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Participa!!!
El Butlletí “Viure a Perafort i Puigdelfí” també
és teu, participa-hi!
Si tens alguna fotografia que et fés il·lusió que
sortís com a record per a compartir…aquest és
el teu espai! No dubtis a enviar-nos-la a l’adreça:
ajuntament@perafort.com acompanyat del teu
nom i cognoms i ho veuràs publicat al proper
número del Butlletí!

Participa-hi, entre tots i totes podem fer el
butlletí encara més nostre!”
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Taxes i impostos

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

[04]

Fa uns dies, l’Ajuntament repartia un fulletó explicant
com han quedat les taxes i impostos de Perafort i
Puigdelfí l’any 2009. A més a més d’informar, aclaríem
alguns dubtes que havia suscitat una nota anterior
repartida a les bústies. No voldria entrar en un butlletí
a rebatre arguments ni acusacions, el butlletí no és
lloc per a la confrontació, però sí per demanar que
qualsevol activitat política, social o cívica ha d’estar
regida per un principi de veritat, perquè la convivència
d’un poble, treballar en la mateixa direcció, no és
possible portar-ho a cap si no hi ha uns principis
d’honestedat i de sinceritat en les relacions entre
els veïns, s’estigui o no en l’equip de govern o de
l’Ajuntament.
L’Ajuntament ha congelat la major part de les taxes,
això significa una retallada dels ingressos municipals
i, per tant, un pressupost menor, ja que a les arques
col·lectives no hi entren impostos ni taxes procedents
d’activitats econòmiques que no es realitzaran en un
any de crisi com en el que ens trobem. També han
quedat congelades les percepcions econòmiques de
l’Alcalde o els regidors.
Hi ha una causa fonamental per a tot això.
L’Ajuntament no pot ser insolidari amb els ciutadans
als quals es deu i, un Ajuntament que no té en compte
que es troba davant d’una crisi i ha de cenyir-se el
cinturó, no seria solidari.
Ara, el nostre objectiu és optimitzar els mitjans amb
els que comptem, buscar subvencions en tot el que
sigui subvencionable per part d’altres administracions,
ser creatius per donar els mateixos serveis tot i
comptar amb menys recursos. El que sí que garantim
és el nostre nivell de treball i esforç. Aquest, no el
congelem. Al contrari, l’augmentem perquè Perafort i
Puigdelfí puguin continuar progressant.
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Perafort i Puigdelfí viuen un any
Un any més el nostre municipi va viure
la màgia del Nadal, uns dies durant els
quals es van celebrar les tradicions més
esperades de l’any, sobretot pels més
petits i petites.
El concurs de pessebres, el Caga-tió i
el Concert de Nadal
Les vacances nadalenques van iniciarse amb l’esperat concurs de pessebres
i d’arbre de Nadal. Respecte al concurs
de pessebres, el 1r premi de la categoria “Al·legories” se’l va endur la M.
Pilar Barenys; el 2n., la Juani Galera i,
el 3r., la Meritxell Dalmau. En quant a la
categoria de “Pessebre Artístic”, el veí
Joan Solé va endur-se el 1r. premi. Pel
que fa a la categoria de “Pessebre Popular”, la Montse Vernet va guanyar el 1r

premi; la Carme Jornet el 2n i, l’Església
de Puigdelfí, el 3r. Pel que fa a l’arbre
de Madal, el de la Yolanda Mosquera
va quedar en 1r. lloc; el de la Mertixell
Dalmau en 2n. i, finalment, el de la Juani
Galera en 3r. lloc.
La vigília de Nadal, el dia 24 de desembre, un centenar de nens i nenes, acompanyats pels seus pares i familiars, van
aplegar-se al Casal de Perafort per poder
fer cagar un any més el tió. Els nens i
nenes -alguns amb l’ajuda dels seus
pares- i li van dedicar cançons populars
i bastonades. Aquesta activitat va estar
organitzada de manera altruista un grup
de joves del municipi, amb la intenció de
fer reviure un any més la màgia als més
petits i conservar aquesta tradició de les
nostres terres. Aquest mateix dia també

Els més petits del nostre poble van fer cagar el tió al Casal

Imatge del Concert de Nadal a l’església de Perafort

es va celebrar el tradicional Concert de
Nadal a l’església.
Recollida de cartes i altres activitats
Els patges de Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient van arribar un any més a
Perafort per tal de recollir totes les cartes
dels nens i nenes del poble, abans de dirigir-se al Casal – on es va fer la recollida de
cartes- els patges van assistir a la celebració d’una missa a l’església del municipi.
Els patges de Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient també van arribar a
Puigdelfí, i ho van fer el dia de Sant Esteve,
el 26 de desembre. Els Patges Reials van
participar en la celebració d’una missa
a l’església municipal i després van fer
cap al Casal, on els esperaven diversos
nens i nenes per entregar-los personal-

La Coral formada pels nens i nenes del CEIP va oferir un concert a
l’església de Perafort

Detall del pessebre de l’Abadia de Puigdelfí

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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més el Nadal
ment les seves cartes amb l’esperança
que les fessin arribar a Ses Majestats.
Uns dies més tard, el dia 21 de desembre, va tenir lloc un concert per part de la
Coral dels nens i nenes del CEIP.
Aquest mateix dia, després de la Coral,
es va celebrar una sessió de conta-contes de caràcter familiar a càrrec d’Imma
Pujol i Rat Cebrian al Casal municipal.
El conta-contes, organitzat per la Societat Cultural i Recreativa de Perafort, va
comptar amb el suport del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
També hi va haver lloc per a les manualitats i per a una Marató de sang -van participar-hi 27 persones-, ja que les festes
de Nadal també són festes solidàries.

