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Amb l’arribada del mes de setembre, va arrencar un
nou curs al nostre municipi i, amb ell, moltes novetats.
El CEIP i l’Escola Bressol van reobrir les seves portes
després dels mesos de vacances, i ho van fer amb
una gran varietat d’activitats. Enguany s’ha ampliat
l’oferta educativa de l’Escola Bressol, ja que els nens
i nenes de 2 anys en amunt començaran a iniciar-se
amb la llengua anglesa. Aquest fet també coincideix
amb l’obertura d’una nova aula d’idiomes al CEIP.
També, una altra de les principals novetats d’aquest
curs és que els escolars de Puigdelfí compten amb un
servei públic gratuït que els duu del municipi al CEIP i
viceversa, i pel qual ja no depenen del transport privat.
Totes aquestes iniciatives, juntament amb les que
trobareu a l’interior d’aquest butlletí, formen part de
la forta aposta del Consistori per l’activitat educativa
i formativa dels seus veïns i veïnes, clau en el progrés
d’un municipi.
Les novetats amb les quals el nostre municipi estrena
la tardor no es troben només, però, en l’àmbit
educatiu. Des d’aquest estiu, Perafort i Puigdelfí
compten amb la figura d’un agutzil nocturn. Amb
aquesta via, el Consistori va decidir adoptar mesures
per tal de garantir la tranquil·litat dels veïns i veïnes
del municipi.
Tot i que ja ens trobem al mes d’octubre, encara tenim
molt presents les activitats de l’estiu, uns dies durant
els quals Puigdelfí va celebrar la seva Festa d’estiu,
i en la qual els veïns i veïnes van gaudir d’una gran
oferta d’iniciatives.
Encara amb el regust de totes les activitats viscudes
a l’estiu i les novetats encetades al setembre, us
convidem a tots i totes a gaudir de la gran varietat
de possibilitats que us ofereix el municipi aquest nou
trimestre.



festa major de puigdelfí

Puigdelfí celebra les Festes
d’estiu
Les Festes es van viure principalment als carrers del municipi
El passat mes de juliol, Puigdelfí va
celebrar les Festes d’estiu durant els
dies divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20.
Les festes van arrencar el divendres
amb un sopar de motxilla que es va
celebrar a la pista poliesportiva del
municipi, on van participar-hi unes 80
persones. Al finalitzar, es va celebrar
una xaranga a càrrec de La Guinyolada.
El dissabte, els veïns i veïnes de
Puigdelfí van poder gaudir de la diversió
d’un parc aquàtic instal·lat a la piscina
municipal on, principalment els més
petits, van poder refrescar-se de la
calor. A la tarda, el mag Struc va oferir
un espectacle de màgia i, a la nit, Ball
amb el Grup Montsant va portar el
ritme al municipi.
El diumenge es va poder gaudir d’una
exhibició de Ball de Saló i de l’espectacle d’un duet musical a càrrec de
“Duo Afric”. A la nit, els veïns i veïnes
van acomiadar les Festes amb un sopar
popular de pa amb tomàquet que va
tenir lloc a la pista poliesportiva.
En definitiva, van ser uns dies durant
els quals els veïns, veïnes i amics i
amigues de Puigdelfí van gaudir d’unes
festes que, gràcies al marc estiuenc, es
van viure principalment als carrers del
municipi, i que per a molts, van donar el
tret de sortida a les vacances d’estiu.

Els veïns, veïnes, amics i amigues de Puigdelfí van gaudir d’unes festes que es van viure al carrer

Els veïns i veïnes van poder
gaudir d’una xaranga,
un espectacle de màgia,
un duet musical, sopars
populars, parc aquàtic…

Es va instal·lar un parc aquàtic a la piscina municipal perquè, sobretot els més petits, es
refresquessin de la calor

Viure a Perafort i a Puigdelfí

festa major de puigdelfí



Curs de
baptisme de
busseig

Un dels plats forts de les festes d’estiu de Puigdelfí va ser l’exhibició de Ball de Saló

Durant els mesos d’estiu, un grup de
veïns de Perafort i Puigdelfí van realitzar un “Curs de baptisme de busseig i
jocs subaquàtics” al nostre municipi.
L’activitat es va realitzar durant quatre
dissabtes d’ 11 del matí a la 1 del migdia
i de les 4 a les 6 de la tarda a la piscina
de Puigdelfí.
Els participants van aprendre a realitzar moviments respiratoris amb equip
autònom sota l’aigua, a nedar, controlar
la seva flotabilitat, etc. Tot això, acompanyats d’un monitor titulat.
L’activitat estava subvencionada per
l’Ajuntament.

