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Tot i ser un municipi petit, que ho som quant al
nombre d’habitants, hem de lluitar sempre per tirar
endavant els nostres projectes i il·lusions. Potser
som menys –mai pocs–, però això només farà
que treballem amb més energies i dedicació per
aconseguir els recursos que la gent de Perafort i
Puigdelfí necessita per a fer realitat els seus somnis.
El nostre poble, doncs, és petit però mai conformista.
Renunciar a tenir instal·lacions i serveis dignes per
als nostres veïns i veïnes queda exclòs dels nostres
plans, dels de l’Ajuntament però també de tots els qui
estimem aquest poble, el nostre poble.
I de la mateixa manera que busquem recursos
econòmics i materials globals, també centrem la
nostra atenció en potenciar les possibilitats de les
generacions més joves. Els nens i nenes d’avui són els
adults del demà. Sobre ells recaurà la responsabilitat
de tirar endavant la vida a Perafort i Puigdelfí, i de
tots depèn que el seu futur sigui tan brillant com sigui
possible. Per això, des d’aquest consistori seguim i
seguirem apostant per oferir beques als nostres joves,
perquè puguin seguir estudiant i formant-se, sempre
amb total llibertat i amb el màxim suport.
Però les nostres apostes no van adreçades només
al jovent. La gent gran també és i ha de ser motiu
d’atenció, per la qual cosa ens congratula haver
signat recentment un conveni per a que els nostres
veïns de més edat puguin gaudir de les magnífiques
instal·lacions del Centre de Dia de la Pobla de
Mafumet. L’acord permetrà una millor i major atenció
als nostres veïns de la tercera edat que ho necessitin,
però el conveni no contempla només l’accés a aquest
servei, sinó que també facilitarem el transport d’anada
i tornada al Centre.
Com a regidor de Joventut i Benestar Social, les
beques als nostres estudiants, el suport a la gent gran
i els recursos globals del nostre municipi són temes
que m’ocupen i em preocupen, com a la resta de
membres del consistori, doncs aquests són alguns
dels pilars de la nostra petita però gran societat.
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Puigdelfí celebra la Festa Major
Durant tres dies, tots els veïns i veïnes gaudeixen d’un programa d’actes variat i molt complet,

Els veïns i veïnes de Puigdelfí van
viure del 23 al 25 de gener la seva Festa
Major, tot i que els actes de celebració
es van iniciar ja el dia 20 del mateix
mes. En concret, les Vespres Solemnes
de Sant Sebastià màrtir, en honor al
patró del municipi, van ser les encarregades d’obrir el programa d’actes.
La resta d’activitats previstes es van
reservar per al cap de setmana, iniciant-se divendres 23 de gener amb dues
activitats culturals: una conferència a
càrrec del Dr. Ferran Salmurri i la inauguració d’una exposició de manualitats
i puntes de coixí. Per acabar la jornada
es va celebrar el Ball de Festa Major, a
càrrec de l’Orquestra Girasol, i que va
aplegar al Casal de Puigdelfí a un bon
nombre de veïns i veïnes amb ganes de
passar-ho bé.
El dissabte va començar de la millor
manera possible: amb un esmorzar
popular obert a tothom i que va fer les
delícies de grans i petits. Precisament
aquests últims van gaudir de valent a la
tarda, amb el grup d’animació infantil
“Fan, fan, show”, que va oferir el seu
espectacle al Casal Cultural. Unes hores
més tard i coincidint amb la mitjanit,
van ser els adults els que van gaudir
del Casal amb el Ball de Festa Major
amenitzat per l’Orquestra Estelada.
Un cop recuperades les forces, el
diumenge es va iniciar amb els més
petits com a protagonistes del parc
infantil, obert matí i tarda. Al migdia,
però, tots els veïns i veïnes del poble
es van concentrar a l’església per a
celebrar la missa solemne en honor
a Sant Sebastià, amb missa cantada i
posterior concert a capella a càrrec del
cor “The Issel’s singers”.
Finalitzada la missa, es va oferir
un vermut popular al Casal, on ja a la
tarda s’hi va celebrar un espectacle de
música i dansa a càrrec de la companyia “Cultures del món”.
Per últim, l’acte de cloenda i acomiadament de les festes es va dur a terme
amb una espectacular exhibició de focs
artificials, a càrrec de la pirotècnica
Tomàs.