Veïns i veïnes reviuen la màgia de les Festes

Els Patges Reials van recollir les cartes dirigides als Reis Mags

Gran festassa per Cap d’Any
Perafort va celebrar el Cap d’Any i
l’arribada del 2009 amb una festassa al
Casal Cultural. L’acte va estar organitzat
per la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort, i van assistir-hi unes 100 persones. El toc musical a la festa va arribar
de mà del grup “Firmament”, que va fer
disfrutar i ballar a tots els assistents fins
a altes hores de la nit. Com cada any, a la
celebració no va faltar-hi ni el típic cotilló
ni l’aperitiu de coca i xocolata que es
celebra cap a la meitat de la nit.
L’esperada Nit de Reis
El dia 5 de gener, la nit més màgica i
esperada de l’any, sobretot pels més
petits, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van arribar a Perafort dalt de cavall,
i van aprofitar per fer una volta pels
carrers del poble fins que es van dirigir
a la Casa Consistorial. Després, es van
dirigir a l’església i, finalment, van fer cap
al Casal. Allí els esperaven il·lusionats
diversos nens i nenes acompanyats dels
seus pares i familiars, que van poder
viure com Ses Majestats els Reis Mags
els feien entrega dels regals en mà.
També va ser la nit més màgica per
als veïns i veïnes de Puigdelfí, ja que van
rebre la visita de Ses Majestats els Reis
Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar.
Ses Majestats van fer una volta pel
poble i es van dirigir al Casal municipal,
on també els esperaven nens, nenes i els
seus familiars, per tal de rebre en persona
els regals que els havien demanat.

Enguany, Ses Majestats van arribar a Perafort dalt de cavall

Els Reis Mags també van entregar els regals als nens i nenes de Puigdelfí
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Nova celebració del Pessebre Vivent
Un any més, i com ja és tradició, el Centre de Joventut
Perafort – amb el suport de
l’Ajuntament i el recolzament
de particulars i empreses- va
organitzar una nova edició
del Pessebre Vivent per diferents indrets del municipi.
De nou, en la que va ser la
seva VIII edició, es va poder

gaudir d’una estampa nadalenca arreu dels carrers de
Perafort. Els veïns i veïnes
que es van animar a representar-lo van donar vida un
any més als personatges
que escenifiquen el pessebre i també van rememorar
les professions tradicionals
d’aquella època.

Enguany es va celebrar la vuitena edició del Pessebre Vivent de Perafort

Biennal del Pessebre Català
El passat 20 de desembre,
la Societat Cultural i Recreativa de Perafort va organitzar
una sortida a la Biennal del
Pessebre Català, organitzada
cada dos anys per la Federació Catalana de Pessebristes.
Enguany, la Biennal, que
cada any l’organitza una de
les associacions de la federació, va estar organitzada
per l’Associació Pessebrista

de Tarragona. Així doncs,
aprofitant la ocasió, la Societat Cultural i Recreativa va
organitzar aquesta sortida
per tal de poder contemplar
una sèrie d’exposicions que
estaven ubicades en llocs
emblemàtics de la ciutat de
Tarragona i que formen part
del Patrimoni de la Humanitat que conté la capital del
Tarragonès.

Al llarg de la visita es van
visitar una àmplia exposició de pessebres i figures,
i també es va aprofitar per
fer una visita cultural a
la ciutat. Les exposicions
que es van visitar eren les
següents: Retrospectiva de
l’Associació
Pessebrista
de Tarragona (a la casa
Castellarnau);
Pessebre
Monumental Popular (de la

Colla Castellera Xiquets de
Tarragona); Dos segles de
figures de Pessebres (a la
Diputació); XII Biennal del
Pessebre Català (al Circ
Romà); XII Biennal del Pessebre Català (al Fòrum Provincial); 80è Aniversari de
l’Associació de Pessebristes
de Tarragona i, finalment, el
Pessebre Bancaja (al Mercat
municipal.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Sortida de Nadal de la nostra gent gran
Al mes de desembre, la gent gran de
Perafort i Puigdelfí va participar en una
sortida a l’Ametlla, a visitar la planta
potabilitzadora. Cada any, el Consistori
organitza dues sortides dirigides al col·
lectiu de la gent gran del municipi, una

té lloc als volts de Nadal i l’altra a la
primavera.
En aquesta ocasió, els nostres veïns
i veïnes van fer una visita a les instal·
lacions de la planta potabilitzadora i,
en acabar, van celebrar un dinar de

germanor al Club Nàutic de la mateixa
població. Degut a la proximitat de les
festes nadalenques, el dinar també va
servir perquè tots els veïns de Perafort
i Puigdelfí que hi van assistir puguessin
celebrar plegats el Nadal.

La nostra gent gran va visitar la planta potabilitzadora de l’Ametlla i va celebrar un dinar al Club Nàutic de la població

Perafort i Puigdelfí celebren la
La Societat Cultural i Recreativa de Perafort va organitzar un
conta-contes al Casal
Com ja és tradició, al mes d’octubre
el nostre municipi va celebrar la
Castanyada. El mateix divendres dia
31, la Societat Cultural i Recreativa de
Puigdelfí va organitzar la tradicional festivitat al Casal de Puigdelfí, on els veïns i
veïnes van poder disfrutar de castanyes
i panellets.
A Perafort, la Societat Cultural i Recreativa va organitzar un “Còctel de Contes”
el dia 2 de novembre al Casal de Perafort.

L’acte, una sessió de conta contes per
adults (recomanada per a majors de 12
anys), va anar a càrrec de Rat Cebrian.
La sessió va comptar amb el suport i col·
laboració de l’Ajuntament del municipi i
del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
Un cop acabada la sessió del “Còctel de
contes”, els assistents van poder gaudir
d’una degustació de panellets, castanyes,
vi ranci i vi dolç.