El mag Struc va oferir un espectacle de màgia que va divertir a grans i petits

La Festa de la Verema
El primer cap de setmana de setembre Perafort va celebrar
la Festa de la Verema, organitzada per la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort.
En un principi, la festa havia de celebrar-se a la plaça de l’església, però a resultes del temps, que es mostrava inestable, va
acabar tenint lloc al Casal del municipi.
Van participar-hi 130 persones, i la diada va estar amenitzada
pel grup “Enigma”.



societat

Novetats a l’Escola Bressol
Els nens i nenes de l’Escola Bressol
també han iniciat el nou curs amb
moltes il·lusions i ple de novetats, i és
que enguany, per exemple, es faran activitats en anglès pels nens de Parvulari de
dos anys. Les activitats seran d’una hora
a la setmana, dividides en ½ hora un dia
i ½ un altre. D’aquesta manera, els nens
i nenes començaran a familiaritzar-se
amb aquesta llengua estrangera des
de ben petits, i més endavant ja no els
resultarà tan estranya.
El curs 2008-2009 l’han encetat un
total de 71 nens i nenes: 9 a la classe
de les Tortugues (els nadons de menys
d’1 any); 14 a la dels Crancs (d’1 any);
14 també a la dels Dofins (d’1 any); 16 a
la de les Ballenes (de dos anys) i 18 a la
dels Taurons (també de dos anys).

Festes i activitats programades
Un any més, hi ha una sèrie de dates
assenyalades al calendari les quals
l’Escola Bressol les celebra amb una
festa en la qual hi participen tots els
nens i nenes i en la que hi estan convidades les famílies per tal de viure-la
tots plegats. Algunes d’aquestes celebracions són: La Castanyada; el Caga
Tió; la Rua de Carnaval i la Festa de
Final de Curs.
De nou, aquest curs torna a haver-hi
programades vàries excursions, com ara
una anada al teatre a veure l’obra “Els
tres porquets”; una altra que consistirà
en passar un dia al Parc de Bombers;
anar a l’Escola de Mar “La Marinada”
i, a final de curs, quan s’apropa el bon
temps, a gaudir d’un dia de platja.

En definitiva, un nou curs ha arrencat
a l’Escola Bressol carregat de noves
iniciatives i durant el qual tots els nens
i nenes que en formen part gaudiran un
any més de totes les possibilitats que
els ofereix el centre.

L’Escola Bressol inicia
el curs amb noves
iniciatives, i una de les
novetats d’enguany és
que s’impartirà anglès als
alumnes de 2 anys

El nou
curs l’han
encetat un
total de
71 nens i
nenes

Un any més, L’Escola Bressol ha tornat a programar vàries festes populars i excursions que es celebraran durant l’any

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Comenza un nou curs al CEIP Perafort
El nou curs escolar 2008-2009 al CEIP
Perafort va arrencar el passat 15 de
setembre i el van iniciar 100 nens i
nenes, repartits per cursos de la manera
següent: 17 a P3; 16 a P4; 9 a P5; 17 a
1r de Primària; 9 a 2n; 12 a 3r; 8 a 4t; 7
a 5è i 5 a 6 è.
Enguany a l’escola hi ha vàries novetats, com ara un professor de religió, fruit
de la demanda feta per part de pares i
mares d’alumnes de l’escola. També
s’ha creat una nova classe d’idiomes.
I encara hi ha més novetats, ja que
per part de l’Associació de Mares i Pares
d’alumnes (AMPA) s’han ofert moltes
activitats extraescolars per tal de què
els alumnes escullin quines els agradaria

realitzar, i poder triar entre informàtica,
anglès, patinatge, plàstica, rugbi, judo,
activitats pedagògiques, etc.
Gran oferta d’activitats, sortides i
altres novetats
Com cada any, hi ha moltes activitats
i sortides programades, entre elles, els
nens i nenes del CEIP visitaran l’Auditori
de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu.
Novament es faran activitats mediambientals organitzades juntament amb
l’empresa Limònium, les quals tindran
lloc a la mateixa escola i estaran relacionades amb la cura del Medi Ambient i
la preservació del Medi Natural.
També, a mitjans d’octubre es va orga-

nitzar una exposició de canicultura al gimnàs de l’escola, amb la qual els alumnes
van treballar un projecte sobre canaris i
van concursar en un concurs de dibuix.
Pel que fa a d’altres novetats, hi ha
nous elements de joc al pati, com ara
una caseta que ha realitzat el conserge
de l’escola amb material facilitat per
l’Ajuntament. A més a més, davant la
manca d’iniciativa per part de la conselleria d’Educació de la Generalitat, al
pati infantil l’Ajuntament hi ha instal·lat
una pèrgola gran perquè els alumnes
es puguin protegir del sol. Al pati dels
grans s’hi han instal·lat uns tubs de joc i,
properament, també hi haurà una taula
de ping-pong facilitada per l’AMPA.

Amb el nou curs s’ha
posat en marxa una nova
classe d’idiomes i
des de l’AMPA s’han
ofert moltes activitats
extraescolars
L’ Ajuntament ha instal·lat una pèrgola al pati dels petits

Augmenta l’import de les beques i ajuts per
als estudiants de Perafort i Puigdelfí
Com cada curs, l’Ajuntament ha engegat el programa de beques i ajuts per
tal d’ajudar i donar suport als estudiants
i a les seves famílies pel que fa a les
despeses educatives. Aquestes ajudes
consisteixen en aportacions econòmiques per a llibres i transport escolar.
L’any passat es van concedir un total
de 161 beques per un import de 18.171
euros, i enguany s’augmentarà l’ import

econòmic d’aquestes beques i ajuts. I és
que la inversió en l’activitat educativa
i formativa és una de les prioritats del
Consistori, que ja ha aprovat provisionalment l’import d’aquestes beques i ajuts
i que actualment estan en període legal
d’informació pública. Al finalitzar aquest
període, l’Ajuntament editarà un fulletó
amb tota la informació i començarà el
termini per sol·licitar-les.