El vermut popular, dut a terme al Casal, va reunir els veïns i veïnes entorn la taula

La conferència del Dr. Ferran Salmurri

L’exposició de manualitats i puntes de coixí
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en honor a Sant Sebastià
carregat de diversió i espectacle

Els inflables, una de les grans atraccions del parc infantil, que va fer gaudir de valent els nens i nenes del poble

L’espectacle d’animació infantil “Fan, fan, show” va fomentar
la participació dels infants

La pubilla i les dames d’honor, durant la missa solemne en honor de Sant Sebastià
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Carnaval... festa i disbauxa!
El passat 28 de febrer, els veïns i veïnes
de Perafort van sortir al carrer per a celebrar el Carnaval, una festa organitzada per
la Societat Cultural i Recreativa de Perafort,
amb la col·laboració de l’Ajuntament. Sis
dies abans, el diumenge 22 de febrer, va
tenir lloc la celebració carnavalesca de
Puigdelfí, que va reunir un gran nombre de
veïns al carrer i al voltant de la rúa.
Pel que fa a Perafort, la celebració es va
iniciar a la tarda, amb la rua de lluïment,
que va reunir prop de 300 persones i en
què hi van prendre part un gran nombre
de comparses que van donar color i alegria
als carrers del nostre municipi.
Enguany, les comparses que van
participar a la rua van ser Cayo Largo i
Som i Serem –que l’any que ve seran les
encarregades de portar el Rei i la Reina del

Entre d’altres, els pirates van ser
majoria a Perafort durant la nit
de Carnaval, tal com demostren
aquestes imatges d’una de les
moltes colles reunides

Carnaval de Tarragona, respectivament-;
Aerodance; AMPA del Carme; Acadèmia
de Ball May; Disc 45; Dones de Sant Salvador; La Petada; Colours Fantasy i La Tarraco
de luxe. Totes elles van participar uns dies
abans al Carnaval de la ciutat de Tarragona,
afegint-se també al de Perafort, que també
va comptar amb la participació de la comparsa del Centre de Joventut Perafort.
Tots, sense excepció, van contribuir a fer
del Carnaval una festa alegre i plena de disbauxa, que va arribar a tots els racons del
nostre poble. A banda de les comparses,
molts veïns i veïnes també van afegir-se a
la festa amb les seves originals disfresses.
Un cop finalitzada la rua, es va donar pas
a un espectacle infantil a càrrec de la companyia “Rodamóns”, al Casal de Perafort. A
la seva finalització, es va convidar tots els

nens i nenes a berenar coca amb xocolata.
I, pel que fa als adults, la seva celebració
del Carnaval va seguir ja ben entrada la nit
amb el Gran Ball de Carnaval, que va anar
a càrrec del grup “Bugui-Bugui”. La festa,
que va tenir lloc al Casal, va incloure el
concurs de disfresses i coca amb xocolata
per a tots els assistents.
Els escolars, presents
Els alumnes del CEIP i l’Escola Bressol
Mar Blava del nostre municipi no es van
plegar de mans i, un any més, van celebrar
la festa més imaginativa de tot l’any amb
una rua particular. A més, els nens i nenes
de totes les edats van sortir al carrer ben
disfressats per ballar, tirar confeti i divertir-se en companyia de la seva família i
amics.
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Aquests gaiters escocesos van amenitzar la nit de Carnaval amb la seva
música i el bon humor de què van fer gala

Desde Puigdelfí a Perafort, tothom s’ho va passar d’allò més bé amb la seva disfressa