Paella
solidària a
Puigdelfí
Al mes de desembre, el dia
de Santa Llúcia, va tenir lloc
una paella solidària a Puigdelfí
organitzada pels voluntaris de la
Parròquia de Sant Sebastià. Van
participar-hi unes 150 persones,
i a més a més de compartir plegats el tiberi de germanor també
es va celebrar un sorteig amb
detalls facilitats per diferents
particulars i empreses que van
voler participar en aquesta trobada de solidaritat.
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Exposició de canicultura

La mostra la van inaugurar l’Alcalde, el president de la societat de
canicultors i la directora del CEIP

A mitjans d’octubre, l’escola
va allotjar una exposició de
canicultura de totes les games
existents. L’exposició, que estava
situada al gimnàs de l’escola,
va ser inaugurada per l’Alcalde,
Joan Martí Pla; el president de la
societat de canicultors del municipi, el sr. Miró i la directora del
CEIP, Fàtima Sabat.
L’exposició, oberta al públic en
general tot i que estava especialment orientada als més petits, la
va organitzar la societat de canicultors, el CEIP i l’Ajuntament.
Va comptar amb un centenar
de canaris aportats pels membres de l’associació, entre els
quals s’hi trobaven 20 gammes
de color, 4 o 5 de postura i una
d’híbrids.
Activitats, concursos i premis
al voltant de l’exposició
La mostra va restar oberta
al públic en general durant una
setmana, uns dies durant els
quals també van tenir lloc vàries
activitats relacionades amb l’exposició. I és que els alumnes del

CEIP van participar en un concurs
de dibuix sobre canaris durant
les hores lectives i també van
gaudir d’unes xerrades a càrrec
del president de l’associació de
canicultors. El concurs va estar
premiat per un jurat format pel
regidor d’Ensenyament, Javier
Robledo; el president de l’associació, el sr. Miró; la presidenta de
l’AMPA, Cèlia Villa i la professora
d’anglès Marta Moreno. Un cop
decidits els premis per cadascuna de les categories assignades, l’Alcalde els va lliurar als
guanyadors i també va repartir
un diploma de participació entre
tots els participants.
La societat de canicultors
La societat de canicultors
del municipi, amateur i sense
ànim de lucre, compta amb una
trajectòria de 4 anys, i el dia de
la inauguració, el president de
l’exposició va aprofitar l’ocasió
per mostrar el desig de la societat de captar nous aficionats a
la canicultura, sobretot entre els
més petits.

En marxa la nova biblioteca municipal i una
coral per als nens i nenes del CEIP
Properament es posarà en
marxa la nova Biblioteca municipal,
ubicada al CEIP, ja que ja s’ha fet
tot el trasllat del fons bibliotecari
de l’antiga biblioteca al nou emplaçament i les noves instal·lacions
ja compten amb tot el mobiliari
necessari. Tot i així, el projecte està
a l’espera d’una última aprovació.
Quan es posi en funcionament,
durant l’horari lectiu l’utilitzaran
els nens i nenes del centre i, fora
d’aquest, restarà oberta per a tots
els veïns i veïnes del municipi.

Per facilitar l’accés a tots els seus
usuaris, la Biblioteca disposa d’una
sortida amb accés directe al carrer.
Una altra de les novetats al
nostre municipi és la Coral que
ha organitzat l’Ajuntament per a
tots els nens i nenes del CEIP. De
moment, ja compta amb 22 nens
i nenes des de P 3 fins a 6è de
primària. Des de la seva creació, ja
ha fet 3 concerts, un d’ells va tenir
lloc a l’església de Perafort durant
les vacances de Nadal.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Les activitats del CEIP
Els nens i nenes de l’escola realitzen diferents activitats mediambientals

La Castanyada
Al mes d’octubre, per tal de celebrar la
tradició de la Castanyada, totes les classes
de l’escola van fer els típics panellets per
després degustar-los plegats. L’AMPA va
participar en la celebració de la Castanyada
a través d’unes Castanyeres que van torrar
castanyes per a tots els nens i nenes i
també els van dur coca per acompanyar el
berenar.
Les festes de Nadal
Uns dies abans de les vacances de Nadal,
el tron màgic va arribar al CEIP i tots els
alumnes van poder gaudir d’aquesta arrelada tradició catalana. Enguany, el tió, en
col·laboració amb l’AMPA, va portar molt
material escolar a tots els nens i nenes
de l’escola, tot tipus de material didàctic i
pedagògic per a totes les aules.
Aquest curs, l’AMPA ha comptat amb
una subvenció per part de l’Ajuntament
que, d’acord amb la seva política en matèria educativa i davant les mancances del
CEIP no resoltes per part de la conselleria
d’Ensenyament de la Generalitat, va decidir
atorgar aquesta subvenció a l’Associació
així com donar suport a totes les activitats
medioambientals que es duen a terme al
centre educatiu.
Un any més, els patges reials de Ses
Majestats els Reis Mags d’Orient també
van passar per l’escola per tal de poder
recollir totes les cartes dels nens i nenes
de tots els cursos i fer-les arribar a Ses
Majestats. Els patges van recollir totes les

cartes dels alumnes una per una, i també
una carta per classe on se’ls demanava
material escolar.
“El tió més gran del món”. Abans de la
celebració de les festes, el programa “Eduqueu les criatures” de Catalunya Ràdio i
el Banc dels Aliments van organitzar una
campanya de recollida d’aliments “El tió
més gran del món” amb col·laboració de
Bon Preu, Esclat i Abacus. El CEIP es va
adherir a la campanya solidària, i va fer una
recollida d’aliments (arròs, pasta i llegums
secs). En total, es van recollir un total de
més de 100 kg d’aliments. Finalment, la
recol·lecta es va decidir portar-la a l’entitat
de Càritas de Sant Salvador.
Diverses activitats i tallers
Durant el 1r trimestre del curs,
els nens i nenes de l’escola van
realitzar diferents activitats medioambientals organitzades per la
regidoria d’Ensenyament juntament amb l’empresa Limònium i
amb el suport de la Diputació de
Tarragona.
Els nens i nenes de P 3 van
fer activitats relacionades amb
els materials reciclables i els
residus mitjançant l’explicació
d’un conte. Els de P4 van treballar amb els arbres de l’escola;
els de P5 amb les papallones;
la classe de 1r. van centrar les
seves activitats en el cicle de
l’aigua mitjançant “la història

