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Noves iniciatives que milloren la
qualitat d’ensenyament del CEIP
i l’Escola Bressol

Javier Antonio Robledo López
Regidor de Joventut, Espectacles,
Festes, Protecció Civil i Benestar Social

[04]

Ens trobem ja a la primavera del nou any que vam
encetar, i durant aquests mesos hem gaudit de
vàries activitats on tots els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí hi han participat, i en les quals hem pogut
passar una vegada més molt bones estones en
companyia de tots plegats. Al mes de gener Puigdelfí
va celebrar la seva Festa Major, uns dies durant
els quals vam reviure les nostres tradicions i vam
disfrutar-les d’allò més gaudint de menjades populars,
balls amenitzats, diverses actuacions i focs d’artifici.
Unes setmanes més tard, va arribar el Carnaval, la
festa de la disbauxa, i els nostres veïns i veïnes no van
dubtar en disfressar-se i sortir al carrer al ritme de les
comparses, disposats a envair els carrers de música i
confeti. Els més petits del municipi també van viure la
diversió del Carnaval, ja que tant al CEIP com l’Escola
Bressol vam organitzar-los la seva festa particular.
En aquest butlletí hi trobareu també les noves
iniciatives que s’han dut a terme des del Consistori
per afavorir la qualitat d’ensenyament del CEIP del
municipi i de l’Escola Bressol. Des d’inicis del mes de
març, el centre educatiu i l’Escola Bressol compten
amb un servei de cuina propi, un servei que permet
que els àpats del menjador estiguin controlats des del
mateix centre. D’altra banda, el Consistori ha signat
un acord amb el municipi de La Secuita mitjançant el
qual les places vacants de l’Escola Bressol podran ser
ocupades pels nens i nenes censats a La Secuita. Pel
que fa a les activitats educatives, també hi trobareu
el projecte “Escola Verda”, una iniciativa que pretén
sensibilitzar els més petits pel que fa al seu entorn
natural més immediat.
I novament hi trobareu un recull de la multitud
d’activitats lúdiques i culturals organitzades per
entitats que s’han dut a terme gràcies a la participació
dels nostres veïns i veïnes, com ara la sortida a
Ulldecona per anar a veure La Passió, o a Barcelona
per assistir a la nova obra de La Cubana o la
celebració del dia de la dona. Un recull d’experiències
viscudes que demostren l’entrega dels nostres veïns i
veïnes a l’hora de donar vida al municipi.
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Carnaval a Perafort
300 persones van
disfressar-se i van
omplir els carrers
del nostre poble
amb la disbauxa del
Carnaval

El passat 9 de febrer, tots
els veïns i veïnes del nostre
poble van sortir al carrer
per celebrar la gran festa
de la rauxa i la disbauxa
del Carnaval. La festivitat,
organitzada per la Societat
Cultural i Recreativa de
Perafort juntament amb
la col·laboració de l’Ajuntament, va arrencar amb
una gran rua formada per
diferents comparses que ja
havien participat la passada
celebració del Carnaval de la
ciutat de Tarragona i també
amb la companyia de la
llumeneta de Perafort.
Amb totes aquestes colles
engalardonades, els carrers
del nostre poble van vestir-se
de carnaval. Van participar a
aquesta festa al voltant de
300 persones, que van poder
gaudir de la celebració i van

L’Escola Bressol i el CEIP també van celebrar la festa
del Carnaval, amb disfresses i una rua particular

fer viure la disbauxa per tots
els carrers, places i racons del
nostre poble.
La rua va ser descomunal,
amb una gran varietat de
disfresses i molta originalitat,
i on hi van participar diferents
associacions, grups... Entre
els protagonistes que van

lluir durant la rua hi havia La
llumeneta de Perafort, l’Ampa
del Carme, La Tarraco de luxe,
La Petada, Academia de ball
May, Cayo Largo, Aerodance i
Aquí hi ha marro, 2a guanyadora de la Rua de Carnaval
de Tarragona. Tots ells, amb
les seves disfresses, van fer

Els carrers del nostre municipi van vestir-se de vàries
disfresses vistoses i originals

Viure a Perafort i a Puigdelfí

tremolar tots els carrers de
Perafort.
Un cop acabada la desfilada, es va obsequiar a tots
els participants a berenar un
tros de coca amb xocolata i a
continuació es va donar pas a
l’espectacle infantil a càrrec
de la companyia “Rodamóns”
al Casal del nostre poble.
I la festa no va acabar
aquí. A la nit és va continuar
la gresca amb el Gran Ball
de Carnestoltes amenitzat
pel quartet “Frenesi” i el
corresponent concurs de
disfresses.

societat

més grans, van sortir disfressats al carrer per ballar, tirar
confeti i passar una estona
acompanyats de la seva
família i també dels veïns i
veïnes que s’hi van acostar.

El Carnaval dels més petits
El CEIP i l’Escola Bressol Mar
Blava del nostre municipi
també van celebrar un any
més la festa de la disbauxa
de l’any. Des dels més petits
i petites fins als que ja són

“Aquí hi ha marro” seran els encarregats de
portar la Reina del Carnaval de Tarragona
l’any vinent

La Llumeneta va acompanyar
les comparses del Carnaval de
Tarragona
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La Festa Major a Puigdelfí
Del 18 al 21 de gener, els carrers i els veïns
i veïnes del municipi de Puigdelfí es van engalardonar per celebrar la Festa Major de gener
dedicada a Sant Sebastià, patró del poble.
La festa va començar el dijous a la nit amb
un sopar popular, on les 60 persones que hi
van assistir van poder assaborir un bon àpat,
a la vegada que van poder gaudir de l’actuació d’un duo Africà que amenitzava el sopar.
L’endemà, es van fer varies activitats al llarg
del dia, entre les quals, l’Ajuntament va inaugurar l’exposició de manualitats i puntes de
coixí, on es va poder disfrutar dels diferents
treballs manuals elaborats per les alumnes
que cursen diferents tallers organitzats per
l’Ajuntament del poble.
També cal destacar el concert del divendres
a la nit a càrrec de l’orquestra Girasol amb
la que tots els veïns de Puigdelfí van poder
divertir-se al so de la música.
El dissabte es va començar ben aviat, ja
de bon matí tots els veïns i veïnes del poble
que s’hi van acostar van poder esmorzar una
bona llonganissa i cansalada amb pa torrat,
vi i aigua. A la vegada que degustaven aquest
esmorzar popular tan típic, els més petits
també s’ho passaven d’allò més bé saltant als
inflables del parc infantil que es va instal·lar a
la pista poliesportiva.