Ball entre “zombis” durant el Gran Ball de Carnaval (a l’esquerra), durant el qual es va celebrar el concurs de disfresses, al qual els vestits d’època (a la
dreta) també es van deixar veure
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La Setmana Cultural
Del 21 d’abril a l’1 de maig, Perafort
i Puigdelfí va viure la Setmana Cultural, que va incloure l’organització
d’onze actes de molt variada temàtica
i aptes per a tots els públics: propostes de pintura, literatura, gastronomia,
música i cultura popular, entre altres.
La Setmana Cultural del nostre
municipi es va inaugurar amb una
exposició de pintura dels artistes
locals Loli Berbel, Juani Galera, Francisco Teruel i Josep Gavaldà, el dia
21. Un dia després es va presentar
en societat el llibre ‘Cuina casolana
de Perafort i Puigdelfí’, en un acte al
qual van assisitir els autors i autores
de les receptes, habitants del poble. El

Amb un total d’onze activitats, Perafort i Puigdelfí

llibre va tenir una gran acollida i va ser
repartit entre els assistents. Ja el dia
de Sant Jordi, el lliurament de l’obra
es va estendre a la resta de llars de
municipi i, a més, les dones van rebre
una rosa.
El dia 24 va ser el torn d’una interessant xerrada a càrrec de Josep Pedro,
titulada ‘Puigdelfí i el ferrocarril el
1884’. El caràcter divulgatiu d’aquesta
cita va tenir continuació el dia següent
amb la inauguració de l’exposició
‘Dones grans, grans dones’, de l’Institut Català de la Dona.
El dissabte va ser el dia dels més
petits, ja que nens i nenes del municipi,
però també adults, van aprendre amb

Pintura, literatura,
gastronomia, música i
cultura popular, entre
altres, es van donar cita
en la Setmana Cultural de
Perafort i Puigdelfí
el taller de cuina a càrrec d’Enrique
Muñoz, cuiner del CEIP Perafort. Ja a la
tarda, es va oferir un musical infantil de
temàtica “manga” al Casal, el mateix
escenari que un dia després va acollir un dinar popular organitzat per la

La venda de llibres el Dia de Sant Jordi, un altre element bàsic de la
Setmana Cultural

L’exposició de pintura de quatre autors locals va inaugurar la Setmana
Cultural

El taller de cuina, celebrat al CEIP de Perafort, en plena acció

Viure a Perafort i a Puigdelfí

societat

van concentrar una variada oferta per a tots els gustos

Societat Cultural i Recreativa, i que va
reunir un bon nombre de veïns i veïnes.
Finalitzat l’àpat, tots els assistents van
gaudir amb la cantada d’havaneres
oferta pel grup ‘Veus de Reus’.
Ja en la recta final de la Setmana
Cultural, el dimarts 28 d’abril va tenir
lloc una conferència sobre la Llei
d’Igualtat, a càrrec de la Sra. Isabel
Sales, coordinadora de l’Institut Català
de la Dona.
I, per últim, la cloenda a aquesta
interessant i variada proposta cultural
va arribar amb una trobada de puntaires, celebrada el dia 1 de maig i que va
reunir més de 300 persones al Casal
Cultural de Puigdelfí.

El musical infantil “Alicia en el país del manga”
va reunir grans i petits al Casal

