de 3 anys. Els
participants, a més a més de rebre informació
vària sobre els coneixements i habilitats corresponents, també exposen els seus dubtes,
els quals són resolts pels professionals.

acompanyats dels seus fills, aprenen a jugar
gràcies a les orientacions que els hi dónen
una monitora i un educador social. Aquesta
iniciativa, que va arrencar al nostre poble ara
fa quatre anys, està dirigida a nens i nenes
d’entre 0 i 5 anys. Les activitats es dirigeixen
en dues etapes: la dels nens i nenes d’entre
0 i 3 anys i la dels que en tenen entre 3 i 5,
per tal d’adaptar millor les dinàmiques de joc
a la maduresa dels infants. El servei disposa
de diferents tipus de jocs i material, i ofereix
la possibilitat d’organitzar activitats extraordinàries amb la implicació i l’aportació de les
famílies.

Espai de Jocs
Una altra de les activitats dirigides als més
petits i petites del nostre poble és “l’Espai de
Jocs”, una ludoteca que té lloc tres dies a la
setmana i on hi participen pares i mares que,

Suport a les famílies monoparentals
Dins d’aquest programa es té en compte a les
famílies formades per un pare i un fill o bé una
mare i un fill, - aquesta darrera situació que sol
ser la més comuna-. En aquests casos, el ser-

L’Escola Bressol és on té lloc el programa “Menuts”

Viure a Perafort i a Puigdelfí

El servei d’atenció social
inclou un programa dirigit a
les persones disminuïdes i un
Pla Territorial de ciutadania i
immigració del Tarragonès.
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Les famílies
monoparentals i la dona
també compten amb
l’assessorament i suport
d’aquest servei.

L’Ajuntament organitza diverses activitats i tallers per mantindre activa la gent gran

vei d’atenció social ofereix assessorament a
aquestes famílies mitjançant grups de suport
formats per un psicòleg i un treballador social
que ajuden al pare o a la mare en la presa de
les seves decisions educatives.
Pla integral de la dona
En aquest sector hi trobem la disponibilitat d’un pla integral de la Dona que inclou
diferents activitats i tallers (els quals puguin
ajustar-se a les seves necessitats o interès) i
també sistemes de resposta urgent fora dels
horaris habituals -24 hores- davant de situacions de violència de gènere.
Programa dirigit a les persones
disminuïdes
El servei d’atenció social també compta amb
un programa dirigit a les persones disminuïdes amb la disponibilitat de gaudir de trans-

port adaptat, el qual ofereix el seu servei per
a fer traslladaments a centres d’ensenyament
especial o bé a centres ocupacionals.
Pla territorial de ciutadania i immigració
del Tarragonès
Finalment també cal parlar del Pla territorial
de ciutadania i immigració del Tarragonès, un
programa d’acollida que al nostre municipi es
va posar en marxa l’any 2006 i que es dedica a
orientar els nouvinguts donant-els-hi a conèixer
els serveis del nostre poble, (tals com l’Escola,
la farmàcia, etc. ), els recursos que tenen al seu
abast, així com també quins són els seus deures i obligacions com a nous veïns i veïnes.

Com utilitzar-lo
El Servei d’Atenció Social
Primària està obert al
públic cada dijous de les 12
hores fins a les 13 hores.
A l’hora d’utilitzar-lo, i per
tal de fer més ordenat l’accés de tots els veïns i veïnes que ho necessitin, cal
demanar hora prèviament
per a les visites al telèfon
de l’Ajuntament (977 62 50
06) en el següent horari: de
dilluns a dijous de 9 a 13.00
hores i de 16 a 20 hores. Els
divendres, de 9 a 14 hores.
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El concert de batucada marcava el ritme solidari

Activitats solidàries en el marc de La Marató
El passat mes de desembre Perafort va celebrar diversos actes
per col·laborar amb La Marató que cada any organitza TV3,
aquesta vegada dedicada a les malalties cardiovasculars. Les
activitats les va organitzar el Centre de Joventut de Perafort
amb el recolzament de l’Ajuntament, i van tenir lloc a la Plaça
de l’Església des de ben d’hora del matí.
La tòmbola va ser l’activitat més matinera, ja que va celebrar-se a les 11, i més tard tots els presents van poder gaudir