La festa va continuar a la nit amb el concert
a càrrec de Variedades, amb el que els veïns de
Puigdelfí van tornar a tenir l’ocasió de ballar.
El dia següent, de bon matí es va celebrar
la missa en honor al patró de Puigdelfí amb
la col·laboració de la Coral orfeó de Reus. Al
sortir d’aquest acte solemne, la gent es va
concentrar per a fer el vermouth popular.
I per acabar la Festa Major d’aquest any va
haver-hi l’actuació d’una revista i l’exhibició
de focs artificials que van enlluernar tots els
carrers del municipi i van acomiadar la festa
fins l’any vinent.

El diumenge de Festa major, els
veïns i veïnes van assistir a la missa
en honor al patró de Puigdelfí

Les pubilles acompanyades
pels membres del Consistori
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Jornada de portes obertes del CEIP de Perafort
El passat dia 13 de març, en el marc del
període de pre-inscripció dels centres
educatius del nostre territori, hi va haver
jornada de portes obertes al CEIP Josep
Veciana de Perafort.
D’aquesta manera, tothom que ho
desitjava va poder veure i conèixer
de primera mà i de ben a prop el nou
edifici, estrenat des de feia pocs dies, i
també va poder visitar totes les instal·
lacions del mateix, com ara les seves
aules o el menjador amb cuina pròpia,
també inaugurat recentment. Arran de
la jornada de portes obertes, el centre
també va aprofitar l’ocasió per donarse a conèixer davant d’aquells pares i
mares que encara no el coneixen i que

ben aviat hauran de matricular-hi els
seus fills.
El centre educatiu del nostre municipi
compta amb unes modernes instal·
lacions que permeten desenvolupar-hi
una àmplia gamma de serveis i també
d’activitats extra-escolars.

Canvi de nom de l’escola
Educació ja ha aprovat el canvi de nom
del centre de primària de Perafort, que
s’ha passat a dir CEIP Josep Veciana
en reconeixement a un mestre que
durant molts anys va exercir al nostre
municipi.

Durant la jornada, el
centre va aprofitar per
donar-se a conèixer

Nou servei de cuina al menjador
del CEIP i l’Escola Bressol
L’escola compta amb un cuiner propi que ha fet que els nens gaudeixin del menjar realitzat
al centre mateix
A principis del passat mes de març va posar-se
en marxa la cuina del nou CEIP i l’Escola Bressol
de Perafort amb un cuiner propi, un servei mitjançant el qual els nens i nenes del nostre municipi gaudeixen d’un menjar realitzat directament
al mateix centre. Aquesta posada en marxa fa
que els àpats del menjador estiguin controlats
directament per l’equip del centre, no cal que
siguin traslladats i estan preparats i cuinats al
moment, una sèrie de factors que, lògicament,
afavoreixen la qualitat del servei.
El dia de la inauguració, a l’hora de dinar, l’alcalde
de Perafort i Puigdelfí, l’Il·lustríssim Sr. Joan Marí
Pla i el regidor d’Ensenyament, Javier Robledo, van
inaugurar el nou servei acompanyant els alumnes
del centre en el seu primer àpat.
La millora d’aquest servei ha implicat una sèrie
de necessitats com ara són la contractació d’un
cuiner i un ajudant de cuina, el manteniment
a càrrec de l’empresa de càtering, la compra
d’una nevera, dels electrodomèstics necessaris i
dels elements requerits per tal de completar les
instal·lacions i adaptar-les a les normes establertes per Sanitat.
La posada en marxa d’aquest equipament no
només suposa un millor servei de menjador per
als alumnes del CEIP, sinó també per als nens i
nenes de l’Escola Bressol “Mar Blava”.