El dinar popular organitzat per la Societat Cultural i Recreativa, tot un èxit

La Sra. Isabel Sales, coordinadora de l’Institut
Català de la Dona, va oferir una interessant
conferència
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Cuina casolana... i d’autoria local
L’Ajuntament edita el llibre “Cuina casolana de Perafort i Puigdelfí”, realitzat amb receptes
dels seus veïns i veïnes
El 23 d’abril, en motiu del dia de Sant
Jordi, l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí
va lliurar als veïns i veïnes del municipi
el llibre “Cuina casolana de Perafort i
Puigdelfí”, que ha estat possible gràcies
a l’aportació desinteressada dels veïns i
veïnes de les seves millors receptes, amb
les quals s’ha creat un llibre que ofereix
plats tradicionals i innovadors, de la cuina
catalana, espanyola i internacional, ja que
l’obra recull també les receptes dels veïns
nouvinguts al municipi des d’altres països.
Tots són plats exquisits i de senzilla elaboració.
Un dia abans, el 22 a la tarda, va tenir
lloc al Casal Cultural de Perafort la presentació pública del llibre. L’acte va reunir
unes 100 persones, entre les quals hi
havia els autors i autores de les receptes,
als quals se’ls va lliurar un exemplar del
llibre i un diploma en agraïment a la seva
aportació. Un per un, van recollir els obsequis de mans de l’alcalde, de la primera
tinent d’alcalde i de la regidora de Cultura.
L’acte d’homenatge als autors del llibre va
finalitzar amb una fotografia de família i
un berenar per a tots els assistents, que
van coincidir a destacar el gran resultat
final del llibre, així com les nombroses,
variades i exquisides receptes que conté.
Imatge de família dels autors i autores (dalt), i
un instant del lliurament d’exemplars i diplomes
(baix)

La lectura dels infants
A banda del llibre de cuina, l’Ajuntament de Perafort també va pensar en els
més petits. Un cop més, els nens i nenes
del municipi van rebre un exemplar d’un
llibre adequat per a la seva edat per a
que gaudeixin de la lectura i alhora
aprenguin amb històries educatives. Els
llibres escollits són “La passejada de la
Nina” per als més petits i petites; “Pluja
de sons i colors” per als nens i nenes
de 4 a 6 anys; “Com creuar el carrer i
no acabar fet una coca”, per als infants

de 7 a 9 anys; i “L’or de la serp emplomallada”, per als nens i nenes de 10 a
12 anys. El lliurament d’aquestes obres
va anar acompanyada de dos models
de punt de llibre elaborats a partir dels
dibuixos en motiu de Sant Jordi que els
nens i nenes del municipi van dissenyar
especialment per a l’ocasió fa uns dies.
A més, l’Ajuntament també va crear
un punt de llibre per a cada família del
municipi amb el llibre “Cuina casolana
de Perafort i Puigdelfí”.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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El CEIP gaudeix de la seva Setmana Cultural
Coincidint amb la Diada de Sant Jordi,
el CEIP Josep Veciana de Perafort va
organitzar la seva pròpia Setmana Cultural, organitzada per tots els alumnes
del centre, des de P3 a 6è de primària i
sota el títol “Els 5 continents”.
En aquest context, del 22 al 24
d’abril els alumnes perafortins van
gaudir d’una gran varietat d’activitats,
entre les quals es trobaven tallers de
cuina d’Oceania i Europa; ball de danses africanes i europees; l’elaboració
de manualitats d’Àsia o el divertiment
amb jocs tradicionals d’Europa, entre
molts altres tallers.

Els alumnes de l’escola observen diversos llibres (dalt) i mostren els resultats del taller de periodisme
(centre), dins la seva Setmana Cultural. A més, van aprendre circulació vial (baix)