d’un vermut solidari. A continuació va arribar el ritme trepidant del concert de batucada a càrrec de les actuacions de
Vallsamba, Vallsamba Junior, Samba Què? de Puigpelat, els
Timbalers Moll de Vallmoll, Llumeneta’s Band de Perafort i els
alumnes del curs de timbal del municipi.
Un any més Perafort va engrescar als seus veïns i veïnes
a col·laborar amb La Marató i aportar el seu gra de sorra
solidari.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Donació de sang
Es va tractar de la segona marató de donació de sang a Perafort
El passat 23 de desembre, a punt
de començar les festes nadalenques i en el marc solidari de les
diverses activitats que van celebrar-se al nostre municipi durant
aquell mes, es va dur a terme la
segona marató de donació de
sang a Perafort, i és que, “amb una
vegada no n’hi ha prou”. Aquesta
col·laboració solidària, que es
realitza constantment en tots els
pobles i ciutats, pretén recol·lectar
el màxim de sang possible per
garantir un subministrament òptim
als hospitals. Diversos veïns i
veïnes van apropar-se a la unitat
mòbil que va situar-se davant del
Casal de Perafort per tal de aportar una mica de sang i així ajudar
a les persones que la necessiten
per viure.
Imatge de la unitat mòbil, “amb una vegada no hi ha prou”

Balanç positiu de la recollida selectiva a Perafort
Fruit de la iniciativa de conscienciació
de participar en la recollida selectiva
de les escombraries al nostre municipi,
ja podem començar a donar algunes
dades, en aquest cas corresponents al
primer semestre de l’any 2007.
Entre els mesos de gener i juny de
l’any passat, es van recollir 20.680 Kg.
de paper i cartró; 15.150 Kg. d’envasos
i 20.240 Kg. de vidre. Aquests resultats
– afavorits també per les facilitats que
ofereixen els contenidors soterrats
dels quals disposa el municipi - ens
indiquen que ens trobem en bon camí
pel que fa al reciclatge dels residus,
però, sobretot, ens animen a seguir
reciclant i a continuar implicant-nos en
aquest “projecte verd” que es troba en
alça i que vetlla per gaudir d’una millor
vida al nostre poble i també als nostres
voltants.

Els contenidors soterrats del municipi faciliten la recollida selectiva

KG. DE RESIDUS RECOLLITS DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2007
PAPER/CARTRÓ
ENVASOS
VIDRE
RSU

GENER
3.020
2.810
4.760
30.820

FEBRER
3.150
1.750
3.200
29.350

MARÇ
3.270
2.550
3.400
32.230

ABRIL
3.580
2.740
3.020
31.840

MAIG
3.780
2.480
2.850
38.980

JUNY
3.880
2.820
3.010
40.280

TOTALS
20.680
15.150
20.240
203.500
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esports

Èxit de l’equip MR Competició, del qual forma part
l’Alcalde, a la Copa España Resistencia
De tots és sabuda l’afició del nostre
alcalde, l’I·lustríssim Sr. Joan Martí
Pla, a la cursa de cotxes, motiu
pel qual, sempre que es presenta
l’oportunitat d’algun campionat
o cursa relacionats, aprofita per
participar-hi. Així doncs, des d’aquí
aprofitem l’ocasió per fer-nos ressò
de la Copa España Resistencia on
va participar-hi l’equip MR Competició, del qual en formen part el
Sr. Alcalde i J. M. Arias. L’equip va
quedar campió de la classificació
del Campionat de Catalunya D1
d’aquesta Copa i va classificar-se
en 3r lloc pel que fa al campionat
d’Espanya.
La Copa España Resistencia es
celebra en sis circuits dels territoris de València, Jarama, Cartagena,
Albacete, Catalunya i Jerez. L’esperit de les carreres que hi tenen
lloc és la participació de dos pilots
que comparteixen el mateix vehicle i que estan catalogats com a
Amateurs o Prioritaris, en funció
de la seva trajectòria esportiva o
prestacions.