L’AMPA va participar en la celebració de la Castanyada a l’escola

de la goteta carmeta”, la classe de 2n. Va
treballar els residus a l’aigua a través de la
història de “Plastopus el pop”; el Cicle Mitjà
va realitzar les seves activitats al voltant de
la orientació a través el “Joc del Tresor” i,
finalment, el Cicle Superior va treballar la
Recollida Selectiva.
Uns altres tallers que van realitzar
els nens i les nenes del CEIP van ser els
de Supernova, organitzats per La Caixa
Tarragona. En aquests hi van participar els
nens i les nenes del CEIP i també pels seus
pares i mares. Pel que fa als alumnes, els
tallers es van realitzar en horari escolar i
giraven al voltant de la robòtica i la construcció. En quant als pares, va tenir lloc un
taller centrat en l’alimentació.

Els alumnes també van participar en uns tallers de
Supernova

El centre va organitzar un festival per celebrar les
vacances de Nadal on hi van participar totes les classes
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L’Escola Bressol celebra les nostres tradicions
Els nens i nenes de l’Escola Bressol també viuen la Castanyada i les festes nadalenques

L’escola va celebrar un esmorzar de panellets i castanyes on també hi van participar els pares

Aquest 1r trimestre del nou curs,
els nens i nenes de l’Escola Bressol han
celebrat vàries activitats, sense anar
més lluny, el 1r dia de curs van disfrutar
d’un berenar amb la companyia de les
professores, pares i mares. Una bona
manera per alguns, per retrobar-se després de l’estiu i, per a uns altres, començar-se a familiaritzar amb l’escola.
La Castanyada
Al mes d’octubre va arribar la Castanyada, i l’Escola ho va celebrar durant
dos dies. El dia 30 els nens i nenes van
fer els tradicionals panellets, i el dia 31

Els més petits van aprendre a fer panellets

La festa del color vermell i Sta. Cecília
El mes de novembre, els alumnes de
l’Escola Bressol van celebrar la festa del
color vermell i, cap a finals de mes, van
celebrar Sta. Cecília, la patrona de la
música. Aquest dia, els nens i nenes de
l’Escola van rebre els alumnes del CEIP,
que van ensenyar als més petits a tocar
alguns instruments.

Les festes nadalenques
Amb l’arribada de les festes de Nadal,
els nens i nenes de l’Escola van rebre
un any més l’esperada visita dels patges
reials de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, a qui van donar les seves cartes
perquè les fessin arribar a Melcior, Gaspar
i Baltasar.
Com no podia ser d’una altra manera,
abans d’iniciar el Nadal també van rebre
l’especial visita del tió, el tronc màgic més
estimat per tots els nens i nenes. Aquest
dia, els més petits, acompanyats pels
seus pares i mares, li van cantar nadales i
el van fer cagar molt il·lusionats.

Al mes de novembre van celebrar la “festa del
vermell”

Per Sta. Cecília, els alumnes del CEIP els van
ensenyar a tocar alguns instruments

es van disfressar de castanyers i castanyeres i van celebrar un esmorzar de
panellets i castanyes torrades en companyia dels seus pares i mares i la sra.
Castanyera.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

Nous ajuts i beques
per als estudiants de
Perafort i Puigdelfí
Un any més el Consistori augmenta l’import d’aquests ajuts
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Un any més, el Consistori de Perafort i
Puigdelfí, en la seva ferma aposta per l’educació i la formació, va augmentar l’import
dels ajuts i beques per a l’adquisició de
llibres i matrícules i per al transport escolar per a tots els estudiants de Perafort i
Puigdelfí sense excepció. En total, els ajuts
per al curs present poden arribar fins gairebé als 1.000 euros.
Aquests ajuts signifiquen un suport als
estudiants del municipi i a les seves famílies en quant al què suposen les despeses
educatives.
Ajuts per a l’adquisició de llibres i
matrícules:
Els ajuts i beques contemplen els nens
i nenes que estiguin cursant el 1r cicle
d’Educació Infantil a l’Escola Mar Blava
(50€); els de P3, P4 i P5 que ho cursin al
municipi o fora d’aquest (65€); també els
alumnes d’educació primària – tant els que
realitzin els estudis a Perafort i Puigdelfí o
fora- (90€); els d’educació secundària (obligatòria o voluntària) o equivalents (135€);
els alumnes universitaris en el conjunt de
les universitats (170€) i els de postgraus i
especialitats universitàries (150€); mestratges i doctorats (200€). També hi ha ajuts
per als alumnes que estudiïn a l’Escola
Oficial d’Idiomes (100€) i els d’educació
especial (200€).

