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Ja fa setmanes que vam encetar l’estiu, i ho vam fer
en plena celebració, la de la Festa Major de Perafort
en honor a l’apòstol Sant Pere. Durant dues setmanes,
Perafort va viure uns dies replets d’engrescadores
activitats que van ser un èxit gràcies a la col·laboració
de diverses entitats del municipi, unes activitats entre
les quals no hi van faltar ni revetlles, ni cercaviles,
ni balls de Festa Major, ni sopars, espectacles de tot
tipus ni tampoc les celebracions més tradicionals. Els
més petits i petites també van gaudir de propostes
dedicades exclusivament a ells, com ara el parc
infantil o la festa de l’escuma. Un any més, els nostres
veïns i veïnes van demostrar l’estima que senten
per les seves tradicions però, sobretot, per viure-les
conjuntament i en companyia.
En aquest butlletí hi trobareu un repàs per alguns
dels millors moments que vam viure durant la Festa
Major, però també un record de la Diada de Sant Jordi,
patró de Catalunya, i en motiu del qual el Consistori
– com ja és tradició- va fer entrega d’un llibre als seus
conciutadans, en aquesta ocasió, “Miscel·lània de
Perafort i Puigdelfí” de l’autor i veí Joan Pere Busquets.
Amb l’inici de l’estiu el curs escolar ha tocat a la seva
fi, i en aquesta revista podreu gaudir d’algunes de
les excursions i activitats que han realitzat els nens
i nenes del Centre d’Educació Infantil i Primària, un
centre que ja s’ha convertit en un referent per al
nostre municipi. Com recordareu, el passat mes de
setembre els escolars van estrenar les instal·lacions
de la nova escola, i en motiu d’això hem elaborat una
petita revista que inclou més fotografies dels nens
i nenes del centre educatiu, frases seves i una breu
referència a Josep Veciana, mestre que va exercir
durant gairebé 30 anys al nostre municipi i del qual el
CEIP n’ha pres el nom.
Aprofitem per desitjar-vos a tots i totes que seguiu
gaudint de l’estiu, un temps durant el qual la vida
municipal a Perafort i Puigdelfí tampoc no s’atura, ja
que podreu seguir disfrutant de nombroses activitats
estiuenques.
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Gran participació a la Festa Major
de Sant Pere de Perafort
Durant dues setmanes el municipi va viure més de 30 variades
activitats pensades per a un públic de totes les edats
El passat 22 de juny va començar la
Festa Major de Perafort en honor a Sant
Pere amb un gran ventall d’activitats que
van tenir lloc durant l’última setmana del
mes de juny i la primera del mes de juliol, i
amb les quals els perafortins i perafortines
van poder disfrutar d’un programa replet
de vàries propostes i activitats, adequades
als diferents gustos i edats.
Entre totes aquestes en destaquem algunes, com la que va donar el tret de sortida
a les festes el dia 22 a la tarda: el concurs
de “montaditos”, on tots els concursants
havien de presentar 15 unitats d’aquest
capritx culinari. Un cop avaluades totes les
propostes gastronòmiques, es van degustar

La Junta de la Societat
Cultural i Recreativa de
Perafort, organitzadora
de la Festa Major, i
l’Alcalde

Perafortins i perafortines
van gaudir de balls de Festa
Major, espectacles musicals,
exhibicions de dansa,
cercaviles, sopars populars…
acompanyades d’un assortit de begudes
aportades per l’organització. L’endemà, dia
de la Revetlla de Sant Joan, va arribar la
Flama del Canigó al municipi, i al a nit es va
celebrar un sopar de motxilla.
Uns dies més tard els més petits i petites
del municipi van poder gaudir d’un parc
infantil, i també es va instal·lar una exposició de manualitats a les Escoles Velles. La
vigília de Sant Pere es van fer les vespres
solemnes en honor a Sant Pere Apòstol a
l’església de Perafort, i després va tenir lloc
el pregó de Festa Major a càrrec del president de la Diputació i alcalde de Vila-Seca,
Josep Poblet. Aquella mateixa nit, tots els
veïns i veïnes van poder gaudir d’un sopar
de gala a la carpa que hi havia instal·lada a
la pista poliesportiva del CEIP i, més tard,
del despertar del bestiari, on gegants i
nans a ritme de sardana van passejar pels
carrers acompanyats per la xaranga.
El dia de Sant Pere es va celebrar la
missa solemne de Sant Pere Apòstol amb la
intervenció de la Capella Escolania del Sant

La carpa de les festes va acollir una mostra i exhibició de dansa a càrrec d’alumnes de
diverses escoles i entitats de Tarragona i Valls

Les pubilles de la Festa Major

A la Festa Major no hi van faltar els Diables

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Josep Poblet,
president de la
Diputació i alcalde
de Vila-seca, va
oferir el pregó
de festes al Casal
Cultural

El dia de Sant Pere es va celebrar la
processó en honor a l’apòstol

La vigília de Sant Pere, després del pregó de festes, es va celebrar un sopar de gala a la carpa instal·lada al CEIP

Sopar popular de pa amb tomàquet

Gegants que van participar en l’animació
infantil

Animació infantil a càrrec del grup “Brinca,
canta i balla”