Les beques per als llibres escolars estaran obertes a tots els estudiants empadronats al municipi que cursin Educació
Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, estudis universitaris,
educació especial i idiomes.
D’altra banda, les ajudes pel transport
són per als desplaçaments dels estudiants
que cursen nivells acadèmics superiors a
Ensenyança Primària i Secundària.
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Transport públic escolar per als alumnes de
Puigdelfí
Enguany, els alumnes de Puigdelfí
gaudeixen de transport públic escolar per anar a l’escola, i és que amb
l’inici del curs escolar, l’Ajuntament ha
assumit el transport escolar dels estudiants de Puigdelfí al Centre d’Educació
Infantil i Primària de Perafort. Fins ara,
havien de desplaçar-s’hi mitjançant
transport privat.
El nou servei es va posar en marxa el
primer dia del curs i actuarà de dilluns a
divendres durant els nou mesos lectius.
Es tracta d’un transport que recull els
alumnes de Puigdelfí a un quart de nou
del matí davant del Casal del municipi
(acompanyats cada dia per un pare o
mare d’un dels alumnes) i els duu fins
al centre escolar de Perafort, i a dos
quarts de cinc de la tarda fa el recorregut invers.
De moment, el nou servei municipal
l’utilitzen un total de 7 alumnes.

El nou servei actua de
dilluns a divendres, recull
els alumnes de Puigdelfí a
¼ de 9 del matí i els duu
al CEIP i, a la tarda, fa el
recorregut invers. L’utilitzen un total de 7 alumnes
La Televisió de Catalunya enregistra
un reportatge sobre el transport de
Puigdelfí
El dia 18 de setembre, un equip de TV3
es va desplaçar a Puigdelfí interessat pel
nou transport escolar del municipi. A un
quart de nou del matí van fer cap davant
del Casal Cultural, i van prendre imatges
dels nens i nenes acomiadant-se dels
seus pares i pujant al transport escolar
de camí al CEIP de Perafort. L’equip de
TV3 va prendre declaracions a dues
veïnes de Puigdelfí que acompanyaven
als més petits i va seguir el transport
fins a l’escola. Un cop allí va entrevistar
l’alcaldessa Pedània de Puigdelfí, Roser
Artacho, preguntant-li sobre els projectes de la iniciativa i la seva gestió.

L’Ajuntament ha assumit el transport escolar dels estudiants de Puigdelfi al CEIP de Perafort

Els alumnes de Puigdelfí viatgen cada dia acompanyats d’un responsable

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Sortida Jove al Pallars Sobirà
L’excursió la va organitzar la regidoria de Joventut del municipi

El darrer cap de setmana del
mes d’agost es va celebrar una
sortida Jove a Sort, al Pallars
Sobirà, on hi van participar un
total de 35 nois i noies.
L’excursió estava organitzada
per la regidoria de Joventut del
nostre municipi i dels pobles
veïns de La Secuita, La Riera de
Gaià i El Catllar juntament amb el
Consell Comarcal.
La sortida es va dirigir principalment a joves de caràcter aven-

turer, ja que incloïa activitats de
paintball i rafting. Tots els qui hi
van participar van disfrutar d’allò
més, pel que s’està treballant en
organitzar-ne una altra tan aviat
com sigui possible. A més a més,
els joves interessats poden fer
arribar les seves propostes i
suggerir aquelles activitats que
els agradaria practicar a l’adreça
mancomunatjove@gmail.com, ja
que seran tingudes en compte
pels organitzadors.

Sortida de descoberta d’un espai natural a Tarragona
A mitjans de setembre es va realitzar
una sortida dirigida als joves del nostre municipi. L’activitat, duta a terme
per l’entitat d’educació ambiental Limonium, formava part del Programa d’Educació Ambiental endegat al municipi per
part de l’Ajuntament. En total, hi van
participar 21 joves d’entre 12 i 17 anys.
La sortida de descoberta d’un espai
natural va tenir lloc a la Platja Llarga de
Tarragona amb visita a l’EIN de la Punta de
la Móra. Va consistir en una estada lúdica
i pedagògica durant la qual els joves van
poder descobrir les característiques més

importants de la flora i la fauna d’un espai
natural, i on també van poder realitzar
una activitat compatible amb el medi:
piragüisme o kaiak al riu o a la platja.
El Programa de Comunicació i Educació Ambiental al municipi
Aquest programa, que es duu a terme
a nivell d’escola i del municipi, es basa
en el desenvolupament de diverses
accions dirigides als nens i joves de
Perafort i Puigdelfí. La iniciativa pretén
sensibilitzar i educar ambientalment
als nenes i joves per tal d’aconseguir