Javier Robledo, regidor d’Ensenyament, va
inaugurar el nou servei dinant amb els nens i nenes
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L’acord entre Perafort i La Secuita
respecte l’Escola Bressol
El 2 d’abril a la tarda,
Els infants censats
l’Ajuntament de Perafort
va signar un conveni amb
al municipi de La
el Consistori del municipi
Secuita podran
de La Secuita amb el qual
les places vacants de
ocupar les places
l’Escola Bressol municipal
vacants de l’Esdel nostre poble seran
ocupades amb caràcter
cola Bressol del
preferent pels nens i
nostre municipi
nenes censats al municipi
de La Secuita. És a dir,
quan tots els nens i nenes
de Perafort i Puigdelfí
puguin enganxar-se els
estiguin escolaritzats, les
dits i material per a la cura
places sobrants podran
i l’aprenentatge. Les aules
ser ocupades pels infants
són una per a nadons, dues
d’aquest municipi.
per a P1 (d’un a dos anys),
La finalitat d’aquest
una per a P2 (de 2 anys) i
acord és que quan s’inauun dormitori.
guri la nova Llar d’infants
Les instal·lacions també
del municipi de La Secuita
compten amb una aula
els nostres nens puguin
polivalent destinada a la
accedir-hi en cas que ho
psicomotricitat; una cuina
necessitin. Aquesta resoluindustrial; un despatx de
ció respon al marc de col·
direcció; la sala de profeslaboració existent entre
sors i dos patis. L’edifici està
les dos municipis, el nostre
adaptat per a la mobilitat
i el de La Secuita.
de les persones amb discaL’Escola Bressol Mar
pacitat i per a la seguretat
Blava de Perafort, inaudels nens i nenes.
gurada el 27 d’agost del L’Il·lm. Sr. Joan Martí i Pla, alcalde de Perafort i Puigdelfí i l’Il·lm. Sr. Eudald
A banda de totes les
2005, compta amb unes Roca, alcalde de La Secuita, en el moment de la signatura del conveni
instal·lacions
de
què
80 places. El centre es va
disposa la nostra escola
construir pensant en els
bressol, l’equip docent del
futurs augments de població del muni- ser ocupades sense cap mena de pro- centre, format per quatre educadores,
cipi, no obstant, actualment hi queden blema ni desacord.
tres auxiliars i la directora, és suficialgunes places vacants, per això amb
La Llar compta amb cinc aules amb ent per poder cobrir l’ampliació de
aquest conveni signat amb el municipi lavabos, zona d’aigües, calefacció, por- l’alumnat, ja siguin de Perafort o de La
de La Secuita les places buides podran tes de protecció per evitar que els nens Secuita, tots seran benvinguts.

Més beques pels escolars i pels universitaris
Com cada any, l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha
engegat el programa de beques per als estudiants amb
l’objectiu de recolzar als joves amb les seves despeses
educatives. Aquestes ajudes consisteixen en aportacions
monetàries per a llibres i transport escolar i beneficien als
alumnes que han presentat la seva sol·licitud per a rebre
les ajudes.

Les beques per als llibres escolars estan obertes a tots
els estudiants empadronats al municipi que cursin Educació
Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i estudis
universitaris. D’altra, les ajudes per al transport escolar són
per als desplaçaments a municipis propers del Camp.
Aquest any s’han concedit un total de 161 beques per un
import de 18.178 euros.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Els alumnes més petits del CEIP
participen al projecte “Escola Verda”
Amb aquets programa els nens i nenes de l’escola rebran una educació mediambiental,
tant en l’àmbit del medi ambient com dels residus.
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha
iniciat un programa de Comunicació i
Educació Ambiental a l’escola amb la col·
laboració de la Diputació de Tarragona.
L’objectiu d’aquest programa és sensibilitzar i educar ambientalment als nens
i nenes del municipi tant en l’àmbit del
medi natural com dels residus, involucrant-los així en el projecte d’una Escola
Verda, aquella que té cura del Medi Ambient i no malbarata els seus recursos.

educadora ambiental al pati de l’escola.
Amb l’activitat “Coneix els arbres” han
descobert quines espècies vegetals
viuen al pati, han après a identificar-les
i també a tenir-ne cura. Amb l’herbari,
els nens i nenes han recol·lectat i classificat el material vegetal que tenen al
seu voltant, i així a la vegada tenen un
recull de les espècies més significatives
del nostre municipi, i amb l’activitat
“la goteta d’aigua” els alumnes de tres

A través del programa Escola Verda es pretén també
arribar a sensibilitzar a la gent del municipi

La finalitat d’aquest programa és que
tingui un caràcter anual, de manera que
s’estableixi una continuïtat entre les activitats que s’organitzen i que les s’organitzaran en un futur. Les dirigides als més
petits es centren en la descoberta de la
flora i la fauna de l’entorn, i pels mes grans
es realitzaran activitats entorn l’energia,
l’orientació i la gestió dels residus.
L’objectiu últim d’aquest programa
és arribar més enllà de l’escola, i aconseguir la participació de la població en
la prevenció i resolució dels problemes
ambientals, per tal de millorar la qualitat
de vida entre tots mitjançant un desenvolupament més sostenible.
“Coneix els arbres”, “l’Herbari” i “la
goteta d’aigua”
Els nens i nenes de parvulari de 3, 4 i
5 anys han fet l’activitat “Coneix els
arbres”i “l’herbari” acompanyats d’una

Els més petits van
estudiar la vegetació del
seu entorn més proper.

anys han après el cicle de l’aigua i a no
malgastar-la.
Properament es portaran a terme
més activitats d’aquest projecte, ja que
està destinat als alumnes dels diferents
cursos d’educació infantil, cicle inicial,
cicle mitjà i cicle superior d’educació
primària, i també als joves del municipi.
Entre el conjunt d’activitats que inclou
el programa i que estan previstes dur a
terme s’hi troba l’estudi del curs de l’aigua; conèixer on viuen els petits animals
invertebrats que podem trobar al pati de
l’escola com ara grills, caragols, etc; la
descoberta dels colors de la tardor; crear
motlles de guix per representar la forma-