festa major de perafort

Crist de la Sang de Reus. A continuació, i
com és tradició, va tenir lloc la processó
de Sant Pere Apòstol. A la tarda, la banda
musical “Senienca” va oferir una cercavila
pels carrers de la vila i un concert.
Durant la Festa Major també hi va haver
lloc per la dansa, ja que durant les festes van
tenir lloc exhibicions de dansa i balls de saló
y country. El ball i la música també van tenir
un paper destacat durant la Festa Major,
ja que es van celebrar varis balls de Festa
Major i discoteques mòbils al llarg de tots
els dies, així com també cercaviles, espectacles musicals i d’animació infantil. Tampoc
hi va faltar l’esport, amb el tradicional partit
de solters vs. casats, ni les matinades, que
van despertar al veïnat el matí del dia de
Sant Pere i del diumenge 6 de juliol.
Finalment, i com és tradició, la Junta de
la Societat Cultural i Recreativa de Perafort
va organitzar un sopar de pa amb tomàquet on els assistents van poder gaudir
d’un espectacle. A continuació, els focs
artificials van acomiadar les activitats de la
Festa Major, uns dies durant els quals els
nostres veïns i veïnes van disfrutar d’allò
més. Així doncs, i seguint la tradició d’anys
anteriors, les festes van ser un gran èxit, ja
que van comptar amb una gran participació
per part de tots els veïns i amics del municipi,
que un any més van involucrar-se en totes i
cadascuna de les activitats. Un èxit compartit també, entre tots els qui van fer possible
aquestes festes: Ajuntament, Societat Cultural i Recreativa de Perafort i altres entitats.
Josep Poblet, pregoner de les festes
El president de la Diputació de Tarragona i
alcalde del municipi veí de Vila-Seca va ser
el pregoner de la Festa Major d’enguany, i
el dissabte 28, va oferir la lectura del pregó
al Casal Cultural acompanyat de l’alcalde
del nostre municipi.
En la lectura del pregó, el president va
destacar com a eix principal la gran capacitat d’adaptació i de contrast del municipi
de Perafort, que, segons les seves paraules:
“ha sabut passar de l’agricultura més primària a la indústria més avançada”. Poblet
també va fer un repàs pels trets més distintius del nostre municipi i, a la vegada, va
citar varis records que l’uneixen al poble.
Després de la lectura del pregó va tenir
lloc un sopar de gala a la carpa instal·lada a
la pista poliesportiva del CEIP del municipi.
El sopar va ser un èxit, i va comptar amb
un alt nivell de participació. A més a més
dels veïns i veïnes, van assistir-hi alcaldes
de municipis veïns i autoritats diverses. Tots
plegats van poder gaudir d’una vetllada
innoblidable rodejats de bona companyia
i, més tard, també amb l’amenització d’un
espectacle.

Pares i fills van disfrutar d’allò més amb
els jocs tradicionals

Els solters es van imposar als casats
al terreny de joc

La festa de l’escuma, una activitat molt
esperada pels més petits

El guanyador de la Cursa Ciclista XI
Memorial Ramón Falcó rep la felicitació

Viure a Perafort i a Puigdelfí

La Diada de Sant Jordi és una data
molt important a casa nostra, ja que
a més a més de celebrar la festivitat
del patró de Catalunya, celebrem el Dia
del Llibre. Per aquest motiu Perafort i
Puigdelfí es van vestir de gala i van
viure una setmana repleta d’activitats
amb les que van commemorar aquesta
festivitat i van compartir tradicions i
alegria.
Celebració d’un dinar popular al
Casal de Perafort
El nostre municipi ja va començar a
celebrar la festivitat de Sant Jordi el diumenge dia 20 amb l’organització d’un
dinar popular al Casal de Perafort, organitzat per la Societat Cultural i Recreativa de Perafort i amb la col·laboració
de l’Ajuntament. El menú consistia en
un amanida catalana, paella i postres,
incloent-hi l’aigua, el vi i el cafè. També
hi havia un menú infantil per als nens i
nenes menors de 12 anys amb paella,
gelat i refresc. A més a més, amb cada
menú s’incloïa un regal de Sant Jordi.
Però la novetat d’aquest dinar es va
donar en els utensilis que van utilitzar
els nostres veïns i veïnes per gaudir
d’aquest àpat. Tot es va servir en plats,
gots i coberts d’un material semblant al
plàstic però compostable.
Per finalitzar el dinar i amenitzar la
trobada, l’esbart Santa Llúcia va fer una
exhibició de diferents danses tradicionals dels Països Catalans.
La Diada Sant Jordi
El dia 23 d’abril, diada especial a
Catalunya, i com ja és tradició en els
darrers anys, l’Ajuntament de Perafort
i Puigdelfí va entregar a tots els veïns
i veïnes del municipi el llibre de Sant
Jordi, que enguany fou Miscel·lània de
Perafort i Puigdelfí de l’autor i veí Joan
Pere Busquets. El llibre fa un repàs per
la història del municipi, i en recorre els
seus carrers i indrets més propers.
L’ajuntament tampoc va oblidar-se
dels més petits i menuts del nostre
municipi, ja que aquests van rebre un
exemplar d’un llibre adequat per a la
seva edat, perquè gaudeixin de la lectura adaptada als seus coneixements
i necessitats. Els llibres que es van
entregar als nens i nenes de Perafort
i Puigdelfí es van seleccionar sota uns
criteris de qualitat i amb la recomanació d’experts en literatura infantil. Així
doncs, els llibres van ser Les deu gallines; La màgia dels regals; L’home gris
del país de les màquines” i La Verònica i
el fantasma de Canterville.

sant jordi



Sant Jordi, llibres i roses
al nostre municipi
Uns punts de llibre molt especials
Aquests llibres anaven acompanyats
d’un punt de llibre elaborat a partir dels
dibuixos en motiu de Sant Jordi que els
nens i nenes del municipi van dissenyar
especialment per a l’ocasió. A banda
d’aquests punts tan especials, dels
que se’n van fer 3 models diferents,
l’Ajuntament també va repartir un punt
de llibre per a cada família del municipi
amb el llibre “Miscel·lània de Perafort i
Puigdelfí.A més a més dels llibres i els
punts, i seguint la tradició, el Consistori

L’Ajuntament va regalar
un llibre a tot el veïnat

Per commemorar el Dia
del Llibre, l’Ajuntament
va entregar a tots els
veïns i veïnes el llibre
“Miscel·lània de Perafort
i Puigdelfí” de l’autor i veí
Joan Pere Busquets

també va repartir la típica rosa de Sant
Jordi a totes les dones del municipi.
Durant tot el dia, els carrers del nostre
poble van estar inundats de roses i de
parades de llibres, entre les quals es trobava l’AMPA del CEIP que va sumar-se a
la iniciativa.
Sant Jordi a l’escola
La Diada de Sant Jordi també va arribar a l’escola del nostre municipi,
on els nens i nenes van poder gaudir
d’aquesta festa i de la llegenda del
drac, el príncep i la princesa. Durant tot
el dia es van dur un seguit d’activitats
al voltant de la llegenda de Sant Jordi i
les nostres tradicions on van participar
tots els alumnes, i la més destacada
va ser l’actuació d’un grup d’animació
portat per l’Ajuntament i que va acabar
d’amenitzar la diada.