L’anagrama de l’escola
D’altra banda, la Setmana Cultural
també va incloure un concurs per a
escollir l’anagrama que identificarà
el col·legi. Els alumnes van ser els
encarregats de crear les seves propostes. D’entre totes les presentades, el
claustre de mestres en va triar les deu
millors i, d’aquestes, properament un
jurat integrat per un mestre, un representant de l’Ajuntament, un representant de l’AMPA i un membre de l’equip
directiu triaran l’anagrama guanyador,
que serà presentat a la festa de final
de curs.
D’altra banda, les activitats del CEIP
Josep Veciana no van centrar-se només
en aquesta Setmana Cultural, sinó que
recentment els alumnes del col·legi
perafortí també van aprendre les normes de la circulació vial tot gaudint
d’una jornada en què van poder muntar en bicicleta. Els Mossos d’Esquadra
van dissenyar un circuit a les pistes
del centre i van ensenyar les normes
del trànsit rodat als alumnes, que van
posar-les en pràctica sobre bicicletes.
Una altra de les activitats dutes a
terme va ser la sortida a una granja
de Santa Maria de Palautordera
(Barcelona), on els nens i nenes van
gaudir de tres dies de colònies en un
ambient rural del qual en van extreure
molts aprenentatges.
Igualment productiva va ser la videoconferència realitzada amb el CEIP Sant
Sebastià de Nulles, en la qual tots dos
centres van intercanviar coneixements
sobre la vida i obra del compositor de
música clàssica Joseph Haydn.
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Matriculació a
l’Escola Bressol

Ara que el curs acadèmic 2008/2009
s’aproxima al seu final, és l’hora de
començar a preparar el següent. En
aquest sentit, l’Escola Bressol va celebrar el període de preinscripció per als

nens i nenes que vulguin assistir-hi el
curs vinent. Aquesta preinscripció va
tenir lloc del 5 al 15 de maig, i va ser
tot un èxit pel que fa a la demanda de
places, ja que es va cobrir el 100% de
la capacitat del centre.
Així, les 74 places de les quals
disposa l’Escola Bressol van quedar
cobertes, a l’espera que properament es dugui a terme el període
de matriculació per al pròxim curs.
Aquest tindrà lloc entre els dies 8 i
12 de juny, i determinarà finalment
els alumnes que el curs 2009/2010
formaran part de l’Escola Bressol, on
iniciaran el seu aprenentatge amb les
moltes i molt variades activitats que
s’hi duen a terme.
En aquest sentit, durant els primers
mesos del 2009 han estat vàries les
sortides realitzades pels nens i nenes
de l’Escola Bressol, sempre amb
l’objectiu que es familiaritzin amb
l’entorn i aprenguin d’una manera
natural, experimentant amb tot el
que els envolta. La darrera d’aquestes sortides va tenir lloc el passat
divendres, 22 de maig, quan els nens
de P1 i P2 van anar a la granja per a
conèixer els animals que hi viuen.

El CEIP comptarà amb un hort ecològic
La iniciativa forma part del projecte
“Escola Verda” que duu a terme el
centre educatiu, i el qual compta
amb el suport de l’Ajuntament. El
Consistori, que col·labora de manera
activa en el projecte “Escola Verda” i
en les diverses activitats que impulsa
aquest programa, que farà arribar dos
camions amb terra ecològica al CEIP
del municipi per tal de fer realitat el
projecte de l’hort.
L’hort ecològic escolar és un instrument que possibilita un gran ventall de

possibilitats i activitats a l’entorn del
centre educatiu: els valors del respecte,
la col·laboració i la responsabilitat; la
presa de decisions sobre què plantar,
quan i com mantenir-ho; escollir els
sistemes de reg i fertilització, etc.
A més a més, es tracta d’un projecte
on pot participar-hi tota la comunitat
educativa: el professorat, els alumnes i
les famílies. La col·laboració entre tots
és la que fa possible la finalitat última
de la iniciativa: l’orientació de l’educació
vers el desenvolupament sostenible.

Amb aquesta nova activitat, el CEIP
del nostre municipi aposta una vegada
més pels valors ecològics i de preservació del Medi Ambient, i els difon entre
els seus alumnes mitjançant eines properes i constructives.
Les obres de condicionament de
l’hort ecològic s’iniciaran aquest proper mes de juny, amb la finalitat que
estiguin enllestides i a punt per al seu
ús a l’inici del curs escolar 2009-2010,
que començarà el proper mes de
setembre.