ció de fòssils; aprendre a fer adob mitjançant residus orgànics; la construcció
d’un rellotge de sol pot ser l’excusa per
introduir els conceptes del moviment de
la Terra, les coordenades geogràfiques o
les energies renovables; aprendre a comprar tenint en compte els diferents tipus
d’envasos i les opcions de reutilització o
reciclatge que ens ofereixen…
La nostra escola, una Escola Verda
El programa Escoles Verdes de la
Generalitat proposa que s’ajudi a les
diferents escoles de Catalunya a ser
una Escola Verda, és a dir, una escola
que té cura del Medi Ambient i que no
malbarata els seus recursos, i per això
dissenya plans de treball relacionats
amb el Medi Ambient que s’integrin als
plans d’estudi de cada centre. El programa però, no només es cenyeix als
centres educatius, ja que també pretén
promoure la participació d’aquests centres en projectes de millora ambiental a
nivell local, pel que els mateixos centres
poden convertir-se en un dels motors
del programa de sostenibilitat a escala
local i promoure diferents actuacions de
millora ambiental.
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Enguany no es celebrarà
la festa de l’escuma
Aquest any, i davant la greu situació de risc de sequera que hi ha
en molts indrets de Catalunya, la Junta de la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort, encarregada de l’organització de la Festa
Major de Sant Pere, ha decidit retirar “la festa de l’escuma” del
calendari de les Festes, si no canvien les condicions meteorològiques. En aquesta festa s’utilitzaven molts litres d’aigua, i el
nostre municipi ha decidit solidaritzar-se amb aquelles zones on
l’aigua comença a escassejar i, per tant, no celebrar-la.
Aquesta festa era celebrada principalment pels nens i
nenes del nostre municipi, ja que disfrutaven d’allò més gaudint, per un dia, d’una nova fesonomia del carrer, envaït d’escuma. La decisió d’anular “la festa de l’escuma” respòn a la
sensibilització respecte al Medi Ambient que impera al nostre
municipi i de la qual es fa ressò la Junta de la Societat Cultural
i Recreativa de Perafort, i forma part de les mesures que es
duen a terme per preservar el nostre entorn i no malbaratar
els recursos.

La festa de l’escuma era una de les activitats tradicionals
que es celebraven durant la Festa Major

El resultat de les eleccions generals
a Perafort i Puigdelfí
El passat 9 de març, tots els ciutadans
i ciutadanes de l’estat espanyol estaven
convidats a les urnes per anar a votar els
candidats i candidates que van presentar els diversos partits per tal de dibuixar
el nou perfil tant del Congrés com del
Senat de cara a la nova legislatura.
Al nostre municipi van votar un total
de 602 persones, respecte les 471 que
van votar fa quatre anys a les eleccions
generals anteriors. Aquests 602 vots van
representar una participació del 74%. La
resta va quedar repartida de la següent
manera: un 25’9% d’abstencions, un
0,98% de vots blancs i un 0,33% de nuls.

2008
PSOE
CiU
PP
ERC
ICV-EUiA
C’s
blanc
participació

Al nostre municipi van votar
un total de 602 persones
El resultat obtingut en quant al Congrés va ser el següent: el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) va obtenir un 40,63% de vots; Convergència i
Unió (CIU) un 25,49%; El Partit Popular
(PP) un 18,75%; Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) un 7,57% i Iniciativa
per Catalunya Verds- Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA) un 2,47%.
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El dia de la Dona
a Perafort
El diumenge 9 de març, en motiu del Dia
Internacional de la Dona, va tenir lloc
una lectura de contes de l’autor Roal
Dhal a càrrec de Jordina Biosca, actriu
i narradora, a les 6 de la tarda al Casal
del poble. La lectura estava basada en el
llibre de l’autor “Els Culdolla”.
Aquesta obra literària explica la
història del senyor i la senyora Culdolla que són una parella d’allò més
extravagant. Tots dos són llardosos,
bruts, deixats i mal educats, i si a això
hi sumem que gairebé ni es parlen i
es fan bromes pesades contínuament,
podeu veure claríssimament que es
tracta d’un matrimoni ben peculiar.
Ara bé, sobtadament la seva vida
bruta i llardosa es veurà trencada
per un esdeveniment insòlit: un bon
matí, els ocells que tenen al jardí faran
conxorxa per tornar-los tot el mal que
durant anys els han fet el matrimoni
Culdolla a base de menjar-se centenars
d’ocells a la cassola
Després d’un espectacle tant inter
actiu amb els espectadors, la Junta de la
Societat Cultural i Recreativa de Perafort
va convidar als assistens a menjar una
mica de coca i beure’s un refresc.

societat

11

Representació teatral
de L’hostal de la Glòria

L’obra va anar a càrrec de “La Corriola Teatre”

Els nostres veïns i veïnes van aprofitar per fer una visita guiada
pel casc antic d’Ulldecona i degustar oli de les terres de l’Ebre

La Passió
d’Ulldecona
El diumenge 6 d’abril, la gent del nostre poble va viatjar a
Ulldecona per poder veure la tradicional representació de
la Passió d’Ulldecona. Aquesta sortida, organitzada per la
Societat Cultural i Recreativa de Perafort, va durar tot el dia
i d’aquesta manera els de Perafort van poder conèixer una
mica més aquest poble de la comarca del Montsià.
Els que s’hi van apuntar van sortir de Perafort de bon
matí per arribar ben aviat a Ulldecona i així poder fer
una mica de turisme pel municipi. Primer de tot, els
perafortins i perafortines van gaudir d’una visita guiada
pel casc antic d’Ulldecona, on van poder disfrutar dels
vestigis romans que hi queden i també dels castells de
l’època medieval. Tot seguit, van visitar la cooperativa i
on van fer una petita degustació de l’oli de les terres de
l’Ebre. A més a més, a la sortida tots els visitants van ser
obsequiats amb una ampolla d’oli.
Després de tot aquest recorregut i de conèixer una mica
més Ulldecona i els seus productes, els nostres veïns van
anar a dinar a l’antic Molí, on van saborejar els menjars més
típics del municipi. Finalment, i amb la panxa plena, es van
dirigir al Teatre Orfeó Montsià per veure la representació de
La Passió, que es fa cada diumenge fins l’1 de maig.

El diumenge 13 d’abril, els veïns de Perafort i
Puigdelfí van poder gaudir de l’obra de teatre
“L’hostal de la Gloria” a càrrec de la companyia “La Corriola Teatre” de La Pobla de
Mafumet, al Casal de Perafort.
L’obra que va portar el director de la companyia, Joan Reig, és la representació de
l’obra literària del poeta i escriptor català
Josep Maria de Sagarra. “L’hostal de la Gloria”
és una història d’amors i desamors al voltant
de la protagonista, el seu marit i tots els visitants de l’hostal que aquesta regenta.