L’AMPA del CEIP Josep Veciana va instal·lar
una parada de llibres al recinte de l’escola

Els nens i nenes del CEIP van dibuixar els
motius dels punts de llibre
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Excursió a la Tarragona Romana
Els alumnes van visitar el Museu Nacional d’Arqueologia, el Fòrum, les muralles i l’amfiteatre

El passat dia 13 de maig, els alumnes de Primària del CEIP de Perafort van anar d’excursió a
la capital del Tarragonès per fer-hi la ruta de la
“Tarragona Romana”. En primer lloc van visitar el
Museu Nacional d’Arqueologia on, acompanyats
per un guia, van fer d’exploradors a través de la
història de Roma.
Després de visitar el Museu, els aproximadament 30 alumnes que van participar a l’excursió
van passejar pel Fòrum, situat al mig de la ciutat
i on tots els nens i nenes van poder veure les
restes de la basílica, i les Muralles – de les quals
se’n conserven més de 1.300 metres- acompanyats dels professors. Després de totes aquestes
visites i de tanta activitat, van dinar tots plegats
al parc de les granotes.
A la tarda van continuar la ruta per la
Tarragona Romana i van visitar l’Amfiteatre,
on encara s’hi poden veure les restes d’una
basílica paleocristina i d’un temple romànic, i
el Circ.
L’objectiu de l’excursió es compaginava
perfectament amb els àmbits d’estudi dels
alumnes de l’Escola, ja que els que cursaven el

L’objectiu de l’excursió es compaginava perfectament amb els àmbits d’estudi

cicle superior estudiaven en aquells moments
la Civilització Romana i, pels més petits, va
esdevenir un exemple viu per refrescar els
coneixements apresos sobre Història, el Medi
Social i Natural.

Sortida a la Granja
Els nens i nenes de parvulari de 3 anys
van passar una vetllada inoblidable el
passat mes de juny quan van visitar una
granja particular a Vallmoll. Va ser una
experiència única, ja que es tractava
d’una granja particular on els més petits

Els alumnes de parvulari van poder conèixer
de ben a prop tots els animals de la Granja

Gràcies a l’excursió van gaudir d’una experiència
de contacte directe amb la natura

Els nens i nenes de 3 anys
van visitar una granja particular a Vallmoll
van poder conèixer ben de prop tots els
animals que hi vivien, tocar-los, tenir-ne
cura, jugar-hi, fins i tot van poder fer un
tomb dalt d’un ruquet.
Tota una vivència de contacte directe
amb els animals que de ben segur que
els va fer agafar una nova perspectiva de
cara a la natura i al que significa fer-se
càrrec dels animals d’una granja.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

societat



Festa de final de Curs
al CEIP Josep Veciana

El parc de Tamarit és una “selva d’arbres” que
inclou varis circuits

Jornada de diversió
a Jungle Treek
Si els més petits del CEIP van visitar la
Granja a Vallmoll, els nens i nenes de 4 a 10
anys van passar una vetllada divertidíssima
a Jungle Treek, un parc de Tamarit que consisteix en un barranc convertit en una “selva
d’arbres” que inclou varis circuits – adaptats
a diferents nivells d’edat i dificultat- on els
participants poden viure experiències a
l’aire lliure i en plena natura, i experimentar
les sensacions de l’alçada, l’aventura, la
diversió, etc.
Amb l’ajuda d’un arnés i acompanyats
d’un monitor, els alumnes del CEIP van
experimentar tot tipus de sensacions saltant
d’arbre en arbre, penjant-se en tirolina, fent
escalada, etc. Abans però, tots van practicar
un circuit d’iniciació, per tal de familiaritzarse amb l’ambient i l’equip d’aventura.
Al parc hi ha diferents circuits, pensats
per fer gaudir a participants de diferent edat
i diferents expectatives, ja que hi ha qui té
esperit més aventurer i qui és amant de les
alçades...i qui, en canvi, prefereix experimentar les sensacions més arran de terra.

Una obra de teatre explicava la figura del mestre Josep Veciana

El passat 19 de juny, el curs
escolar al CEIP Josep Veciana de
Perafort tocava a la seva fi, i per
celebrar-ho, al matí tots els alumnes de l’escola van gaudir d’una
jornada de piscina, durant la qual
van divertir-se d’allò més i refrescar-se.
A la tarda van celebrar-se vàries
activitats per part dels alumnes
dirigides a un públic molt especial,
els seus pares, mares i familiars.
Tots plegats van poder gaudir
de balls, espectacles de mímica
per part dels més petits, petites
representacions, etc. Els alumnes
de cicle mitjà van dur a terme una
obra de teatre basada en la vida
de Josep Veciana, mestre que
dóna nom al CEIP. L’obra, representada per 4 alumnes, estava
basada en 4 avis que es troben al
bar del municipi i entre ells n’hi ha
un que és de fora, concretament
de Bonavista. Aquest senyor els

pregunta per què l’escola duu el
nom de Josep Veciana i, a través
del diàleg entre els quatre actors,
el públic va assabentant-se poc
a poc de qui era Josep Veciana i
del per què el seu nom ha estat
l’escollit pel centre docent del
municipi.