un canvi d’hàbits entre la població, tant
pel que fa a l’àmbit dels residus com del
Medi Natural.
Mitjançant diverses activitats i excursions, el programa busca incentivar, motivar
i informar als seus destinataris per tal de
millorar la gestió ambiental. En definitiva,
millorar la qualitat de vida en base a un
desenvolupament més sostenible mitjançant la implicació directa de la població.
Per tal d’aconseguir una continuïtat
en els seus objectius, el programa, que
rep la col·laobració de la Diputació de
Tarragona, té un caràcter anual.
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Els Jubilats realitzen l’excursió
“Tarraco Romana”
Unes 70 persones van fer un recorregut pels indrets més emblemàtics de la ciutat

El passat mes de maig, la gent gran
del nostre municipi va participar a
l’excursió “Tarraco Romana” organitzada per l’Ajuntament. Cada any, el
Consistori organitza dues sortides
per als jubilats i jubilades de Perafort i
Puigdelfí, l’una té lloc al mes de maig i
l’altra al desembre.
En aquesta ocasió, un total de 70
persones van anar d’excursió a la

capital de la província per tal de seguir
les explicacions d’un guia que els va
fer un recorregut pels indrets històrics
més emblemàtics de la ciutat.
Així doncs, els jubilats i jubilades del
nostre municipi van visitar el Museu
Nacional d’Arqueologia, el Fòrum, les
Muralles i el Circ.
A la tornada de l’excursió van poder
gaudir d’un dinar a Ca Vidal.

Els excursionistes van visitar el Museu Nacional d’Arqueologia, el Fòrum, les Muralles i el Circ

Sardinada a Puigdelfí
Aquest estiu, els participants del curs de ball
de country van celebrar
el final de curs amb
un espectacle organitzat
per la professora Lourdes en el qual també hi
van participar ballarins
i ballarines del municipi
veí de La Secuita. Com a
cloenda del festival, es
va organitzar una sardinada al poliesportiu de
Puigdelfí.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

Degut a que aquest any s’han produït uns quants casos de robatoris
silenciosos, al mes de juliol l’Ajuntament va decidir adoptar mesures per
tal d’assegurar la seguretat dels veïns i
veïnes i apostar per la figura d’un agutzil nocturn (una figura semblant a la de
l’antic sereno).
Ja que segons la llei un municipi petit
com Perafort i Puigdelfí no pot comptar
amb la Guàrdia Urbana ni Policia Municipal, la solució per la qual va optar
el Consistori va ser per la de la figura
de l’agutzil, el qual avisa a la resta de
cossos de seguretat si observa alguna
incidència.
L’agutzil vetlla pel manteniment
de la seguretat de les instal·lacions
municipals patrullant amb un vehicle
quatre per quatre pels carrers del
municipi, està en constant moviment i,
si rep l’alerta de qualsevol incidència o
detecta un vehicle sospitós, pot fer-ne
un seguiment.

societat

Perafort i Puigdelfí compten
amb la figura d’un agutzil
L’agutzil vetlla per la seguretat del municipi i avisa als cossos
de seguretat si observa alguna incidència

Des del Consistori es va
decidir adoptar mesures
per tal d’assegurar la
seguretat dels veïns i
veïnes i apostar per la
figura de l’agutzil, i la
seva incorporació ja ha
donat resultats

D’aquesta manera, els veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí ja compten amb
un agutzil que té cura del municipi, la
seva incorporació ja ha donat resultats
i s’ha detingut a més d’una persona
gràcies a la seva feina. A més a més,
des de l’Ajuntament es vol transmetre
un missatge de tranquil·litat i seguretat als ciutadans donant a conèixer la
figura d’aquest agutzil i facilitant-ne el
telèfon de contacte als veïns i veïnes
del municipi, per tal de què en cas
necessari, puguin posar-s’hi en contacte ( 620 886 165).

L’agutzil està alerta de qualsevol
incidència o vehicle sospitós
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José Herrera és l’agutzil del municipi
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Estiu ple d’èxits a Perafort Bike
Aquest estiu passat, per a molts
dels integrants de Perafort Bike no
hi ha hagut vacances, esportivament
parlant, és clar. Així doncs, l’equip ha
tingut representació dels seus atletes a
diferents proves i, a més a més, obtenint
magnífics resultats.

Guanyadors de la “Cursa
d’orientació en BTT per equips”
a Picamoixons
La primera cita de l’estiu va tenir lloc
el dissabte 19 de juliol, dia en el qual
es va celebrar la 1a edició de la Cursa
d’Orientació en btt per equips “La Fita”
al municipi de Picamoixons.
Hi van participar un total de 37 equips,
i l’equip Perafort Bike del nostre municipi va aconseguir la 1a posició després
de dues hores de cursa.