Joan Martí i Pla mostrant el trofeu

Perafort i Puigdelfí acull el campionat comarcal d’escacs del Tarragonès
EL nostre municipi va ser la seu de la
fase comarcal d’escacs del Tarragonès del curs 2007-2008, organitzat
pel Consell Esportiu de la comarca.
Van participar-hi prop de 70 jugadors, i hi destaquem la participació
local de l’Adrià Martínez Casanovas,
el Javier Martínez Rodríguez i l’Abel
Ruiz Bascuña en la categoria prebenjamí; la Nora Arilla Ràfols, el
Dario Maresca García i el Cristian
Rodríguez Córdoba en la categoria
benjamí i el Biel Arilla Ràfols en la
categoria d’aleví.
També volem destacar la classificació de la Nora Arilla Ràfols i el
Cristian Rodríguez Córdoba -dos
jugadors del CEIP Perafort-, per a
la fase territorial de la categoria de
benjamí.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Paella popular a Perafort i Puigdelfí
Organitzades per les parròquies, van tenir lloc durant les festes de Santa Llúcia i Sant Sebastià
Les parròquies de Perafort i Puigdelfí
van organitzar una Paella popular on hi
estaven convidats tots els veïns, veïnes i
amics que tinguessin ganes de disfrutar
d’un bon menjar i d’una diada en companyia. La iniciativa, duta a terme per les
dues parròquies, té la finalitat de paliar

les respectives despeses que acumulen
durant l’any.
Primer va celebrar-se la Paella de
Puigdelfí, que va tenir lloc a meitats de
desembre coincidint amb la festivitat de
Santa Llúcia, i a finals del passat mes de
gener es va celebrar la de Perafort coin-

cidint amb les festes de Sant Sebastià.
A ambdues trobades van aplegar-s’hi
unes 150 persones, que a més a més de
disfrutar d’un bon àpat també van participar en el tradicional sorteig benèfic
que es va celebrar.

Padró d’habitants
Padró d’Habitants a 1 de gener de 2008: 1.109 habitants

Naixements

Matrimonis

Judit Castaño Caballero .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16/07/2007

8/09/2007

Dídac Espuña Rodríguez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22/08/2007

Francisco Salvador Mansino i Raquel Gracia Recasens

Paula Romero Sendra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25/09/2007

13/10/2007

Pau Aguilà Gorgojo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13/11/2007

José Manuel Gil Arteaga i Sílvia Cruz Maturana

Nil Roldan Margalef  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13/11/2007

3/11/2007

Nerez López Macià  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11/02/2008

Xavier Grau Ossó i Joana Rubio Núñez

Julia Ruiz Teruel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17/02/2008

30/11/07
Xavier González Manresa i Helen Maria Valero Abalo

Defuncions
Francisco Tasias Vidal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6/02/2008
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Acordsconsistori
de plens

Extracte de l’acta de la sessió
de Ple extraordinari celebrat el
24 de desembre de 2007

Assistents: Joan Martí Pla i Pla, M. Roser
Artacho i Leiva, Carme Cavero i Aiguadé,
Javier Antonio Robledo i López, Carlos
Velilla i Garcia i Lluís Massagués i Vidal.
Secretària-interventora: M. Isabel Millan
i Urra.
Sol·licitud d’actuacions a càrrec del
PUOISC 2008-2012
Atès el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
2008-2012, s’acorda per vot a favor dels
sis membres de la corporació assistents:
Primer. Acollir-se al Decret 245/2007, de
6 de novembre, de convocatòria per a la
formulació del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya 2008-2012.
Segon. Sol·licitar la inclusió de les
actuacions següents:
· Mur de contenció i conducció d’aigües,
2a Fase; segons Projecte redactat per
l’arquitecte municipal. Per a l’anualitat
de 2008. Preferència 1.
· Substitució i Reforma de lluminàries
a Puigdelfí. Per a l’anualitat de 2009.
Preferència 2.
· Substitució i Reforma de lluminàries
a Perafort. Per a l’anualitat de 2009.
Preferència 2.
· Cobrició Pista Poliesportiva, Grades i
Escenari, de Puigdelfí, segons Memòria
valorada redactada per l’arquitecte
municipal. Per a l’anualitat de 2010.
Preferència 3.
· Edifici d’oficines municipal a Puigdelfí,
segons Memòria valorada redactada per
l’arquitecte municipal. Per a l’anualitat
de 2011. Preferència 4.
· Remodelació i ampliació de l’edifici
d’oficines municipal de l’Ajuntament
de Perafort, segons Memòria valorada
redactada per l’arquitecte municipal.
Per a l’anualitat de 2012. Preferència 5.
Tercer. El compromís d’executar les
actuacions anteriorment esmentades,
en el cas que la subvenció corresponent
sigui atorgada.
Quart. El compromís de dotar pressupostàriament la Partida de despeses de
l’exercici corresponent per la diferència
entre la subvenció concedida i el cost de
cada actuació, en el cas que la subvenció
hi sigui atorgada.
Cinquè. Notificar aquest acord al
Departament de Governació i Administra-