La festa de l’escola
va comptar amb
balls, espectacles de
mímica, teatre i exhibicions de taekwondo
Un cop acabades les representacions, tots els assitents van
gaudir d’uns jocs inflables que va
instal·lar-hi l’Ajuntament i d’un
pica-pica organitzat per l’AMPA
de l’escola.
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“La rateta que no
escombrava l’escaleta”

Els més petits visiten el Parc
de bombers d’ El Morell

Aquest és el títol del conte de titelles que
el passat dia 26 de maig els alumnes de
4t d’ESO de l’aula d’ acollida de l’ IES Sant
Salvador de Tarragona van oferir als alumnes del CEIP i l’Escola Bressol del nostre
municipi.
Els alumnes d’aquest centre han muntat ells mateixos un teatre aprofitant els
coneixements que se’ls han impartit durant
l’assignatura de tecnologia, i es dediquen a
interpretar les seves obres de titelles als
diversos col·legis veïns que ho desitgin.
En aquest cas, els estudiants del IES
Sant Salvador van oferir tres sessions de
la representació, una dedicada als alumnes de l’Escola Bressol, i les altres dues
dirigides als alumnes d’educació infantil i
primària respectivament.

Matí a la
platja!
El dia 26 de juny, els nens i nenes de l’Escola Bressol van poder gaudir d’un matí
de sol, jocs i diversió a la Platja Llarga de
Tarragona. Els nens i nenes d’un i dos anys
van jugar amb la sorra, van posar els peus
a la voreta del mar, es van dutxar a les dutxes de la platja i hi van menjar.
Els nens d’un i dos anys a la platja
Llarga de Tarragona

53 nens i nenes de l’Escola Bressol van poder conèixer de ben a prop l’ofici de bomber

El passat 15 de maig els alumnes
de P1 i de P2 de l’Escola Bressol de
Perafort van visitar el Parc de bombers d’ El Morell per ampliar els seus
coneixements sobre els diferents
oficis, en aquest cas el de bomber,
un ofici proper al PLASEQTA.
A la sortida hi van participar 53
nens i nenes de l’Escola Bressol,
que van gaudir de diferents activitats molt divertides i, fins i tot, emocionants. Primer els hi van passar
un vídeo de dibuixos animats per
a conèixer una mica més la feina i
els riscos que els bombers pateixen
dia a dia amb el seu ofici, i més tard
van cantar cançons i van jugar a
diversos jocs.
Un cop ben esmorzats, els nens
van viure grans emocions al vestir-se de bombers i poder pujar al
camió del cos, on van poder agafar
la mànega i fer sonar les sirenes.
Quan va ser l’hora de tornar cap a
casa, els bombers d’ El Morell els
van repartir un casc de bomber a
cada nen.
Amb aquesta excursió, tant els
alumnes de la classe dels crancs i
els dofins (P 1) com la de les balenes
i els taurons (P 2) van viure de ben
a prop l’ofici de bomber, passant

unes hores a les seves instal·lacions
i observant els seus què fers de
cada dia. Ara bé, l’ofici de bomber
no era tant desconegut per als nens
i nenes de l’escola, ja que durant
l’any els bombers duen a terme dos
simulacres del PLASEQTA a l’Escola

Els alumnes de la Llar
van vestir-se de bombers, agafar la mànega,
pujar al camió i fer
sonar les sirenes
Bressol, per tal de que si algun dia
passés alguna cosa els més petits
sàpiguen què han de fer i no s’espantin. Un d’aquests simulacres és
de confinament, que consisteix en
tancar-se dins l’escola en cas que
hi hagi una fuga des gasos tòxics,
i l’altre, el d’evacuació, consisteix a
evacuar a tota l’escola en cas d’accident o foc.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Recuperen 2.500 eines neandertals
al jaciment de Puigdelfí
El passat mes d’abril,
una excavació d’urgència
duta a terme per l’empresa
Arqueoline, en col·laboració
amb l’IPHES ( Institut de
Paleoecologia Humana i
Evolució Social), va posar al
descobert unes 2.500 eines
de pedra que s’atribueixen
als neandertals al jaciment
de Vinyes Grans, al terme
municipal de Puigdelfí.
El jaciment es troba a la
part esquerra de la carretera
N-240 que uneix Tarragona i
Valls, i ja s’hi havia treballat
durant l’agost i el setembre
de l’any passat, quan es van
descobrir les primeres peces
gràcies a les obres del tren
llançadora que unirà l’estació de l’AVE amb l’estació
intermodal de Reus.
Després de dos mesos
d’excavacions les obres es
van interrompre i no es van
tornar a reprendre fins a
l’abril, quan el Ministeri de
Foment va destinar una nova
partida pressupostària per a
l’actuació.
El jaciment i les troballes
El jaciment de Vinyes Grans
del nostre municipi correspon a un antic campament
neardental a l’aire lliure del
qual només se’n conserven
restes lítiques. De moment
es van recuperar més de
2.500 eines de pedra i també
es va descobrir l’existència
d’acumulacions de sílex
cremats que van permetre
conèixer que en aquesta
zona es feia foc. Totes les
eines trobades s’utilitzaven
per tallar la carn o treballar
la pell i altres objectes de
fusta.
Totes aquestes característiques han permès
saber que en aquest espai
hi havia un campament on
es desenvolupaven moltes

El jaciment de Puigdelfí, en una foto d’arxiu

activitats des del punt de
vista de la pedra, cosa
que indica que hi havia
una comunitat establerta
que es beneficiava de
la proximitat amb el riu
Francolí per aprovisionar-se
de matèries primes com els

animals que acudien al riu.
Ara bé, fins després de llarg
estudis no es podrà saber
a quin any corresponen,
però segons la codirectora
de l’excavació, Amèlia
Bargalló, podrien tenir uns
40.000 anys.