L’Hostal de la Glòria és una
història d’amors i desamors
al voltant de la protagonista
“La Corriola Teatre” és una agrupació que
va sorgir d’un altre grup de teatre format a
La Pobla de Mafumet l’any 1982, i a partir
d’aquí han anat evolucionant del teatre més
tradicional a un teatre més contemporani. Tot
i que normalment representen obres d’altres
autors, com és el cas de l’hostal de la Gloria,
també han creat obres pròpies. La companyia té un llarg recorregut, ja que ha actuat
en diferents municipis de Tarragona, Lleida i
Barcelona.
Amb aquesta obra, organitzada per l’Ajuntament del nostre poble, els veïns i veïnes del
nostre municipi van passar una entretinguda
tarda de diumenge.
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Anem a veure La Cubana!

El passat mes de març, la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort va organitzar per a la gent del nostre poble una sortida a Barcelona per anar a veure la recuperació de l’obra de
la companyia catalana La Cubana Comeme el coco, Negro, al
teatre Coliseu de la capital catalana.
L’obra Cómeme el coco, Negro fa un homenatge al gènere
de revista musical. Per un error a l’horari, la companyia representa la seva obra abans de que hi hagi el públic a la sala, que
s’omple al moment del bis. Un cop acabat aquest, la funció
s’acaba, però el públic no vol marxar. La companyia comença
a recollir el material de l’obra i mentrestant va parlant amb els
seus espectadors, els explica les seves intimitats i estableixen
una amistat. Tant, que inclús aquests els ajuden a desmuntar
l’escenari.

L’humor i les cançons predominen en aquest
espectacle divertit i dinàmic

La Cubana, una companyia amb humor i que va més enllà
dels escenaris, està celebrant les seves bodes de plata, per
aquest motiu, i al cap de 25 anys, ha tornat a portar als escenaris aquesta obra. En aquesta representació, però, només actuen
tres actors que ja ho van fer a finals dels anys vuitanta. I com
anècdota, assenyalar que el personatge del negre ara ja està
representat per una persona de color i a més de nacionalitat
cubana, mentre que en l’obra original era un actor pintat.
A l’acabar l’obra tots els veïns de Perafort van sortir-ne molt
satisfets ja que l’espectacle és tot un èxit, i va captivar tant
als que no l’havien vist c com als que la van poder disfrutar
ara fa 25 anys. Així doncs, els nostres veïns van tornar al poble
molt contents d’haver vist l’obra i aferrats a les caretes del
“negro” que els havien donat durant la funció.

Arriba a Perafort l’obra
“La vida és un cabaret”
El passat dia 30 de març es va
representar l’obra “La vida és un
cabaret” a càrrec de la companyia
RPM 45 al Casal de Perafort.
L’humor i les cançons predominen en aquest espectacle tan
divertit i dinàmic on la companyia
fa arribar al públic l’aire fresc i el
bon humor habitual de les seves
obres. L’argument es desenvolupa
en un vell cabaret a punt de
tancar-se i on els seus artistes ens
expliquen, a través d’històries,
monòlegs i cançons el seu passat.
També hi trobem la caricatura

de diverses situacions extretes
de la vida real que tracten varis
temes com ara el matrimoni, el
masclisme, “travessar la barrera
dels 40 anys” i la política, entre
d’altres. Tots aquests són abordats
pels seus protagonistes al llarg de
l’espectacle.
L’obra, del director Vicente
Cañon, que va oferir una tarda
de diversió i bon humor a tots
els qui van assistir a veure-la al
Casal de Perafort, havia estat
estrenada pocs dies abans a
Tarragona.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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“La Granja”, titelles
per als més menuts

El dia16 de març es va representar l’espectacle de titelles “
La Granja” al Casal de Perafort.
L’espectacle, a càrrec de la
companyia L’Estaquirot, anava
dirigit als més petits i petites del
nostre municipi.

L’Estaquirot és una
companyia que fa
molts anys que es
dedica a l’espectacle
de les titelles

La Fuga és una colla jove nascuda l’any 2002

El passat 17 de Febrer, el Casal de Perafort va acollir l’obra de teatre
“Jaleo”, una obra recentment estrenada per la companyia tarragonina
La Fuga.
Aquesta obra de creació pròpia per part de la companyia té un
argument i una història plena d’humor. “Jaleo” transcorre en un pis
d’estudiants una mica “peculiar” que es converteix en el laboratori d’experiments d’un escriptor desquiciat i on pot passar qualsevol cosa.

L’obra, de creació pròpia, té un argument
ple d’humor
La Fuga
La Fuga és una colla jove nascuda l’any 2002, i des de llavors ha preparat un total de 5 obres, una vintena de funcions infantils pel Parc
de Nadal de Tarragona, ha participat a la Mostra de Teatre al Carrer
de Tarragona i en diversos recitals poètics. El grup, format actualment
pels actors i actrius Daniel, Albert, Mireia, Marina i Joa està ampliant
horitzons, i ja ha actuat a Barcelona, València i Alacant. La Fuga no té
un únic director, sinó que entre tots els components aporten idees de
cara als espectacles.
Amb aquesta representació, els espectadors de Perafort es van trobar
enmig de la realitat més surrealista i de la fantasia més esbojarrada de
Jaleo, el que va assegurar una bona estona i unes bones rialles.