cions Públiques, Pla únic d’Obres i Serveis
(PUOISC).
Aprovació inicial Projecte “Mur de
contenció i conducció d’aigües”
Atès el Projecte per a la construcció de
“Mur de contenció i conducció d’aigües
a l’Avinguda Catalunya”, que apuja a
la quantitat de 349.556,15 €, segons
pressupost d’execució per contracta.
S’acorda pel vot a favor dels sis assistents:
Primer. Aprovar inicialment el Projecte
per a la construcció de “Mur de contenció i conducció d’aigües a l’Avinguda
Catalunya”.
Segon. Publicar l’acord anterior en el
BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per termini de TRENTA DIES.
Tercer. En el cas que durant l’exposició al
públic no es presenti cap reclamació es
considerarà aprovat definitivament.

Extracte de l’acta del Ple
ordinari celebrat el 27 de
desembre de 2007
Assistents: Joan Martí Pla i Pla, M. Roser
Artacho i Leiva, Carme Cavero i Aiguadé,
Javier Antonio Robledo i López i Carlos
Velilla i Garcia. Secretària-interentora: M.
Isabel Millan i Urra.
Primer. Lectura i aprovació de les Actes
dels Plens de data 13 de setembre i 15
d’octubre de 2007
S’acorda per unanimitat:
· Aprovar l’acta del Ple de data 13 de
setembre.
· Aprovar l’acta del Ple de data 15
d’octubre de 2007.
Segon. Donar compte dels decrets de
l’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia
dictats des del Ple de data 13 de setembre de 2007 fins al dia de la convocatòria del present Ple, que van del núm.
132/2007 al núm. 166/2007. De tot el qual
el resta assabentat i conforme.
Tercer. Correspondència i assumptes de
tràmit
El Ple resta assabentat de la correspondència rebuda.
Quart. Presa de Possessió de la secretària interventora amb motiu de la Resolució de data 20 de setembre de 2007 de la
Direcció General de Cooperació Local

A la vista de tot el qual el Ple es dóna per
assabentat de la Resolució de data 20 de
setembre de 2007, de la Direcció General
de Cooperació Local, del Ministeri de les
Administracions Públiques, per la qual ha
resultat amb nomenament definitiu a la
Secretaria Intervenció de l’ajuntament de
Perafort la Sra. Ma Isabel Millan i Urra.
Cinquè. Ban subvencions llibres i
transport escolar
Atès que l’Ajuntament ve atorgant
subvencions per la compra de llibres i pel
transport escolar, a les famílies amb fills
en edat escolar.
S’acorda per unanimitat:
· Aprovar les Bases per a l’atorgament de
subvencions per a l’adquisició de llibres
escolars, curs 2007-2008 i les Bases
per a l’atorgament de subvencions per
al transport escolar, curs 2007-2008, a
famílies amb fills en edat escolar.
· Publicar ambdós Bans a efectes del seu
coneixement pels veïns del municipi.
Sisè. Canvi de nom del CEIP de Perafort
S’acorda per unanimitat :
· Proposar el canviar el nom del CEIP
de Perafort per “CEIP Josep Veciana.
Perafort” al Departament d’Ensenyament.
· Notificar aquest acord al Departament
d’Ensenyament i a la Directora del CEIP.
Setè. Aprovació Bases d’Actuació i
Estatuts de la Junta de Compensació del
SAU-R-3
Ateses les Bases d’actuació i els Estatuts
de la Junta de Compensació del SAU R-3,
presentades pels propietaris.
S’acorda pel vot a favor del Sr. Joan Martí
Pla i Pla, alcalde president, de la Sra. Ma
Roser Artacho i Leiva, 1a tinent d’alcalde, la
Sra. Carme Cavero i Aiguadé, regidora i del
Sr. Javier Antonio Robledo i López, regidor
amb l’abstenció del Sr. Carlos Velilla i Garcia:
· Aprovar inicialment les Bases d’actuació
i els Estatuts de la Junta de Compensació del SAU R-3.
· Notificar personalment a les persones
interessades aquest acord concedint-los
un termini d’un mes d’audiència.
· Publicar aquest acord en el BOP i en el
Tauler d’Anuncis de la corporació durant
un mes.
· En cas que durant l’exposició al públic
no es presenti cap reclamació es
consideraran aprovats definitivament.
· Nomenar com a representant de
l’Ajuntament a la Junta de Compensació
al Sr. alcalde.
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· Un cop resultin definitivament aprovats,
remetre´ls al Registre d’Entitats Urbanístiques col·laboradores.
Vuitè. Pròrroga del Pressupost de la
corporació de 2007 per a 2008
S’acorda per unanimitat:
Prorrogar el Pressupost de 2007 per a
l’exercici de 2008 en tant no es tingui
definitivament aprovat el Pressupost de
2008.
Novè. Aprovació inicial de la Modificació
Puntual de les NNSS, UA 10 de Puigdelfí
Atesa la Modificació Puntual de les
Normes Subsidiàries, Unitat d’Actuació 10
de Puigdelfí, presentada per SOCIEDAD
DE INVERSIONES Y DESARROLLO TARRACO SL.
S’acorda pel vot a favor dels cinc membres de la corporació assistents dels set
que composen el nombre legal de membres de la corporació, i per tant, amb el
quòrum de l’art. 47.2 ll) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases de règim local:
· Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries, Unitat
d’Actuació 10, de Puigdelfí, presentada
pel Sr. SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
DESARROLLO TARRACO SL.
· Sol·licitar informe als organismes públics
que puguin resultats per la modificació:
1. Departament de Cultura.
2. Departament de Medi Ambient.
3. Agència Catalana de l’Aigua.
4. Diputació de Tarragona.
5. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
6. Ministerio de Fomento.
· Publicar aquest acord en el BOP, en un
dels diaris de major circulació i en el
Tauler d’Anuncis de la corporació, per
termini de d’UN MES, durant el qual
els interessats podran presentar les
al·legacions que considerin adients als
seus drets.
· Notificar personalment aquest acord a
les persones interessades.
Desè. Aprovació provisional del Projecte
d’urbanització del Pla Parcial SAU
R-3, UA 5 i UA 6, sense acceptació de la
modificació proposada pel Sr. Josep Pedro
Sanahuja.
Aprovat inicialment el Projecte d’urbanització del Pla Parcial SAU R-3, UA-5 i UA-6
pel Ple de data 15 d’octubre de 2007,
S’acorda pel vot a favor del Sr. Joan Martí
Pla i Pla, alcalde president, de la Sra. Ma
Roser Artacho i Leiva, 1a tinent d’alcalde,
la Sra. Carme Cavero i Aiguadé, regidora
i del Sr. Javier Antonio Robledo i López,