En total, els ajuts
poden arribar
fins als gairebé
1000 euros
Tots els estudiants de Perafort i Puigdelfí sense excepció poden gaudir-ne

Ajuts per al transport escolar:
Pel que fa al transport escolar, aquests
només es poden demanar per a la realització
d’estudis acadèmics superiors a l’Educació
Secundària Obligatòria (ESO). Pels alumnes
de Perafort i Puigdelfí que s’hagin de desplaçar fins a un radi de 50 km de distància,
l’import de les beques i ajuts és de 260€; pels
que ho fan a més de 50 km, 720€; i també hi
ha un únic ajut de 130€ per als estudiants
universitaris de centres a distància com ara
la UNED o la UOC.
En la mesura de les seves possibilitats,
des de l’Ajuntament es seguirà invertint en
l’educació dels seus conciutadans per tal de
què el municipi sigui avançant i millorant dia
a dia. I una bona manera de fer-ho és invertint en la formació, ja que és un bon punt de
partida per a moltes oportunitats de futur.
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En marxa l’Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà a Puigdelfí
Properament, cap allà als voltants de l’estiu, l’Ajuntament
té previst obrir una Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
a Puigdelfí. El projecte, que compta amb un pressupost de
180.000 euros, forma part d’una antiga proposta del govern
municipal que aviat es convertirà en una realitat. Tot i així,
encara està pendent d’aprovació per part del Govern estatal.
La nova oficina s’ubicaria a l’antiga escola de Puigdelfí, un
edifici de 100 m2 aproximadament on actualment hi tenen

lloc activitats de caire social i, aquestes activitats, passaran
a realitzar-se en un edifici nou de Puigdelfí. Pel que fa a la
nova oficina municipal, està previst que s’hi traslladin tots els
serveis de l’Ajuntament, i l’Alcalde i els regidors hi atendran
els veïns i veïnes de Puigdelfí en hores determinades.
Aquesta iniciativa forma part de la voluntat de l’Ajuntament
d’estar cada dia més a prop dels seus veïns i veïnes i facilitarlos les seves comunicacions amb l’Ajuntament.

La nova oficina s’ubicarà a l’antiga escola de Puigdelfí, on actualment s’hi fan activitats de caire social

Puigdelfí repararà les piscines municipals
A partir d’aquest mes, el Consistori té previst començar
les gestions de reparació general i manteniment de les
piscines de Puigdelfí. Per tal de dur-ho a terme, es buidaran
les piscines per tal d’iniciar les reparacions, i llavors també
s’aprofitarà la gestió per millorar-ne les instal·lacions.

D’aquesta manera, al mes de juny – que és quan s’inicia la
temporada d’estiu- les piscines del poble ja estaran a punt
perquè els veïns i veïnes les puguin tornar a utilitzar amb les
òptimes condicions.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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L’Ajuntament congela la major part dels
seus impostos i taxes municipals
Abans de finalitzar l’any 2008, el ple
de l’Ajuntament del nostre municipi
va acordar per unanimitat congelar la
major part dels impostos i taxes municipals per a l’any 2009 com a eina de
col·laboració en temps de crisi com
els s’estan vivint actualment.
Així doncs, fruit d’ aquesta decisió,
la majoria dels impostos que afecten
a tots els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí i que suposen un major
ingrés per al Consistori no han sofert
cap augment. A continuació en citem
alguns d’ells: l’IBI (Impost dels Béns
Immobles); la taxa del subministrament d’aigua; la taxa d’escombraries;
l’IAE (Impost Activitat Econòmica); les
despeses sumptuàries; la plusvàlua
(Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys i les llicències d’obres i
obertures d’establiments.
En conseqüència, les taxes i
impostos del nostre municipi són
pràcticament els d’import més baix
en comparació amb la resta de municipis de la comarca.
De la mateixa manera, els salaris de
l’Alcalde i els regidors del Consistori
també han quedat congelats durant
tot l’any 2009.
A continuació, i per tal d’oferir-ne
una informació detallada, s’adjunta
una relació dels diferents impostos i taxes municipals de Perafort i
Puigdelfí fent una comparativa entre
l’import corresponent a l’any 2008 i
l’assignat per l’actual any 2009:

Perafort i Puigdelfí compten amb un educador mediambiental
L’educador vetlla per la netedat i la sostenibilitat del municipi,
Informa i ajuda als veïns i veïnes sobre la correcta utilització dels
contenidors i s’encarrega de netejar la brossa que pugui quedar
acumulada als voltants.D’aquesta manera, s’afavorirà la tasca de
recollida selectiva i es continuarà contribuint a la pràctica del reciclatge. Aquesta iniciativa forma part d’un projecte comú finançat

entre el Consistori, el Consell Comarcal i l’Agència de Residus de
Catalunya, i té una finalitat de caràcter social, ja que s’ha contractat
a una persona amb dificultats d’inserció laboral per un any. La contractació està feta a través de la fundació “Heura Tarragona”, i forma
part del programa “Tots podem col·laborar per un Tarragonès més
net i més sostenible”. El programa està finançat amb fons FEDER.
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L’Alcalde participa en una
roda de premsa sobre
l’estació de l’AVE al Camp
Curs de Photoshop
Els passats mesos de novembre i
desembre, varis joves del nostre municipi
van participar a un curs de photoshop que
es va realitzar al CEIP Josep Veciana. El curs
el va organitzar la regidoria de Joventut del
municipi conjuntament amb el Consell
Comarcal i el departament de Joventut de
la Generalitat.
El van impartir membres de l’entitat “En
Xarxa”, i va tenir una durada de 12 hores
dividides en sis sessions. En vista de l’èxit,
el municipi s’està plantejant organitzar
nous cursos no només orientats a la joventut sinó oberts a totes les edats.
l’Alcalde de La Secuita, Eudald Roca; el president de la Cambra de Comerç de Tarragona, Albert