“La Granja”
“La Granja” és un petit musical
ambientat en una granja, un
lloc que els més petits poden
reconèixer més fàcilment. Però
en aquesta granja hi passen
coses ben estranyes, hi ha un
petit conflicte i fins que no arriba
el desenllaç aconsegueix mantenir l’atenció fins al final.
L’Estaquirot
L’Estaquirot és una companyia
que fa molts anys que es dedica
a l’espectacle de les titelles, i
aquesta vegada, després de fer
un seguit d’adaptacions d’alguns
contes tradicionals, amb aquesta
obra ha volgut apostar per
un conte de pròpia producció.
Companyia fundada l´any 1973,
es dedica prioritàriament als
espectacles dirigits a públic
familiar, en els que es barregen
l’expressivitat del llenguatge
d’actors amb la màgia i l’espon
taneïtat del llenguatge de les
titelles, característiques que
fan que els espectadors quedin
immediatament captivats per les
històries.
L’obra va agradar molt als nens
del nostre poble, els va fer riure,
els va preocupar, també els va
fer participar… però no només a
ells, sinó també a tots els pares i
mares que els van acompanyar.
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Bon inici de temporada per al perafortí Joan Olivé
Circuit d’Estoril
El pilot de Perafort Joan Olivé va aconseguir el segon lloc del Gran Premi de
Portugal el passat diumenge 13 d’abril,
triomf que li fa ocupar la tercera plaça
del Mundial en 125 cc. El corredor
perafortí va liderar més de la meitat de
les voltes del circuit d’Estoril fins que
finalment Corsi el va adelantar, tot i així,
el nostre pilot de 23 anys va demostrar
una vegada més al país veí de Portugal
que el seu objectiu a les carreres del
Mundial en la seva categoria és aconseguir el màxim número de pòdiums
possibles.
Circuit de Jerez
Anteriorment Olivé va competir al Gran
Premi d’Espanya a Jerez, la segona prova
del Campionat del Món de motociclisme,
el diumenge 30 de març. En aquesta
ocasió no hi va haver tanta sort per a
l’equip de Belson Derbi, ja que Joan Olivé
va caure a la catorzena volta, quan es
trobava en plena remontada, degut a un
problema de frens i va haver d’abandonar la carrera. Joan Olivé havia sortit des
de la dissetena posició, però a la primera
volta ja va adelantar a cinc rivals. Al cap
de poc va adelantar-ne cinc més, així
que tenia molt bones expectatives. Per
al nostre pilot es tractava d’una carrera
especial en la qual podia aconseguir
molts punts per a la classificació, però
malauradament no va ser possible.

Joan Olivé va aconseguir la 2a posició al circuit d’Estoril

Circuit de Qatar
En aquest circuit, el nostre pilot va
aconseguir altra vegada la segona posició en una prova que es va disputar de
nit. Olivé va ser el capdavanter de la carrera en moltes de les fases i fins i tot va
estar a punt d’aconseguir el seu primer
triomf, però li va ser impossible atrapar
a Gadea a l’última volta.
La nova etapa de Joan Olivé respon a
un canvi d’equip que obre nous horitzons.
Després de competir amb una Aprillia a
Polaris World, Derbi es va fixar amb ell

com un nou valor ja que amb 23 anys
té un futur prometedor per endavant.
Abans de Qatar, Olivé també confiava
no només en poder lluitar per la victòria
en un Gran Premi, sinó també estar a la
zona alta del Mundial. La segona posició
aconseguida en aquesta primera carrera
va confirmar les expectatives. Després
del bon resultat aconseguit recentment
a Portugal, i amb Derbi, tindrà moltes
ocasions per anar escalant posicions,
un objectiu que no s’escapa de l’esforç i
ambició del nostre pilot.

Perafort i Puigdelfí acull el lliurament de premis
de la Federació Catalana de Motociclisme
El passat 22 de febrer, el Casal de
Perafort va acollir el lliurament
de premis de la temporada 2007
de la Federació Catalana de
Motociclisme (FCM) Territorial de
Tarragona en les seves diferents
especialitats.
Aquest acte, organitzat per Joan
Olivé, president territorial de la
FCM a Tarragona, va guardonar els
pilots amb llicència de Tarragona
més destacats del curs passat en
les diferents disciplines de MotoCross, supercross, supermotard,
velocitat, promovelocitat, endurada, trial, resistència, minimotos i

turisme. Entre tots ells, cal destacar
els trofeus que van rebre dos dels
nostres conciutadans: Cristian
Oliva, campió provincial de motocròs i Julià Olivé, campió provincial
de super-sport en categoria 600.
Més d’un centenar de persones
van omplir el recinte per participar
en un acte que va comptar amb la
presència del delegat territorial de
la FCM, Joan Olivé, juntament amb
l’alcalde del nostre municipi, el Sr.
Joan Martí Pla i també de Francesc
Aguiló, Representant Territorial de
la Secretaria General de l’Esport a
Tarragona.

Joan Martí Pla, alcalde de Perafort i Puigdelfí, i Joan
Olivé, president territorial de la FCM a Tarragona,
lliurant els premis de la temporada 2007

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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El tancament, mitjançant una valla i una porta corredera, permetrà que les pistes quedin a disposició del municipi des que es tanca l’escola

La pista de l’escola, a l’abast de tots!
El Consistori té previst tancar la pista
poliesportiva del Centre d’Educació Iinfantil i Primària (CEIP) del municipi, a fi de que
fora de l’horari escolar, els veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí puguin accedir a
les instal·lacions sense haver d’entrar al
recinte del centre educatiu. Així doncs, i
segons les previsions, les instal·lacions
poliesportives ja es podrien utilitzar properament.
Aquest tancament de les instal·lacions,
mitjançant una valla i una porta corredera,
permetrà que les pistes quedin a disposició del municipi des que es tanca l’escola,
pel que el seu ús ja no quedarà restringit
a l’horari lectiu. A més, s’hi podrà arribar a
través de dos accessos: des de la carretera
que va de Perafort a els Pallaresos, i per
un camí peatonal de moreres de 4 metres
que anirà des de les piscines fins la pista
poliesportiva. Això donarà més llibertat
per l’ús de la pista i no caldrà accedir al
recinte escolar, com es feia fins ara.