consistori

regidor amb l’abstenció del Sr. Carlos
Velilla i Garcia:
· Desestimar l’al·legació presentada pel
Josep Pedro Sanahuja, consistent en
la proposició d’un canvi de la densitat
d’edificació, quan aquesta matèria és
pròpia de les determinacions del Pla
Parcial i no del Projecte d’urbanització,
per tant aquest últim no pot contradir
aquell.
· Aprovar provisionalment el Projecte
d’urbanització del Pla Parcial del SAU
R-3, UA-5 i UA-6.
· Notificar aquest acord i remetre
l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme a fi i efecte que s’elimini
la condició suspensiva que pesa sobre
l’aprovació definitiva del Pla Parcial
del SAU R-3, UA-5 i UA-6 consistent en
l’aprovació del Projecte d’urbanització.
· Notificar aquests acords als interessats
a través de notificació personal.
Onzè. Informes de l’Alcaldia
El sr. Alcalde informa al Ple dels assumptes següents:
11.1. Últimament s’han produït robatoris
a Perafort, fins i tot avui al Polígon
industrial i en dies anteriors en habitatges. Davant tot això, alguna resolució
ha de prendre l’Ajuntament. Vigilància
privada l’Ajuntament no la pot contractar perquè no s’ho permet la Llei. Per
tant, la figura que permetria realitzar un
control és la de l’antic sereno. Manifesta
seguidament que la gent de Perafort
des de fa temps està demanant que el
municipi compti amb algú encarregat
de la tasca de control per tal d’evitar
possibles robatoris.
11.2. A Puigdelfí hi hagut certs incidents
sobre el tema del Casal, concretament
sobre el contracte del cafeter, en el
sentit de si hi havia de pagar la llum a
l’arrendadora del local o no. Tot això
va generar discrepàncies amb la Junta
del Casal. L’Ajuntament davant tot
això, ha fet dimitir la Junta i assumeix
les seves funcions interinament. I
com que el contracte del cafeter és
Llei entre parts, l’Ajuntament entén
que obliga al cafeter a complir el que
està pactat i, per tant, a pagar la llum
a l’arrendadora. Una vegada que els
Estatuts del Casal estiguin aprovats,
es constituiria legalment l’Associació
Cultural de Puigdelfí i en aquest
moment se nomenaria una nova
Junta i l’Ajuntament deixaria d’exercir
interinament les funcions d’aquesta.
Els membres de l’Ajuntament que han
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assumit les funcions de la Junta que hi
havia fins ara són: el Sr. alcalde Joan
Martí Pla i Pla, la 1a tinent d’alcalde Ma
Roser Artacho i Leiva i el regidor Javier
Antonio Robledo i López.
Seguidament, pel regidor Javier Antonio
Robledo i López es posa de manifest
que quan estiguin aprovats els nous
Estatuts de l’Associació Cultural de
Puigdelfí es convocaran eleccions.
11.3. A TV3 s’informa que s’emetrà, al
Programa TRENTA MINUTS, un reportatge sobre el Tren d’Alta Velocitat i
Perafort, el dia 13 de gener de 2008.
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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