Beques per als escolars i universitaris
Un any més, l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha posat en
marxa el programa de beques per als estudiants del poble
amb l’objectiu d’ajudar als joves a fer front a les seves despeses educatives. Aquestes ajudes consisteixen en beques
monetàries destinades a la compra de llibres i a sufragar el
transport escolar, i beneficien als alumnes que han presentat
la seva sol·licitud per a rebre les ajudes.

Les beques per als llibres escolars estan obertes a tots
els estudiants empadronats al municipi que cursin Educació
Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i estudis
universitaris. D’altra banda, les ajudes per al transport escolar
són per als desplaçaments a municipis propers del Camp.
Aquest any s’han sol·licitat 207 beques per un import total
de 37.465 euros.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

consistori

13

Conveni amb l’Arxiu Històric Arxidiocesà
El passat 1 d’abril, l’Ajuntament de
Perafort va signar un conveni de col·
laboració amb l’Arxiu Històric Arxidiocesà (AHAT) per a la digitalització de
l’arxiu parroquial perafortí.
L’acord contempla, a més, la restauració d’algun còdex i d’altres documents
de gran valor històric. A propòsit de
la digitalització, es pretén garantir la

conservació d’uns valuosos fons documentals i, alhora, posar-los a l’abast dels
estudiosos, ja que es podran consultar a
través del web de l’AHAT.
Per la seva banda, el Sr. Joan Martí Pla
i Pla, alcalde de Perafort, va expressar la
seva satisfacció de poder col·laborar en
aquesta acció conjunta amb l’Arxiu que
representa la salvaguarda d’una part

molt important del patrimoni documental de la població.
Van estar presents a l’acte de signatura Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona; el Sr. Josep Ramon
Fuentes, professor de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili; i el
Sr. Joan Quijada, tècnic de l’AHAT, a més
del nostre alcalde.

El nostre alcalde va signar el conveni amb els representats de l’Arxiu arquebisbal

La recollida selectiva,
en progressió
Les dades més recents del Consell
Comarcal del Tarragonès expliquen que
la consciència ecologista de Perafort i
Puigdelfí va per bon camí. Com a mínim,
pel que fa al reciclatge de les deixalles
i, més concretament, de les fraccions
reciclabes com ara paper, cartró, vidre i
matèria orgànica.
En concret, durant l’any 2008 al nostre poble es va reciclar el 28% d’aquestes fraccions reciclabes, la qual cosa
situa Perafort i Puigdelfí per sobre de la
mitjana dels 14 municipis en els quals
la recollida selectiva és gestionada íntegrament pel Consell Comarcal del Tarragonès. Aquesta mitjana és del 24,30%.

En la comparativa amb la resta de
municipis, el nostre és el cinquè que
més fraccions reciclables va recuperar
–sempre en percentatge-, la qual cosa
ve a demostrar que la consciència social
amb la protecció del medi ambient és un
dels grans valors de Perafort i Puigdelfí.
Tot i això, encara cal seguir treballant
en la conscienciació de la necessitat
de reciclar les deixalles, ja que si bé el
28% de Perafort i Puigdelfí parla molt bé
del nostre municipi, encara ens trobem
per sota de l’objectiu fixat pel Consell
Comarcal del Tarragonès, que se situa
en la recollida selectiva del 40% de fraccions reciclabes.

PERAFORT:
28 % de fraccions reciclables recollides durant el 2008
3.7 % per sobre de la mitjana dels 14 municipis
12 % per sota de l’objectiu fixat pel Consell
5è lloc dels 14 municipis (*):
Altafulla 41.91 %
Vespella de Gaià 34.52 %
Els Pallaresos 32.09 %
La Secuita 28.37 %
Perafort 28 %
Vilallonga del C. 25 %
El Catllar 24.37%
La Pobla de Montornès 23.2 %
Renau 20.03%
Salomó 20.01%
(*) gestionats pel Consell Comarcal del Tarragonès
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Perafort signa un conveni
amb La Pobla per a l’ús del
seu Centre de Dia