L’equip, format per l’Agustí Martí i
el Xavier Prim, va recórrer un itinerari
d’uns 35 quilòmetres que l’organització
havia establert, que va transcórrer per
la Serra de les Guixeres entre els poble
de Fontscaldes, l’Illa i Picamoixons. Les
fortes pujades i baixades van ser una
constant durant tot el recorregut.
Tant per l’equip de Perafort Bike
com per la resta de participants, la
prova va ser un èxit, pel que segurament se’n celebraran properes edicions,
el que faria que es pogués arribar a consolidar com una de les proves de bikeorientació de les nostres comarques.

Aquest estiu els integrants de Perafort
Bike no han fet vacances, esportivament
parlant, és clar

L’Agustí Martí i el Xavier Prim van aconseguir la 1a posició a la cursa d’orientació en BTT per equips

Viure a Perafort i a Puigdelfí

esports
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Duatló de muntanya
d’Els Pallaresos
En aquesta ocasió, celebrada a ple
mes d’agost, Peafort Bike també va
aconseguir la victòria, aquesta vegada
pel que fa a la categoria femenina, ja que
la Nuri Fortuny va quedar en 1a posició
amb dos minuts d’avantatge davant la
segona classificada.

Cursa a La Secuita
Una setmana després que es celebrés
la competició a Els Pallaresos, va tenir
lloc una cursa molt semblant al poble veí
de La Secuita. El format de la prova consistia en 4 quilòmetres de cursa a peu,
divuit de btt i dos més a peu per acabar.
En aquest cas Perafort Bike també va
estar a l’alçada, ja que el Xavier Prim es
va endur la victòria absoluta de la prova
amb una hora i cinc minuts. D’altra
banda, l’Ana Gorgojo va quedar segona
en la categoria femenina i l’Agustí Martí
i l’Albert Aguilà entraven junts en una
meritòria vint-i-setena posició.

Perafort Bike va aconseguir la victòria a la Duatló de muntanya d’Els Pallaresos, ja que la Nuri
Fortuny va quedar en 1a posició

Campionat de Catalunya d’orientació amb btt
Coincidint amb la Diada de Catalunya,
es va celebrar aquest campionat, on el
Xavi Prim es proclamava sots campió de
Catalunya per darrere d’en David Toll de
Barcelona, el qual va quedar guanyador.
La Nuri Fortuny i l’Ana Gorgojo també
van pujar al podi, ja que van quedar
en segona posició de la categoria de
parelles.

Triatló Ciutat de Tarragona
A mitjans de setembre, la Nuri Fortuny va imposar-se en la seva categoria
a l’edició d’enguany de la “Triatló Ciutat
de Tarragona”, i l’Ana Gorgojo va tornar
a aconseguir una segona posició.

Sortida nocturna amb bicicleta
A finals d’agost, Perafort Bike va
organitzar una sortida nocturna amb
bicicleta que va arrencar a dos quarts
de nou de la nit davant de les piscines.
S’hi van concentrar una cinquantena de
persones, que van superar amb escreix
les expectatives inicials que s’havia fet
l’organització.
La “passejada” va arrencar començant
la travessa en direcció a Els Pallaresos,
vorejant l’estació del TAV i per dins del
bosc. Els ciclistes van passar a prop del
Mas del Garrut i, just després, als afores

Fortuny (a la dreta de la imatge) també va imposar-se en la seva categoria a l’edició de la Triatló
Ciutat de Tarragona d’enguany. Ana Gorgojo (al mig) va aconseguir la segona posició

d’ Els Pallaresos, es van endinsar per l’
urbanització “Cinc Estrelles”. Ja s’havia fet fosc, i les llanternes i els “leds”
començaven a fer companyia al grup
aventurer. Al cap d’una estoneta van
arribar a l’ urbanització d’ El Catllar “El
Mèdol”; on van aprofitar per recarregar
piles amb l’ajuda d’entrepans, fruita,
aigua i fruits secs.
Un cop el grup va haver recarregat
forces va emprendre la tornada cap a
Perafort. Tot i que el camí de retorn sempre es fa una mica més feixuc, i sobretot
quan ja es porta una estona de camí,
tothom va aguantar moltíssim, sobretot

els més petits. De nou els ciclistes van
vorejar el bosc que hi ha al costat d’ Els
Pallaresos encaminats cap a l’estació
del TAV, una bona referència a aquelles
hores de la nit a l’hora de situar-se gràcies a les seves llums.
Finalment, tots els participants van
arribar a l’Escola Bressol – punt i final
de l’excursió- quan havien passat unes
tres hores i escaig des de la sortida.
En vista de l’ èxit de participació i
interès per part dels participants, l’organització es va mostrar molt satisfeta
d’haver organitzar aquesta curiosa
sortida.
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Bicicletada
Popular a
Perafort

Un cop acabada la Bicicletada, els ciclistes van poder disfrutar d’un bon esmorzar