El nou CEIP del municipi, un centre
totalment equipat
El nou Centre d’Educació Infantil i Primària del municipi, estrenat el passat mes
de setembre, compta amb modernes i
equipades instal·lacions que permeten
desenvolupar-hi una amplia gamma de
serveis i activitats extraescolars. La pista
poliesportiva forma part d’aquests conjunt de serveis que milloren les condicions
en les quals els nens i nenes realitzen les
seves activitats educatives.
Ara, amb el tancament de la pista poliesportiva, tots els veïns i veïnes del nostre
municipi podran gaudir d’aquestes instal·
lacions sempre que ho desitgin, sense
haver d’estar pendents de les limitacions
de l’horari escolar.

A les instal·lacions
esportives, que es
calcula que es podran
començar a utilitzar
properament, s’hi
podrà arribar a través
de la carretera que va
de Perafort a Els Pallaresos i per un camí
peatonal que anirà des
de les piscines fins a la
pista poliesportiva
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Acordsconsistori
de plens

Extracte de l’acta de la sessió
de Ple Extraordinari celebrat el
7 de març de 2008
Assistents: Il·lm. Sr. Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho
i Leiva, 1era. tinent d’alcalde; Sra. Carme
Cavero i Aiguadé, regidor; Sr. Javier
Antonio Robledo i López, regidor; Sr. Julio
Trigos i Samper, regidor; Sr. Carlos Velilla i
Garcia, regidor: Sr. Lluís Massagués i Vidal,
regidor; Secretària interventora M. Isabel
Millan i Urra.
Lectura i aprovació de les Actes dels
Plens de data 24 de desembre i 27 de
desembre de 2007
S’acorda per tots els membres que van
assistir-hi:
Primer. Aprovar l’acta del Ple de data 24
de desembre de 2007, pel vot a favor de
Sr. Joan Martí Pla i Pla, alcalde president;
Sra. Ma Roser Artacho i Leiva, 1era. tinent
d’alcalde ; Sra. Carme Cavero i Aiguadé,
regidor; Sr. Javier Antonio Robledo i
López, regidor; Sr. Carlos Velilla i Garcia,
regidor i Sr. Lluís Massagués i Vidal,
regidor
Segon. Aprovar l’acta del Ple de data 27
de desembre de 2007, pel vot a favor de
Sr. Joan Martí Pla i Pla, alcalde president;
Sra. Ma Roser Artacho i Leiva, 1era. tinent
d’alcalde ; Sra. Carme Cavero i Aiguadé,
regidor; Sr. Javier Antonio Robledo i
López, regidor i Sr. Carlos Velilla i Garcia,
regidor.
Aprovació inicial del Pressupost de 2008,
de les Bases d’execució i de la Plantilla de
Personal.
Atès el Projecte de Pressupost per a 2008
presentat per l’Alcaldia, en el qual s’han
tingut en compte els següents criteris:

Primer. S’ha fet una previsió d’ingressos
acurada, partint de la Modificació de les
Ordenances Fiscals aprovada per l’Ajuntament a finals de 2007.
Segon. Sobre la comptabilització del
primer trimestre de 2007, en ordre a les
Despeses, s’ha fet una estimació aproximada del que podrien ser les Despeses
per a 2008.
Tercer. Hi ha diferents Partides del
Pressupost de Despeses per a 2008 que
contenen dotació per a atendre despeses
de 2007.
Desglossat per Capítols el Projecte de
Pressupost de 2008, és del contingut
següent:
INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol I. Impostos directes
1.754.258
Capítol II. Impostos Indirectes 633.268
Capítol III. Taxes i altres ingressos 237.308
Capítol IV Transferències corrents 372.200
Capítol V Ingressos patrimonials
500
B) Operacions de capital
Capítol VII Transferències de capital
493.272,17
Total Pressupost d’Ingressos 3.490.806,17
DESPESES
A) Operacions corrents
Capítol I. Despeses de personal 734.791
Capítol II Despeses en béns corrents i
1.745.168,17
serveis
Capítol III Despeses financeres
91.900
Capítol IV Transferències corrents 318.636
B) Operacions de capital
Capítol VI Inversions reals
525.811
Capítol IX Passius financers
74.500
Total Pressupost de Despeses 3.490.806,17
Ateses les Bases d’execució del Pressupost per a 2008 que hi consten a
l’expedient.
Atesa la Plantilla de personal de l’Ajunta-

ment.
S’acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost
de la corporació per a 2008.
Segon. Aprovar inicialment les Bases
d’execució del Pressupost per a 2008 que
hi consten a l’expedient.
Tercer. Aprovar inicialment la Plantilla de
personal de l’Ajuntament que hi consta a
l’expedient.
Acceptació de l’al·legació conjunta
presentada pels Srs. Manel Solé Nogués,
Joan Puig Brulles, Francisco Magriñà Contijoch i Engelbert Magriñà Vidal a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de
les NNSS a l’àmbit dels Polígons SAU S1,
UA 19
S’acorda pel vot a favor del Sr. Joan Martí
Pla i Pla, alcalde president; Sra. Ma Roser
Artacho i Leiva, 1era. tinent d’alcalde;
Sra. Carme Cavero i Aiguadé, regidor; Sr.
Javier Antonio Robledo i López, regidor i
Sr. Julio Trigos i Samper, regidor i, per tant
amb el quòrum de l’articles 47. 2 ll) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local:
Primer. Acceptar l’al·legació presentada
conjuntament pels Srs. Manel Solé
Nogués, Joan Puig Brulles, Francisco
Magriñà Contijoch i Engelbert Magriñà
Vidal, i fer seva per part de l’Ajuntament
la Modificació Puntual de Normes
Subsidiàries, SAU S-1, UA 19 en el sentit
d’assumir l’Ajuntament la modificació de
sòl industrial per sòl residencial en el seu
àmbit.
Segon. I en conseqüència de l’acordat en
el Punt Primer anterior, s’acorda aprovar
provisionalment la Modificació Puntual
de les Normes Subsidiàries, a l’àmbit
dels Polígons SAU S1, UA 19 de Puigdelfí
(Terme municipal de Perafort) i notificar
personalment als propietaris directament
afectats i als al·legants.