Farmàcies de guàrdia
15 i 16 de març de 2008. Constantí
Roig Aldasoro, M. Teresa - Major, 6
Tel. 977 521 710 (Tel. urgències 626 262 087)

VALLS › TARRAGONA
FEINERS
6.55

(1)

7.35

8.05

(1)

6.00

8.30

(2)

9.10

9.40

(2)

8.30

5 d’abril de 2008. Tarragona
Sánchez Farré, Anna – Major, 14 Tel. 977 228 380
6 d’abril de 2008. Tarragona
Meler Brosed, Raul – Caputxins, 21 bis Tel. 977240 216
12 i 13 d’abril de 2008. La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela – Sant Cristòfor, 35
Tel. 977 611 267
19 i 20 d’abril de 2008. La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 840 525
26 i 27 d’abril de 2008. Perafort
Irizar Vera, M. Isabel – Nou, 7 Tel. 977 625 555
Tel. Urgències: 605 04 35 09
3 de maig de 2008 Tarragona (St. Pere i St. Pau)
Creus Armengol, Araceli – Violant d’Hungria, 23-25
Tel. 977 201 842
4 de maig de 2008. Tarragona
Domingo Saigi, Pere – Rambla Nova, 54 Tel. 977 228 120
10 de maig de 2008. Tarragona
Meler Brosed, Raul – Caputxins, 21 bis Tel. 977240 216
11 de maig de 2008. Tarragona
Esque Ruiz, Mª Dolors – Rovira i Virgili, 6 Tel. 977219455
17 i 18 de maig de 2008. Constantí
Aldasoro, Mª Teresa – Major, 6 Tel. 977521710
24 i 25 de maig de 2008. Els Pallaresos
Ramia Rofes, Mª de l’Amor – Jujol, 3 Tel. 977610552
31 de maig i 1 de juny de 2008. El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977840952
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DISSABTES
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20.15

(1)

22.10

(1)

22.50

(1)

22.05

(1)

22.45

9.30

(2)

12.00

22 i 23 de març de 2008. Els Pallaresos
Serramia Rofes, M. de l’Amor - Jujol, 3 Tel. 977 610 552
29 i 30 de març de 2008. El Morell
Palau Torres, Pau - Plàcid, 2 Tel. 977 840 952

TARRAGONA › VALLS

DIUMENGES I FESTIUS
8.05

(1)

8.50

(1)

14.05

(2)

16.05

(1)

13.00

(2)

15.25

(1)

16.20

20.15

(1)

22.05

(1)

17.40

(1)

19.15

(2)

19.50

(1)

21.20

(1)

22.45

(1)

(2)

12.05

(1)

(1)

18.05

(2)

(1)

22.45

10.05

(1)

7.25

(2)

(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

FEINERS
6.00

7.25

10.00

7.50

10.15

11.25

11.10

12.00

13.00

12.15

13.15

14.20

14.00

15.30

16.30

15.40

16.30

16.50

17.25

18.05

19.15

18.00

19.40

20.05

19.50

21.20

22.45

21.35

23.05

DISSABTES
6.00

7.25

12.00

7.50

12.15

14.05

15.25

16.30

17.30

15.40

16.35

20.05

19.50

21.20

21.35

DIUMENGES I FESTIUS
7.25

12.00

13.00

7.50

12.15

13.15

15.25

16.30

17.40

15.40

16.35

18.00

19.15

19.50

21.20

19.30

20.05

21.35

22.45

23.05