Joan Martí Pla afirma que
l’estació “no està mal ubicada,
sinó mal comunicada”
El passat mes de desembre, l’Alcalde,
Joan Martí Pla, va participar en una roda
de premsa a la Cambra de Comerç de
Tarragona on es va presentar un informe
amb les principals dades i aspectes a
millorar respecte l’estació de l’AVE al
Camp de Tarragona. Joan Martí Pla ho va
fer acompanyat de l’Alcalde de la Secuita,
Eudald Roca, i el president de la Cambra
tarragonina, Albert Abelló. Tots tres van
fer un balanç del què ha representat per
al territori l’arribada del tren d’alta velocitat quan ja n’han passat dos anys.
Aprofitant el marc de la roda de
premsa, l’Alcalde va remarcar que el problema de l’estació al Camp no és la seva
ubicació, sinó les seves comunicacions.
Joan Martí va posar especial èmfasi en
reclamar una bona xarxa que comuniqui
l’estació del Camp amb les principals
poblacions del seu entorn: Tarragona,
Reus, Torredembarra, Altafulla, Salou,
Cambrils, Valls, la zona del Penedès, etc.
mitjançant enllaços ràpids i continus.

Un altre dels aspectes en els quals
més va incidir l’Alcalde va ser en la
reivindicació de dos vials, un que uneixi
el barri de Sant Ramon amb l’estació i
l’altre que vagi de la rotonda d’El Catllar
fins a l’estació
Entre d’altres aspectes, tot dos alcaldes també van coincidir en la necessitat
de crear un consorci de taxis comú a la
zona de l’estació per tal de millorar les
connexions i, alhora, beneficiar els treballadors de la zona.
Balanç dels dos anys de l’arribada del
tren d’alta velocitat al Camp
Després de dos anys de que s’inaugurés l’estació de l’AVE al Camp, el nostre
Ajuntament i el de la població veïna
de La Secuita comparteixen postures
comunes, ja que ambdós Consistoris
confien en unir forces a nivell local per
tal de què les seves veus tinguin major
ressò.
Respecte al nostre municipi, cal destacar que un dels principals beneficis de
l’estació va ser situar el nom de Perafort
i Puigdelfí al mapa, fet prou rellevant,
alhora que va suposar la revalorització
del patrimoni del nostre poble.

Per Sant Jordi
s’editarà un
Enguany, per Sant Jordi, el Consistori ha
decidit editar un llibre de cuina casolana
amb les receptes dels veïns i veïnes del
municipi. Per tal de tirar endavant la iniciativa, es va emetre un ban municipal
on s’informava de que tothom qui volgui
participar-hi, pot acudir a l’Ajuntament i
donar a conèixer la seva recepta. La convocatòria encara està oberta
El llibre inclourà receptes casolanes de
tot tipus, ja que l’important és que serà el
llibre de cuina elaborat amb les receptes
dels nostres veïns i veïnes.
Tots els qui s’animin amb la proposta
s’han de dirigir a l’Ajuntament o bé s’hi
han de posar en contacte per tal de deixar
les seves receptes, ja que ara els redactors
del llibre s’aniran posant en contacte amb
els autors i autores de les receptes i també
els posaran un fotògraf a la seva disposició
per tal de què els hi fotografiï el plat.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Entrevista a Xavi Prim, President de l’Associació Esportiva Perafort Bike

“Animo a tothom a fer una
mica d’esport sigui quin
Quina valoració ens fa d´aquest any que
hem deixat enrere?
Totalment positiva. Crec que s´han assolit
els reptes que ens havíem marcat a principis d´any. De fet, ara fa una mica més d´un
any, ens vam marcar una línea de treball
una mica a llarg termini en la que nosaltres
mateixos ens aniríem posant objectius a
curt termini. Doncs bé, ara ja podem dir
que el primer any d´aquesta cursa l´hem
començat a bon ritme i que s´han superat
els primers objectius.
Ens podria mencionar algunes de les
principals activitats que han dut a
terme durant el 2008 ?
Hi ha hagut una mica de tot, un calendari
força atapeït de sortides locals amb btt i
algunes a d´altres indrets de la província:
tallers d´ iniciació al món de la bicicleta de
muntanya , la 2ª edició de la Bicicletada i
algunes caminades de caire popular, entre
les que cal destacar-ne una de nocturna.
Paral·lelament, hem seguit col·laborant
amb altres associacions del municipi en
actes com ara la recollida de la flama de
Canigó, la Marató de TV3 etc.
I per celebrar-ho, vam concloure el calen-

dari any amb un dinar de Nadal
per tots els socis i col·laboradors,
una tradició que celebrem any
rere any.
Quina ha estat la resposta de
la gent?
Estem molt contents de la
resposta de la gent en totes les
activitats que s´han dut a terme
durant l´any. En molts casos,
s´han superat les nostres expec- L’any passat, els socis de l’Associació van créixer un 25% respecte
tatives, i això ens anima a seguir l’any anterior
amb aquest projecte amb més
ambició que mai.
També val a dir que l’associació ha vist Vol aprofitar aquesta entrevista per a
incrementat en un vint-i-cinc per cent el fer alguna crida en especial?
número de socis respecte al 2007 , cosa
Doncs animar a tothom a fer una mica
que evidència cada vegada més la implica- d´esport sigui quin sigui el seu nivell,
ció del poble en el món de l´esport .
entendre el fet de viure i fer esport a
Perafort com una manera de viure que, de
Hi ha noves propostes per enguany?
ben segur, els aportarà molta satisfacció i
Efectivament, aquest mateix mes pre- benestar.
sentem el calendari 2009 amb la idea de
donar a conèixer a la gent nous itineraris, i Té algun desig de cara al nou any que
ja hem preparat una primera sortida amb acabem d’encetar?
btt pel dia 7 de Febrer al poble de l´Espluga
Salut i esport per a tothom
de Francolí.