Padró d’habitants
Padró d’Habitants a 28 d’abril de 2008: 1.158 habitants

Naixements
Aleix Aguilà Rovira .  .  .  .  .  .  .  .  .  11/03/2008
Marc Aguilà Rovira .  .  .  .  .  .  .  .  .  11/03/2008
Noah Pla Piñol  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10/03/2008
Esther Moreno Prim .  .  .  .  .  .  .  .  .  5/04/2008
Marc Martínez Gascón  .  .  .  .  .  .  . 18/4/2008
Matrimonis
11/04/2008
Alberto David de los Santos i Celia del Carmen Nazaro

Aleix i Marc Aguilà

Esther Moreno

Viure a Perafort i a Puigdelfí

gastronomia

Orxata d’ametlles
Ingredients
· 200 g d’ametlla marcona
crua
· 150 ml de xarop d’erable
· 1 L d’aigua envassada

Tot i que ja s’acosta el bon temps, encara no han
arribat els mesos de vacances, així que si no trobem
temps per anar a asseure’ns a una terrassa a
prendre’ns una bona orxata, pot ser una bona idea
fer-la a casa...
Preparació
1.Omplim un recipient amb l’aigua i hi aboquem les
ametlles perquè quedin més toves.
2. També afegim el suc d’erable a l’aigua amb les
ametlles.
3. Quan estan toves, fem servir una batedora elèctrica per fer l’orxata.
4. La deixem refredar a la nevera i quan ja estigui ben
fresca , la servim en un got.
L’orxata es pot acompanyar amb una bola de gelat
d’ametlles o també de xocolata. I ja podeu refrescarvos i bon profit!

Figues amanides amb mozzarella
Ingredients
·
·
·
·
·
·

fulles de rucola
1/4 part d’arrel de fonoll
2 raves vermells
1 tomàquet d’amanir
3 figues
mozzarella de búfala
conservada en sèrum
· confitura de cireres
· vinagre de xerès envellit
en bóta
· 2 cullerades d’oli d’oliva

Una altra proposta que us volem fer arribar, com a
opció per reinventar la tradicional amanida verda,
són aquestes figues amanides amb mozzarella.
Colors, textures i sabors es combinen per crear un
magnífic entrant en què les protagonistes són les
figues.
Preparació
1.Comencem a fer la vinagreta posant en un bol una
mica de confitura de cireres. Hi afegim vinagre de
xerès i dues terceres parts d’oli d’oliva. Ho barregem, i ara una espurneta de sal.
2.A continuació tallem la mozzarella, i la tirem al
bol. També tallem el tomàquet i l’hi afegim. Tallem
les figues en quatre trossos, i també cap dins. Ho
barregem tot i ho deixem marinar.
Bon profit!
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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
10 de maig de 2008. Tarragona
Meler Brosed, Raül. Caputxins, 21 bis. Tel. 977 24 02 16
11 de maig de 2008. Tarragona
Esque Ruiz, M. Dolors. Rovira i Virgili, 6.
Tel. 977 21 94 55
17 de maig de 2008. Tarragona
Fernández Cabré, M. Esther. Pere Martell, 5.
18 de maig de 2008. Tarragona
Sanz Sanz, Fermí. Rambla Nova, 55. Tel. 977 23 23 25
24 i 25 de maig de 2008. Els Pallaresos
Serramia Rofes, M. del Amor. Jujol, 3. Tel. 977 61 05 52
31 de maig i 1 de juny de 2008. El Morell
Palau Torres, Pau. Plàcid, 2. Tel. 977 84 09 52
7 de juny de 2008. Tarragona
Domingo Salgi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel. 977 22 81 20
8 de juny de 2008. Tarragona
Milian Grao, M. Pilar. Canyelles, 6. Tel. 977 23 27 22
14 i 15 de juny de 2008. La Secuita
Grau Gosalvez, Gloria Adela. Sant Cristòfor, 35.
Tel. 977 61 12 67
21 i 22 de juny de 2008. La Pobla de Mafumet
Miguel Gasol, Teresa de. Màrtirs, 2. Tel. 977 84 05 25
28 i 29 de juny 2008. Perafort
Irizar Vera, M. Isabel. Nou, 7. Tel. 977 62 55 55
5 de juliol de 2008. Tarragona
Alcoceba Gutiérrez, Mercè. Muntaner, 13 (Sant Salvador).
Tel. 977 52 05 37
6 de juliol de 2008. Tarragona
Sanromà Prats, Núria. La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21
12 de juliol de 2008. Tarragona
Milian Grao, M. Pilar. Canyelles, 6. Tel. 977 23 27 22
13 de juliol de 2008. Tarragona
Fello Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2.
Tel. 977 22 32 55
19 de juliol de 2008. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfol Colom, 1. Tel. 977 21 45 17
20 de juliol de 2008. Tarragona
Vidal Gotanegra, M. Teresa. Enginyer Cabestany, 2.
Tel. 977 21 69 59
26 i 27 de juliol de 2008. Els Pallaresos
Serramia Rofes, M. de l’Amor. Jujol, 3. Tel. 977 61 05 52
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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
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