Un cop acabades les
exploracions pel Jaciment de
Puigdelfí, els arqueòlegs se’n
van anar a treballar a un altre
jaciment que s’ha trobat al
llarg de les obres del corredor
del Mediterrani, el jaciment
de Constantí el Mas Blanc.
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IX Trobada de Puntaires a Puigdelfí
El passat 1 de maig, dia del treballador, i com ja és tradició, es va celebrar
la novena edició de la Trobada de
Puntaires de Puigdelfí, organitzada
per l’Ajuntament del municipi.
Un any més, la trobada va ser tot
un èxit. Van participar-hi unes 300
persones pertanyents a unes 25 entitats, que van reunir-se un any més
tant per fer punta de coixí com per
contemplar aquest art tradicional i
veure com es movien els boixets per

fer els brodats. A més a més, la participació va ser força variada, ja que
no només eren dones les que van
enfilar l’agulla, sinó que es va poder
veure algun home i també 2 nenes
ben menudes.
També enguany, com a agraïment
a tots aquells que tenen un interès
per aquesta activitat i per les nostres tradicions, l’Ajuntament del
nostre municipi va obsequiar amb
un detall a tots els participants.

Trobada de Puntaires a Perafort
El dia 25 de maig va ser Perafort qui
va acollir la trobada de puntaires, on
van participar-hi unes 340 persones.
La trobada va tenir lloc al matí, el
qual no va estar gaire afavorit meteorològicament ja que va ploure, el
que va fer que els participants es

reunissin al gimnàs del CEIP Josep
Veciana.
Tot i les desventures del temps, la
trobada va ser de nou un èxit, un
dia d’entreteniment i tranquil·litat
on els puntaires van poder compartir tècniques i afició a un art comú.

La Llumeneta compleix
8 anys!

Celebració de l’aniversari de la Llumeneta

Exhibició de final de curs
de percussió

El passat mes de juny va celebrar-se
un any més l’aniversari de la Llumeneta, que enguany ha complert 8
anys. La Llumeneta va néixer el 20 de
juny de l’any 2000, i dins del seguici
popular està enquadrada en el grup
de les cuca feres. De nit, s’il·lumina i
mostra tota la seva màgia amb el seu
colorit i, de dia, llença aigua.

El grup de percussió de Perafort,
que inclou nens i nenes des de 3 fins
a 10 anys i també un grup d’adults, va
celebrar una exhibició de final de curs
de percussió el passat 31 de maig. Un
cop finalitzada l’exhibició, l’Alcalde del
municipi, Joan Martí Pla i la regidora
de Cultura, Carme Cavero, van lliurar
els diplomes acreditatius del present
curs de timbals organitzat pel Centre

de Joventut Perafort i subvencionat
en un 50% per l’Ajuntament.
El grup ja fa 8 anys que celebra
aquesta exhibició i, al llarg de l’any,
participa en diverses actuacions, com
ara la Batukada que es va duu a terme
pel projecte de La Marató de TV3. En
aquesta ocasió, el grup Llumeneta’s
Band va tocar la cançó “Somnis”
acompanyats d’un grup de jazz.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

societat

13

El mag Selvin va preparar un espectacle
dirigit especialment als més menuts

Espectacle
de màgia
a Puigdelfí
El diumenge 11 de maig,
els veïns i veïnes del nostre
municipi van gaudir d’un diumenge de màgia organitzat
per l’Ajuntament de mà del
Mag Selvin, que va preparar
un espectacle dirigit especialment als més menuts.
Tot i així, tant els més petits
i petites com els més grans
que els van acompanyar, van
disfrutar d’un diumenge força
diferent ambientat d’espectacles de màgia.

Paella popular a Puigdelfí
El passat dia 1 de maig, coincidint amb
el dia del treballador i, per tant dia festiu, els nostres veïns i veïnes van poder
gaudir d’un dinar popular organitzat per
la Societat Cultural i Recreativa “Sant
Sebastià” de Puigdelfí.

A l’àpat s’hi van acostar uns 100 veïns i
veïnes del nostre municipi que van poder
degustar un menú exquisit on, el principal
protagonista va ser la paella popular. Un
bon motiu per celebrar un dia festiu en
companyia de la família, amics i veïns.

Joan Pedrerol, nou director
de Repsol-YPF de Tarragona
Pedrerol ha assolit els càrrecs que ocupaven Andreu Puñet i César Meler
El passat dia 23 d’abril, la petrolera Repsol-YPF va presentar a Joan Pedrerol
com a nou director de Repsol Química i
Repsol Petroli del Camp de Tarragona. La
seva figura relleva les d’Andreu Puñet,
–fins al moment director de Repsol
Petroli– i César Meler, qui era director
de Repsol Química.
La companyia va decidir unificar en
la Persona de Pedrerol els dos càrrecs
que fins llavors ocupaven Puñet i Meler.
Pedrerol, enginyer químic, ha treballat durant 30 anys a Repsol Química

Tarragona, tot i que els darrers quatre
anys havia treballat a Madrid, primer
com a director tècnic de Repsol Química
i després com a director de Producció i
Logística.
Durant l’acte de presentació també
es va tractar la possible remodelació
de la refineria instal·lada al Camp
de Tarragona, amb una inversió que
podria ascendir als 700 milions d’euros. Tot i així això no seria fins abans
del 2012, quan acabés el pla estratègic
en vigor.
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Segona posició per a Joan Olivé
al circuit d’Assen, Holanda
El pilot perafortí va pujar al pòdium amb Talmacsi i Simone Corsi

El darrer cap de setmana del mes de juny, el perafortí Joan
Olivé va acariciar la victòria en una emocionantíssima carrera
de 125 cc a Holanda, però, finalment, Talmacsi va quedar en
primer lloc. El nostre pilot va aconseguir la segona posició, i va
pujar al pòdium amb el guanyador i Simone Corsi.
La pluja va ser una de les protagonistes del circuit d’Assen, ja que va provocar que s’hagués d’interrompre la cursa.
Quan es va poder reemprendre, quedant només cinc voltes
pel final, el pilot perafortí va portar la iniciativa durant les
quatre primeres, fins que a la darrera volta el va adelantar
Talmacsi.
Tot i així, el nostre pilot es va mostrar molt content amb el
resultat, ja que és molt positiu pel Mundial. Aquesta va ser la
tercera vegada de la present temporada que el pilot perafortí
aconsegueix el segon lloc, comptant els circuits celebrats a
Qatar i Portugal. Joan Olivé, a l’arribada d’Holanda, va fer cap
al Sopar de Gala que s’estava celebrant a Perafort en motiu
de la Festa Major per reunir-se amb els seus amics i veïns.
En el moment de tancar l’edició d’aquesta revista, Olivé era
tercer en la classificació general del Mundial amb un total de
94 punts, precedit per Di Meglio i Corsi.