Sortides de Perafort Bike
Sortida a Siurana
A principis del mes de novembre, Perafort Bike va organitzar una
sortida d’aventura amb bicicleta de muntanya a Siurana, que va
consistir en un itinerari de mitja muntanya per senderons i pistes.
El punt de sortida va ser des dels Castillejos, quan els ciclistes
van arribar al poble de Siurana van esmorzar per tal de reprendre
forces i, la tornada, la van fer per La Febró.
Caminada a la Mola de Colldejou
A meitats de novembre, unes 15 persones van participar a la
caminada a la Mola de Colldejou, una sortida de caire popular
organitzada per Perafort Bike. Els excursionistes van sortir del
poble de Colldejou fins a la Mola pel vessant sud-est, i la baixada
la van fer pel nord –est. En acabar l’itinerari, tots els participants
van disfrutar d’un vermut-esmorzar.

La sortida d’aventura amb bicicleta a Siurana va consistir en un itinerari
de mitja muntanya
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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
660 06 82 35

Farmàcies de guàrdia

VALLS › TARRAGONA
FEINERS

28 de febrer i 1 de març de 2009 La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 840 525
7 i 8 de març de 2009 Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel
Nou, 7 Tel. 977 625 555/Tel. Urgències. 605 043 509
14 i 15 de març de 2009 Vilallonga del Camp
Punsola Solé, Lluís - Av. Puig i Ferrater, 19 Tel. 977844415
21 i 22 de març de 2009 Alcover
Farràs C.B - Av. De Reus, 17 Tel. 977760479
28 i 29 de març de 2009 Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa
Major, 6 Tel. 977 521 710/Tel. Urgències. 626 262 087
4 i 5 de abril de 2009 Els Pallaresos
Serramia Rofes, Ma. De l’Amor – Jujol, 3 Tel. 977 610 552
11 i 12 de abril de 2009 El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 840 952
18 i 19 de abril de 2009 La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís - Av. Puig i Ferrater, 19 Tel. 977844415
25 i 26 de abril de 2009 La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela
Sant Cristòfor, 35 Tel. 977 611 267
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DIUMENGES I FESTIUS

14 i 15 de febrer de 2009 La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís - Av. Puig i Ferrater, 19 Tel. 977844415
21 i 22 de febrer de 2009 La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela
Sant Cristòfor, 35 Tel. 977 611 267
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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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Acords de plens

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Ordinari celebrat el 17
d’octubre 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, Ma. Isabel
Millan i Urra.
S’aprova el reglament de beques i ajuts per
als estudiants (Més informació d’aquest
reglament a la pàgina 11 del butlletí).
S’aproven les noves ordenances fiscals per
al 2009 que afecten a piscines; Cementiri;
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa pel subministrament d’aigua;
i la taxa per a la prestació del servei d’Escola Bressol. (Més informació a la pàgina
13 del butlletí).
S’acorda incloure a l’ordre del dia presentar les següents al·legacions al Pla director
territorial del Camp de Tarragona:
- A la banda est del municipi s’ha esgrafiat
un “Sòl de protecció especial”, limitat pel
traçat del vial prolongació del vial de Sant
Ramon, excepte a la zona de l’ARE. Es
demana que es retiri el “Sòl de protecció
especial” fins la mateixa corba de nivell
d’acabament del ARE (línia esquemàtica),
així es podria convertir en públic l’espai
del comellar i així pogué desaiguar el

municipi. A la vegada es podrien situar
determinats equipaments a l’altre banda
del vial, definint d’aquesta manera una
transició entre sòl urbà i “Sòl de protecció
especial”, sòl públic i privat.
- També s’observa una gran diferencia
entre les zones protegides del polígon
sud i el polígon nord. En aquest sentit es
demana que es fixi una distancia concreta
iguals als dos polígons, (...)es considera
que cal que tot el territori tingui un
mateix tractament en front problemes de
igual magnitud, es ha dir caldria fixar en
tot cas unes franges de protecció de 50,
100 o 200 m., o qualsevol altre distancia,
però sempre d’acord a uns paràmetres
concrets (...)
Respecte a aquest punt cal indicar que a
la banda oest de la CN-240, s’ha esgrafiat un “Sòl de riscos i afectacions”, que
impedeix qualsevol creixement del nucli
de Puigdelfí. Fet que no es acceptat pel
Consistori i es demana que sigui el Planejament Municipal el que reguli aquestes
zones. Ja que tal com es presenta inclús
impedeix completar la trama urbana
amb una mínima coherència. També en
la banda nord d’aquesta franja, no s’ha
tingut en compte el document del Polígon industrial “La Beurana”, en fase de
tramitació urbanística final, que caldria
incorporar al document.
- Degut al creixement previst a Perafort
i amb la gran incidència de vehicles
que genera el complex petroquímic, es
demana el desdoblament de la CN-240,
com a mínim fins la rotonda d’aquesta
amb l’accés a l’estació del Camp, si bé es

considera que per raons de seguretat forà
imprescindible desdoblar-la fins a Valls.
- Cas que es recuperi el ferrocarril via
Roda, es demana un baixador entre el
nucli de Perafort i Puigdelfí, a la vegada
que es cobreixi la via a la zona que circula en trinchera tocant a Puigdelfi, per
minimitzar d’aquesta manera l’impacta
acústic, sobre els habitatges que es veurien greument afectats pel soroll.
- Que no es limiti la autonomia municipal
en tot allò que no sigui imprescindible, es
a dir que el document incideixi únicament
en elements de caràcter supramunicipal, xarxa viaries i ferroviàries, sistemes
hidràulics, masses forestals i corredors
biològics importants que afectin a varis
municipis(...).
El Sr. Alcalde informa al Ple de la reunió
mantinguda amb la Direcció General de
Ports i Transports de la Generalitat, pel
que fa a l’Àrea de Perafort-La Secuita,
referent a mancomunar el servei de taxi
en el que respecta a la prestació del servei amb l’Estació del Camp de Tarragona.
El servei mancomunat de taxi està obert
perquè s’hi puguin adherir els municipis
de La Pobla de Mafumet i del Morell.
Els taxis d’un municipi tindrien prioritat
al seu municipi. Estarien comunicats
per emissora. I a l’Estació del Camp de
Tarragona tindrien igual prioritat els taxis
de qualsevol de tots quatre municipis.
La Direcció General de Ports i Transports
de la Generalitat, farà tramesa de les
Bases i tarifes pròpies a aprovar per cada
Ajuntament.