Aquest estiu, el dia 13 de juliol, el
grup Perafort Bike va organitzar la
segona edició de la Bicicletada Popular
de Perafort. Van participar-hi gairebé un
centenar de veïns i veïnes, que es van
trobar a les 10 del matí per compartir
l’esport de la bicicleta en companyia.
Tots els participants van realitzar en
un circuit urbà pels carrers del municipi
i el polígon d’uns 5 quilòmetres, que van
posar a prova alguns pares a qui els va
costar poder seguir el ritme dels seus
fills.
Un cop acabada la Bicicletada, tots
els ciclistes van poder disfrutar d’un
bon esmorzar per recuperar les forces.
Cadascun d’ells va endur-se una motxilla
plena d’obsequis de record, i la trobada
va concloure amb un esplèndid sorteig
de material esportiu.
A la 2a edició de la Bicicletada van participar-hi
gairebé un centenar de veïns i veïnes

Nou equip del Club de Futbol Perafort
Aquest any, l’equip de futbol del
nostre municipi compta amb una nova
directiva i també amb jugadors nous, ja
que l’ha plantilla s’ha renovat gairebé al
100%.
Amb aquests canvis, i de cara a la
nova temporada, es pretén no només
gaudir de la pràctica d’aquest esport
sinó també mantenir-se com a equip i
seguir fent gaudir a tots i cadascun dels
seus seguidors.

Imatge d’arxiu del Club de Futbol de Perafort

Viure a Perafort i a Puigdelfí

esports
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El pilot perafortí Joan Olivé aconsegueix la
El pilot perafortí Joan Olivé
ha acabat en 7a posició en la
classificació del mundial de
motociclisme en la categoria
de 125cc., una posició per
sobre de la que va aconseguir
la temporada passada, en la
qual va quedar 8è. Amb 142
punts, Olivé va posar punt
i final a la temporada, en la
qual l’hem vist pujar al podi
en algunes ocasions.
Tot i així, el nostre pilot no
va poder acabar la darrera
cursa d’enguany, el circuit del
Gran Premi de la Comunitat
Valenciana, ja que va tenir
problemes amb la seva moto
i va haver d’abandonar el circuit a la volta número 14.
Aquesta temporada, el pilot
de Perafort ha aconseguit
dos segons llocs als circuits
de Portugal i Holanda, una
tercera posició a Brno i una
quarta a Motegi. Va ser al Gran
Premi d’Austràlia on va tenir

una cursa desafortunada, en
la qual va acabar quedant
catorzè. Tot i així, Olivé va fer
una gran sortida en aquesta
cursa, ja que va guanyar dotze
posicions només a la primera
volta, quedant en sisena posició. El pilot perafortí va arribar
a trobar-se en segon lloc, fins
que a la tretzena volta va sortir
disparat de la moto. Tot i els
problemes, va demostrar la
seva professionalitat i va tornar al circuit tot i tenir el manillar de la seva Derbi trencat, i
ja només va poder aconseguir
un catorzè lloc.

Aquesta temporada, ha
aconseguit dos segons
llocs als circuits de
Portugal i Holanda, una
tercera posició a Brno i
una quarta a Motegi

Arrenca el Centre d’Iniciació de l’Esport a
És una activitat extraescolar pionera a les comarques de Tarragona que promou que els
participants provin diferents pràctiques esportives
Coincidint amb l’inici del curs escolar, va arrencar el Centre d’Iniciació de
l’Esport a Perafort, una nova iniciativa
organitzada per l’equip de futbol del CE
Perafort que pretén inculcar uns valors
als nens i nenes a través de la pràctica
de l’esport. Al centre s’hi han apuntat
una quarantena de nens i nenes, tots
menors de 12 anys, que assistiran a
dues sessions setmanals d’una hora i
mitja cadascuna d’elles durant tot el
curs escolar. El projecte, del qual l’Ajun-

tament en subvenciona un 35 per cent
del curs, suposa un cost mensual de 50
euros.
El Centre es tracta d’una activitat
extraescolar pionera a les comarques
de Tarragona que promou que els participants provin diferents pràctiques
esportives per tal de conèixer diferents
esports i, més tard, especialitzar-se en
el que més els agradi.
A més a més, en aquest centre, els
nens i nenes no només practicaran

diferents tipus d’activitat física, sinó
que aprendran diversos coneixements
com ara els beneficis de l’exercici físic;
la importància d’una bona alimentació;
saber treballar en equip; fomentar els
valors del respecte, la companyonia,
etc.
El nou projecte està dirigit per Joan
Escoda, - el qual compta amb una llarga
trajectòria dins del món del futbol – ; sis
tècnics i, en determinats moments, col·
laboradors externs.
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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
Mossos d’Esquadra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  088
Agutzil Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620 88 61 65
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
1 i 2 de novembre de 2008 Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel
Nou, 7 Tel. 977 625 555/Tel. Urgències. 605 043 509
8 i 9 de novembre de 2008 La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 840 525
15 i 16 de novembre de 2008 Tarragona
Vidal Vidal, Dra. Ma. Teresa – Reial, 1 Tel. 977 240 268
22 i 23 de novembre de 2008 Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa
Major, 6 Tel. 977 521 710/Tel. Urgències. 626 262 087
29 i 30 de novembre de 2008 Els Pallaresos
Serramia Rofes, Ma. De l’Amor – Jujol, 3 Tel. 977 610 552
6 i 7 de desembre de 2008 El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 840 952
13 de desembre de 2008 Tarragona
Salazar Echevarria, Antonio
Cos del Bou, 2 Tel. 977 231 631
14 de desembre de 2008 Tarragona
Payo Novoa, Pablo – Rambla Vella, 14 Tel. 977 233 119

VALLS › TARRAGONA

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

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP
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20 i 21 de desembre de 2008 La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela
Sant Cristòfor, 35 Tel. 977 611 267
27 i 28 de desembre de 2008 La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 840 525
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Acords de plens
Extracte de l’acta de la sessió de
Ple Extraordinari celebrat el 9 de
setembre de 2008

i totes aquelles persones que hi estiguin
interessades poden acudir a l’Ajuntament i
consultar el document sencer.