El pilot Joan Olivé amb el president de la Diputació (esq.) i l’Alcalde,
Joan Martí, (dreta) al sopar de gala de la Festa Major

L’excursió a Mont-ral

L’itinerari de mitja muntanya era de 7 km.

El passat 26 d’abril, els veïns i veïnes del
nostre poble van gaudir d’una sortida a
peu pels caminets, els camps i l’entorn
del poble de Mont-ral, organitzada per
l’Assosiació Esportiva Perafortbike.
Aquesta excursió va consistir en un
itinerari de mitja muntanya d’uns 7 quilòmetres, que va transcórrer gairebé
la major part del trajecte per senderons amb molta vegetació i lleugeres
pujades i baixades. La Roca Foradada,
El bosquet, l’Aixaviga i el Barranc del
Glorieta van ser alguns dels indrets
de més interès paisatgístic per on van
passar els nostres veïns.
Després de vora tres hores de caminada, els excursionistes van aturar la
marxa per reprendre forces amb un
esmorzar al restaurant “El racó de
Mont-ral”, i amb la planxa plena van

continuar amb el petit viatge per la
naturalesa d’aquestes contrades.

La sortida, en la qual van
participar-hi 22 persones,
va ser un èxit
La sortida va ser un èxit acompanyada a més per un dia assoleiat, la
qual cosa va donar més ànims als 22
participants per caminar sense parar
i disfrutar del paisatge i dels diferents
aromes de la natura. Aquesta bona
experiència, tant pels participants com
pels organitzadors, fa que contínuament s’esperin noves sortides.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Amanida de poma i pinya
Ingredients

Preparació

· 4 pomes golden
200 gr. de pinya natural
· 125 gr. de formatge fresc
· 2 endívies
· Suc d’una llimona
· Oli
· Sal

1. Pelem i troceem a quadrets les pomes i la pinya,
les endívies i el formatge fresc i ho barregem en
un vol.
2. Després fem la vinagreta amb 4 cullerades d’oli
d’oliva, suc de llimona i sal al gust.
3. Ho barregem ben barrejat i ja es pot menjar una
amanida fresca i saludable per una nit d’estiu.
4. La deixem refredar a la nevera i quan ja estigui ben
fresca , la servim en un got.

Ous farcits
Ingredients
· 8 ous
4 llaunes de tonyina
· 4 anxoves de l’escala
· Un pot d’olives
· Maionesa

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. Bullim els ous fins que estiguin durs, llavors els
pelem i partim per la meitat.
2. Amb cura traiem el rovell deixant les clares
senceres. En un vol, o a la picadora, posem 5 o 6
dels rovells barrejant-ho amb la tonuina, les olives
i les anxoves. Llavors tot barrejat quedarà com una
pasta compacta.
3. Amb una cullereta posem la massa que ha quedat
dins dels buits de les clares.
4. Cobrim els ous amb la maionesa. Els deixem
refredar uns 15 o 20 minuts al frigorífic, i ja els
podem servir!
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Acordsconsistori
de plens

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple extraordinari celebrat
el 8 d’abril de 2008
Assistents: Joan Martí Pla i Pla; M. Roser
Artacho i Leiva; Carme Cavero i Aiguadé;
Javier Antonio Robledo López; Julio Trigos
Samper; Carlos Velilla i Garcia; Lluís Massagués i Vidal. Secretària-interventora: M.
Isabel Millan i Urra.
El Ple resta assabentat dels decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim Ple ordinari.
Signatura de l’Annex al conveni signat
entre el Consell Comarcal del Tarragonès
i l’ajuntament de Perafort, pel desenvolupament i finançament d’accions en
col·laboració amb el Pla Territorial de
ciutadania i immigració del Tarragonès.
Sol·licitud d’obres a càrrec del Pla d’Acció
Municipal. Ratificació decret d’Alcaldia de
data 19 de març de 2008.
L’Ajuntament acorda acollir-se a les
Bases d’execució del Pla d’Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2008-2011,
aprovades pel Ple de la Diputació de
Tarragona el febrer de 2008. També
s’acorda sol·licitar-hi la inclusió de la
1a fase de les obres “Construcció d’un
mur de contenció i conducció d’aigües a
l’avinguda de Catalunya” per la diferència
entre el cost de la 1a fase i la subvenció
atorgada pel PUOSC (Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya) i la inclusió de la 2a
fase d’aquestes obres
Acceptació de l’atorgament pel Consell
Comarcal del Tarragonès d’una subvenció
per import 7.121,33 euros per l’arranjament i millora del camí de la Font de Sant
Isidre, amb un pressupost de 78.759,05
euros.
S’acorda donar suport a la candidatura de
Tarragona perquè sigui designada Capital
Europea de la Cultura 2016.
Atesa la necessitat de regular la gestió
de terres, enderrocs, runes i residus de
la construcció en les obres d’enderrocament, construcció i excavació, s’aprova
inicialment l’Ordenança municipal per a la
gestió de residus de la construcció.
Aprovació provisional de la Modificació
Puntual de les Normes Subsidiàries de
Perafort i Puigdelfí del canvi d’usos, atès
que durant l’exposició al públic no s’ha
presentat cap reclamació.