Padró d’habitants
Padró d’Habitants a 31 de gener de 2009: 1.202 habitants

Naixements
Pablo Vázquez Caballero .  .  .  .  . 10/10/2008
Montserrat Domínguez Buira .  .  . 10/10/2008
Clàudia Montfort Hernández .  .  . 30/10/2008
Irene Sanjuan Gómez  .  .  .  .  .  .  . 23/11/2008
Alan Padrell González .  .  .  .  .  .  . 08/12/2008
Jordi Ferre Martínez .  .  .  .  .  .  .  . 12/12/2008
Adrian Bas Palma .  .  .  .  .  .  .  .  . 15/12/2008
Arnau Alonso Salvador .  .  .  .  .  . 11/01/2009
Carla Giner Navas  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26/01/2009
Matrimonis
11/10/2008
Mateo Fernández Vázquez i Guadalupe Gómez Lluna
08/11/2008
Jordi Cayetano Puertas i Cristina Boronat Barrera
28/11/2008
Ariel Andrés González Nuñez i Marilina Chinchilla

Jordi Ferre Martínez

Martí Fortuny Vidal
03/07/2008
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gastronomia

Guatlles escabetxades
Ingredients:

Preparació:

Per a dues persones:
· 4 guatlles de pagès
· 3 fulles de llorer
· 3 grans d’all
· 1 ceba de Figueres
· 1 pastanaga
· 1 porro
· 1 got de vinagre blanc
· 1 got de viblanc
· ½ culleradeta de pebre
vermell mòlt
· 300 cl d’oli d’oliva de 0,4º
· sal
· pebre
· farigola
· romaní

1. Per començar, separeu els pits i les cuixes de les guatlles, i
reserveu les carcanades per fer-ne un brou, per exemple.
2. Talleu la ceba a la juliana, i també la part blanca del porro i la
pastanaga.
3. En una cassola, daureu els grans d’all amb la pell, poseu-hi la
ceba i, quan sigui rossa, afegiu-hi el llorer, els grans de pebre i
la farigola i el romaní.
4. Afegiu-hi el porro i, quan hagi suat tota l’aigua, la pastanaga.
5. Quan la pastanaga estigui ben sofregida, passeu un moment el pebre bord per la cassola fins que canviï
de color, que es torni més fosc, i afegiu-hi el vi blanc i el vinagre.
6. Quan s’hagi reduït prou, i no faci olor d’alchol, i hagi perdut la potència acètica, afegiu-hi l’oli d’oliva.
7. Marqueu les cuixes de guatlla, ben salpebrades, a la paella, i quan siguin rosses, afegiu-les a l’escabetx.
8. Quan siguin gairebé cuites, marqueu els pits de guatlla a foc molt fort per la part de la pell, i fique-los dins
l’escabetx amb el foc parat. Mengeu-vos les guatlles acompanyades de les verdures de l’escabetx. Si
voleu, coeu uns brots de bròquil al vapor i també els hi afegiu.

Entrecot de vedella amb rocafort i pomes
Ingredients:

Preparació:

· 2 entrecot de vedella
d’aprox. 250 g
· 100 g de formatge rocafort
· 200 cc de crema de llet,
35% de matèria grassa
· 2 pomes golden
· 1 copa de conyac
· una ceba petita
· mantega
· sucre

1. Per començar, arrenqueu el bull, amb foc molt suau, de la crema
de llet amb el formatge.
2. Piqueu la ceba en trossos petits, sofregiu-la i flamegeu-la amb el
conyac. Seguidament afegiu-hi la crema de llet amb el formatge,
deixeu reduir el conjunt i poseu-lo al punt de sal. Passeu la salsa
per un colador i guardeu-la.
3. Peleu i trossegeu les pomes. Marqueu-les amb mantega i sucre.
4. Tempereu, salpebreu i marqueu l’entrecot
5. Finalment emplateu l’entrecot i tireu per damunt la salsa de
rocafort i pomes.

Pastis de xocolata amb nous
Ingredients:
· 100 gr de nous pelades
· 200 gr de xocolata fondant
· 100 gr de mantega
· 125 gr de sucre
· 3 cullerades de llet
· 3 ous
· 100 gr de farina

Preparació:
1. Per començar, enceneu el forn a 180-200ºC. Al bany maria
foneu la xocolata amb la mantega amb una baterola
elèctrica de “varillas”, muntem tres ous sencers amb el
sucre, fins que es faci un blanc, es nota pel color, groc molt
clar i perquè al aixecar les “varillas” les gotes que cauen
s’ensorren lentament.
2. Tot seguit untem un motlle amb mantega. Barregem
les nous amb la xocolata fosa i amb molt de compte les
barregem amb el blan, i despres amb un colador hi afegim
la farina com si fos una pluja.
3. Un cop tenim la mescla feta la posem al motlle i al forn uns 30 minuts (si ens agrada el podem guarnir
amb les nous que hem guardat abans d’enformar-lo)
4. Per saber si està ben cuit el punxarem amb un palillo, si aquest surt net, el pastís esta llest per ser servit.