Assistents: Il·lm. Sr. Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho i
Leiva, 1a tinent d’alcalde; Sra. Carme Cavero
i Aiguadé, regidor; Sr. Javier Antonio Robledo
i López, regidor; Sr. Carlos Velilla i García,
regidor; Sr. Lluís Massagués i Vidal, regidor;
Secretària interventora, M. Isabel Millan i Urra.

L’objectiu d’aquesta ordenança és millorar la qualitat de vida del municipi garantint
i fent garantir els drets, llibertats i respecte
mutu, mitjançant l’establiment de normes
que regulen la convivència ciutadana i
sense perjudici de la regulació que es faci en
altres normatives autonòmiques i estatals.
El terme municipal de Perafort és l’àmbit
d’aplicació d’aquesta ordenança i, per tant,
obliga a totes les persones que s’hi trobin,
resideixin o no al municipi.

Lectura i aprovació de l’acta del Ple de 19
de juny de 2008 per unanimitat per part dels
membres de la Corporació.
Cancel·lació operació de tresoreria amb
Caixa Tarragona i Contractació operació
tresoreria amb La Caixa.
Aprovació provisional de la Modificació
Puntual de les Normes Subsidiàries a la
zona de La Beurana pel Ple de data 12 de
maig de 2008.
Aprovació inicial de la Constitució del
Consorci i dels Estatuts del Consorci Govern
Territorial de Salut del Tarragonès amb la
finalitat d’assolir el grau adequat d’integració
de les competències en l’àmbit de la salut de
l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la
població. Es delega en el Consell Comarcal
del Tarragonès com a entitat coordinadora
per tal que procedeixi a la publicació conjunta i unificada de tots els acords relatius a
la constitució de referit Consorci.
Aprovació del pressupost presentat pel
Sr. Ramon Gras i Vidal en relació amb les
despeses que el Manteniment de les Depuradores suposarà per a l’Ajuntament durant
l’exercici de 2008, que és de 51.355,82
euros.
Aprovació inicial Ordenança policia i
bon govern per al municipi de Perafort i
Puigdelfí.

Ordenança municipal de policia i
bon govern
Aquesta ordenança es va aprovar a la
sessió del dia 9 de setembre de 2008. A
continuació us n’oferim un breu resum;

La present ordenança és expressió de
la potestat reglamentària que atorguen als
ens locals, i entrarà en vigor l’endemà de
la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província.
L’ordenança inclou els capítols següents:
drets i deures dels ciutadans; policia de la via
urbana; policia d’establiments alimentaris;
neteja dels espais i vies públiques i privades
visibles des de la via pública; la recollida d’escombraries; l’ocupació de les vies públiques;
la tinença i circulació d’animals; la contaminació acústica i, finalment, les infraccions,
sancions i procediment sancionador.
El 1r capítol, drets i deures dels ciutadans, contempla entre d’altres els articles
següents: el dret dels ciutadans a fruir dels
serveis municipals; la prohibició d’ingerències per part del Consistori; el reconeixement
dels drets fonamentals; el dret de reunió i
associació; les obligacions dels ciutadans;
la protecció del Consistori als desvalguts;
la prohibició de la mendicitat; la prestació
social o obligatòria i el servei de vigilància.
Pel que fa al capítol de policia de la via
urbana, prohibeix abocar aigües residuals
a la via pública; alterar l’ordre i tranquil·litat
pública; causar destrosses o embrutar edificis
públics i privats; la venda ambulant en l’àmbit
territorial; espolsar catifes, robes i qualsevol
efecte personal a la via pública, etc.
El capítol de policia d’establiments
alimentaris comprèn, entre d’altres, els
articles referents a la inspecció dels establiments; les condicions mínimes d’aquests;
les actuacions prohibides; la possessió del