S’acorda l’adscripció del CEIP Josep
Veciana de Perafort a l’IES d ’El Morell
com fins ara i a més a més, a l’ IES d’ Els
Pallaresos.
Adhesió al conveni signat entre el
Departament de Justícia i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya,
sobre Rehabilitació i Justícia Juvenil.
A fi i efecte d’obtenir la Rehabilitació dels
menors, el Departament de Justícia, a
través de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil,
l’Associació Catalana de Municipis i
comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya han signat un conveni al que
el Departament de Justícia proposa que
s’adhereixin els municipis que hi vulguin
col·laborar.
Sol·licitud de subvenció al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i a
la Diputació de Tarragona per a la redacció del POUM de Perafort i Puigdelfí, atès
al constant creixement de la població.
Sol·licitud de subvenció al Departament
de Medi Ambient i Habitatge per a la
realització d’actuacions d’ordenació
ambiental de la il·luminació exterior per a
l’any 2008.
S’acorda sol·licitar la inclusió de la
substitució i reforma de 102 unitats de
lluminàries al nucli de Puigdelfí i 364 al de
Perafort.
Aprovació del Plec de clàusules administratives generals per a la contractació i
concessió d’obres, gestió de serveis, subministraments i contractes de consultoria
i assistència de serveis.
Sol·licitud subvenció al Departament de
Medi Ambient i Habitatge per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental
de la il·luminació exterior per a l’any
2008-07-11
S’acorda sol·licitar la inclusió de la
substitució i reforma de 102 unitats de
lluminàries al nucli de Puigdelfí i 364
unitats de lluminàries al nucli de Perafort.
S’acorda per unanimitat que la periodicitat
dels Plens ordinaris sigui cada dos mesos.
S’acorda l’adopció de diferents acords de
la Moció dels Pagesos sobre el tema de
l’aigua.

S’acorda atorgar la subvenció sol·licitada
per la Comunitat de Regants de Perafort i
Puigdelfí consistent en un ajut econòmic
de 1.685 euros per cobrir les despeses del
servei de vigilància d’¡aquesta temporada
passada i els sobrecostos de la sèquia.
S’acorda atorgar la subvenció sol·licitada
per la Societat de Caçadors “El Castellot”
consistent en un ajut econòmic de 1.419
euros per cobrir el servei de vigilància de
la temporada passada.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple extraordinari celebrat
el 12 de maig de 2008
Assistents: Joan Martí Pla i Pla; M. Roser
Artacho i Leiva; Carme Cavero i Aiguadé;
Javier Antonio Robledo López; Carlos
Velilla i Garcia; Lluís Massagués i Vidal.
Secretària-interventora: M. Isabel Millan
i Urra.
Acceptació de la subvenció atorgada pel
PUOISC 2006 per a les obres de “Construcció d’un mur de contenció i conducció d’aigües a l’Av. Catalunya 1a fase”
S’acorda acceptar les ajudes incloses en
el Programa General per finançar l’obra i
la normativa aprovada per desenvolupar
el Pla.
Aprovació inicial Modificació Puntual Normes Subsidiàries zona de “La Beurana”
S’acorda que els la feina dels regidors
per la seva dedicació a la Corporació no
podrà superar en cap cas els 800 euros
mensuals, establint-se una indemnització
de 100 euros per Ple i 10 euros per hora.
Conveni amb BASE Ingressos Locals, per
a delegació de competències municipals
en el que es refereix a les actuacions de
declaració i liquidació davant l’Agència
Catalana de l’Aigua de les quotes
corresponents al Cànon de l’Aigua.
S’acorda aprovar l’annex 1 del conveni
regulador de la delegació de facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de
Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides. La durada per al qual
s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2011, prorrogable per reconducció tàcita per períodes
consecutius de 4 anys.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple ordinari celebrat el 19
de juny de 2008
Assistents: Joan Martí Pla i Pla; Carme
Cavero i Aiguadé; Javier Antonio Robledo
López; Julio Trigos i Samper; Carlos Velilla
i Garcia; Lluís Massagués i Vidal. Secretària-interventora: M. Isabel Millan i Urra.
Conveni de Guarderia Rural amb l’entitat
Grup Ecologista l’Escurçó
S’acorda aprovar el conveni entre el Grup
Ecologista l’Escurçó i l’Ajuntament per a
la defensa, estudi i protecció de la flora
i la fauna i els espais naturals, amb dedicació del Grup Ecologista l’Escurçó, com
a mínim 10 hores amb dues persones
o 20 hores amb una persona, al terme
municipal de Perafort i Puigdelfí amb
vigència d’un any des del dia 31 de maig
de 2008. S’acorda aportar, en concepte
de subvenció, 4.200 euros anuals, a raó
de 350 euros al mes.
Aprovació inicial del projecte d’Ampliació
d’una zona de rentat i del projecte
d’Instal·lació i Funcionament d’una
activitat destinada a Bar-Cafeteria de
l’Àrea de Serveis FRANCÀS S.A., ubicada
a la carretera N-240, p k 6, terme de
Perafort a fi d’obtenir de la CTU l’aprovació definitiva del projecte per a l’exercici
de l’activitat.
Sol·licitud de subvenció per l’Associació
Esportiva Perafort Bike
Atès que l’Associació Esportiva Perafort
Bike ha presentat pressupost de les seves
activitats durant l’exercici 2008, amb un
dèficit de 2.676 euros, s’acorda atorgar
una subvenció de dita quantitat a aquesta
Associació.
Aprovació de dos Annexos del Conveni
referent al desenvolupament del Pla
Territorial de la ciutadania i la immigració
de la comarca del Tarragonès.

d’ús per als escolars del centre, s’acorda
aprovar el conveni per a la cessió d’ús de
la biblioteca del CEIP Josep Veciana de
Perafort al municipi de Perafort fora de
les hores lectives del centre.
Modificació ordenança fiscal Escola
Bressol

Servei de retirada, custòdia i, si s’escau,
desballestament de vehicles abandonats.
Aprovació provisional de la Modificació
Puntual de les Normes Subsidiàries
UA-10, la qual cosa coincideix amb la
proposta que s’ha fet arribar amb la
convocatòria de Ple.

Atès l’increment de costos que suposa,
respecte l’exercici de 2007, actualment
la prestació del servei públic de l’Escola
Bressol, es fa necessària la modificació
de l’Ordenança Fiscal de la Taxa per la
prestació d’aquest servei. S’acorda per
unanimitat, aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de
la prestació del servei públic de l’Escola
per al curs 2008-2009 i fixar el preu per
alumne i mes en: Pels nens empadronats
a Perafort i Puigdelfí, un augment de 100
a 110 euros al mes; pels nens empadronats fora de Perafort i Puigdelfí, un
augment de 120 a 140 euros al mes.
Aprovació inicial del Pla Parcial SAU R1 i
R2
Atès que en el Pla del 15 d’octubre de
2007 es va aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries
de Perafort-Puigdelfí, Polígon SAU S-1,
UA-19, promoguda per Orbis Hàbitat S.L,
i resolguent les alegacions presentades,
s’aprova provisionalment la Modificació
Puntual Normes Subsidiàries SAU-S1 i
UA-19.
Conveni amb el Consell Comarcal del
Tarragonès per a la retirada de vehicles
de la via pública.
S’acorda per unanimitat, aprovar l’Annex
al Conveni de col·laboració establert
entre l’Ajuntament de Perafort i el Consell
Comarcal del Tarragonès, regulador del

Padró d’habitants

S’acorda aprovar l’annex 2 del conveni
referent al Desenvolupament del Pla
Territorial de ciutadania i immigració
de la comarca del Tarragonès, referent,
entre d’altres, al municipi de Perafort i el
Consell.

Padró d’Habitants a 8 de juliol de 2008: 1.178 habitants

Conveni biblioteca CEIP

Matrimonis
7/07/2008
Joan Miquel Montfort Núñez i Montserrat Hernández Santiago

Atès que el CEIP Josep Veciana de
Perafort compta amb una biblioteca

Naixements
Biel Miracle Sánchez  .  .  .  .  .  .  .  .
Ariadna Argemí Muñoz  .  .  .  .  .  . 
Dario Brotons Cárdenas .  .  .  .  .  . 
Martí Fortuny i Vidal .  .  .  .  .  .  .  . 

23/04/2008
18/05/2008
03/06/2008
03/07/2008
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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  .  .  .  .  .  .  .  . 629 79 13 13 / 608 48 68 48

Farmàcies de guàrdia
19 de juliol de 2008. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfor Colom, 1. Tel. 977 21 45 17
20 de juliol de 2008. Tarragona
Vidal Gotanegra, Mª Teresa. Enginyer Cabestany, 2.
(Junt Rambla Nova, alçada monument castellers)
Tel. 977 21 69 59
26 i 27 de juliol de 2008. Els Pallaresos
Serramia Rofes, Ma. de l’Amor. Jujol, 3. Tel. 977 61 05 52
2 i 3 d’agost de 2008. El Morell
Palau Torres, Pau. Plàcid, 2. Tel. 977 84 09 52
9 d’agost de 2008. Tarragona
Sanromà Prats, Núria. La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21
10 d’agost de 2008. Tarragona
Roig Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel. 977 21 66 09
16 d’agost de 2008. Tarragona
Felip Colet, Ma. del Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2.
Tel. 977 22 32 55
17 d’agost de 2008. Tarragona
Fullana Galofré, Jaume. Apodaca, 28. Tel. 977 23 25 16
23 i 24 d’agost de 2008. La Pobla de Mafumet
de Miguel Gasol, Teresa. Màrtirs, 2. Tel. 977 84 05 25
Tel. 977 61 12 67
30 i 31 d’agost de 2008. Perafort
Irizar Vera, M. Isabel. Nou, 7. Tel. 977 62 55 55
6 de setembre de 2008. Tarragona
Pons Güell, Ma. del Carme. Av. Maria Cristina, 12.
Tel. 977 24 37 61

VALLS › TARRAGONA

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

6.55

(1)

7.35

8.05

(1)

6.00

8.30

(2)

9.10

9.40

(2)

8.30

(3)

10.10

10.40

(1)

12.10

12.40

(1)

14.10

(1)

16.10

(3)

(1)

7.30

(1)

7.50

9.00

9.35

10.05

10.35

11.35

(2)

12.05

12.35

13.35

14.35

15.05

16.05

17.05
19.30

11.40

(2)

13.40

14.40

(3)

15.40

(2)

14.05
15.35

(1)

17.10

(1)

18.10

(3)

18.40

(3)

19.40

(1)

20.15

(2)

18.05

18.35

21.25

(1)

22.10

(1)

22.50

(2)

20.15

21.25

(1)

22.45

(1)

(1)

22.05

DISSABTES
(1)

6.00

(2)

10.10

(2)

(2)

16.10

(1)

22.10

(1)

8.05

(1)

12.10

(1)

(1)

18.10

(2)

(1)

22.50

8.50

(1)

14.10

(1)

20.15

6.00

(1)

10.05

(2)

(2)

16.05

(1)

22.05

8.05

(1)

8.50

12.05

(1)

14.05

(1)

18.05

(2)

20.15

(1)

22.45

9.30

(2)

12.00

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

7 de setembre de 2008. Tarragona
Bertran , Hereus de Maria. Sant Pere, 3 (Serrallo).
Tel. 977 24 06 72

6.00

7.25

12.00

7.50

12.15

14.05

13 de setembre de 2008. Tarragona
Roig Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel. 977 21 66 09

15.25

16.30

17.30

15.40

16.35

20.05

14 de setembre de 2008. Tarragona
Tuset Pros, Josefina. Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

19.50

21.20

20 de setembre de 2008. Tarragona
Fullana Galofré, Jaume. Apodaca, 28. Tel. 977 23 25 16

DISSABTES

21.35

DIUMENGES I FESTIUS

21 de setembre de 2008. Tarragona
Pujol Fite, Artur. Bloc S. Joan (S.Pere i St.Pau).
Tel. 977 20 04 13

7.25

12.00

13.00

7.50

12.15

13.15

15.25

16.30

17.40

15.40

16.35

18.00

27 i 28 de setembre de 2008. Els Pallaresos
Serramia Rofes, Mª de l’Amor. Jujol, 3.
Tel. 977 61 05 52

19.15

19.50

21.20

19.30

20.05

21.35

22.45

23.05