Padró d’habitants
Padró d’Habitants a 14 d’octubre de 2008: 1.187 habitants

Naixements
Mario Ruiz Bascuñana .  .  .  .  .  .  .  16/07/2008
Xavy Nick Choque Fuentes .  .  .  .  30/07/2008
Caterina Llauradó Manavella .  .  .  .  0/09/2008
Defuncions
Juan Vidal Masgoret .  .  .  .  .  .  .  .  09/07/2008

carnet sanitari individual; les instal·lacions
frigorífiques; les conductes que provoquen
sanció o la procedència de les carns.
Respecte a la neteja dels espais i vies
públiques i privades visibles des de la via
pública, l’ordenança especifica les obligacions del ciutadà en general; les conductes
prohibides; les obligacions del Consistori i
les actuacions especials.
Sobre la recollida d’escombraries, s’especifiquen, entre d’altres, les característiques
dels contenidors; els serveis especials de
recollida; la recollida selectiva de residus i
l’abocament de terres i runes.
En quant a l’ocupació de les vies públiques, l’ordenança contempla la normativa
general; la llicència d’ocupació de la via
pública; la llicència d’obres i ocupació de la
via pública; les inscripcions, anuncis o rètols;
els guals; els sectors de càrrega i descàrrega;
altres formes d’ocupació dels espais públics;
la neteja dels espais públics ocupats i la contraprestació de la llicència d’ocupació.
Pel que fa a la tinença i circulació d’animals, l’ordenança de policia i bon govern
contempla, entre d’altres els punts següents:
la protecció a l’animal domèstic; la prohibició d’abandonament d’animals; les malalties
dels animals; la obligació de dur lligats els
gossos; l’entrada d’animals als establiments
alimentaris; el no accés dels animals a
determinats espais; la responsabilitat dels
posseïdors d’animals; les dejeccions dels
gossos i la prohibició d’abandonament
d’animals morts.
Finalment, respecte a la contaminació
acústica, l’ordenança té en compte les condicions acústiques en edificis; els dispositius
acústics en els vehicles; l’ús abusiu dels
vehicles a motor; els gasos dels vehicles a
motor; el comportament dels ciutadans;
els sorolls d’animals; les manifestacions a
la via pública; els assajos i reunions musicals; altres manifestacions a la via pública;
obres que produeixen molèsties; màquines
susceptibles de produir sorolls; aparells que
produeixen sorolls; sorolls en espectacles
oberts o tancats; aparells d’alarma; sorolls
en la recollida d’escombraries; els nivells
màxims en el casc urbà; les regles de medició i els sorolls màxims en els vehicles a
motor.

Matrimonis
24/07/2008
David Fernández Exposito i Cindy Karina Falcón Cruz
05/08/2008
Luis Vázquez Mora i Maria Pilar Caballero Herranz
11/08/2008
José Fernández Puerta i Kaoutar Bouffy
20/08/2008
Daniel Medina Apreza i Melisa Hormigo González
20/08/2008
Jorge Leanndro Vázquez Lugris i Elena Maria LLop López
07/10/2008
Francisco Javier Rubio Sánchez i Laura Aguiló Costa
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gastronomia

Arròs amb peu de porc i bolets
Ingredients

Preparació

· 350 g d’arròs
· 1 l de brou
· 4 peus de porc bullits i
desossats
· 300 g de bolets variats
· 1 ceba picada
· 3 tomàquets pelats i picats
· 1/4 de l d’oli d’oliva
· 1/2 tòfona
· sal i pebre

1. Per començar, feu el sofregit en una paella amb
oli calent. Quan la ceba estigui daurada, tireu-hi
l’all ben picat i després el tomàquet pelat i sense
llavors.
2. Deixeu-ho coure i remeneu-ho de tant en tant. Un
cop el sofregit hagi adquirit la textura de confitura,
afegiu-hi el peu de porc, que prèviament haureu
bullit (amb aigua, boles de pebre i llorer) i desossat
(feu-ho quan el peu estigui tebi). Doneu-hi unes
voltes i aleshores tireu-hi els bolets i la tòfona
tallada ben petita perquè doni més gust.
Passats uns minuts, salpebreu-ho i tireu-hi l’arròs.
3. Aboqueu-hi el brou que heu fet servir per bullir els
peus de porc i deixeu-ho coure durant 20 minuts
(si hi poseu més quantitat de brou us quedarà més
caldós).

Albergínies farcides d’anxoves
Ingredients

Preparació

·
·
·
·
·
·
·
·

1. Per començar, fregiu els alls en una paella amb
una mica d’oli.

4 albergínies mitjanes
16 anxoves
10 tomàquets
1 tasseta d’oli
5 alls
julivert
pa ratllat
una cullerada de farigola
seca en pols
· sal i pebre
· 1 culleradeta de sucre

2. Quan estiguin daurats, traieu-los de la paella i
reserveu-los. Tot seguit, talleu les albergínies per la
meitat, buideu-les, talleu la part de dintre a trossos
i reserveu-ne la part de fora.
3. A continuació, en una paella amb oli abundant
sofregiu les albergínies tallades a trossos i els
tomàquets picats, i quan estiguin daurats afegiu-hi
la sal, el pebre, el sucre i la farigola. Seguidament,
poseu en un bol els alls que teníeu reservats ben
picats, el pa ratllat i el julivert picat, i barregeu-ho
tot bé.
4. Finalment, farciu les albergínies que heu buidat,
amb la barreja d’albergínia i tomàquet, poseu-hi les
anxoves a sobre, cobriu-ho tot amb la barreja de
pa ratllat i julivert i coueu-ho al forn en una safata.