El nostre alcalde, junt amb el seu homònim de La Pobla i altres autoritats presents, durant la
signatura del conveni

El Centre de Dia de La Pobla de
Mafumet ha obert les seves portes als
veïns de Perafort i Puigdelfí, gràcies al
conveni signat el passat 28 d’abril pels
respectius alcaldes.
L’acord, amb vigència d’un any i
prorrogable de manera anual, permetrà oferir les places disponibles que
es puguin generar per a que els veïns
del nostre municipi que compleixin els
requisits de dependència establerts per
la Generalitat de Catalunya i que així ho
desitgin puguin beneficiar-se dels serveis del Centre de Dia pobletà.
En aquest cas, els nostres veïns i veïnes seran tractats en igualtat de condicions respecte els usuaris de La Pobla,
i hauran d’abonar les mateixes tarifes,
de les quals l’Ajuntament de Perafort
en subvencionarà una part, així com el
transport fins al Centre de Dia.

Característiques i serveis
El Centre de Dia de La Pobla de Mafumet
disposa de 25 places. D’àmbit territorial
comarcal, ofereix serveis especialitzats:
- Atenció personal en les activitats de
la vida diària
- Higiene personal
- Seguiment i prevenció d’alteracions
de la salut
- Readaptació funcional i social
- Fisioteràpia i recuperació dels hàbits
d’autonomia
- Activitats de lleure i dinamització sociocultural
- Acolliment, convivència i manutenció
- Suport personal, social i familiar
I els següents serveis opcionals:
- Servei de transport adaptat
- Perruqueria
- Podologia

Entra a www.perafortbike.com/

Associació Esportiva Perafort Bike. Carrer Joan Palau, 1. 43152-Perafort

Puigdelfí
tindrà un
Espai Cultural
Polivalent

Durant el proper mes de juny donaran
inici les obres de construcció de l’Espai
Cultural Polivalent a Puigdelfí, un servei
que serà una realitat a principis del proper any 2010.
El projecte es durà a terme aprofitant
l’ajuda econòmica que suposa el “Plan
E” del govern espanyol, que finançarà el
100 % de les despeses de construcció de
l’edifici.
El projecte de l’Espai Cultural Polivalent, que té un pressupost total de
176.280 euros, ha estat encarregat a
l’arquitecte municipal.
Quan obri les seves portes, en els primers compassos de l’any vinent, aquest
Espai Cultural Polivalent acollirà els
cursos que es desenvolupen anualment
a Puigdelfí (manualitats, puntes de coixí,
etc.), així com actes culturals diversos,
com ara exposicions o conferències,
entre altres. Per tant, aquest nou espai
servirà per a reunir i potenciar les activitats cultural que tenen lloc a Puigdelfí al
llarg de l’any.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

consistori
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El mur de contenció i la conducció
d’aigües pluvials, en marxa
Les obres de millora,
sempre necessàries, tenen
durant aquestes setmanes
un clar exemple a l’Avinguda
Catalunya de Perafort.
Aquesta, així com el camp
de futbol situat en un dels
seus laterals, es troben en
plena fase de remodelació
d’un dels seus punts: just a
l’alçada del camp de futbol
s’està construint un mur de
contenció.
A més, en el mateix punt
també s’està treballant en la
millora de la xarxa de conducció d’aigües pluvials.
En aquest sentit, la primera fase d’aquests treballs

ja es troba en marxa i tenen
un termini d’execució de
cinc mesos, per la qual cosa
es preveu finalitzar aquesta
primera fase de l’obra després de l’estiu.
Aquestes
inversions
de millora per al municipi
compten amb un pressupost
d’adjudicació de 195.527,51
euros, dels quals el PUOSC
(Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya) en subvenciona un total de 118.849,09
euros.
L’empresa que duu a terme
els treballs és AGROVIAL
S.A:, guanyadora del concurs
públic d’adjudicació.

L’estat actual de les obres ja deixa entreveure el resultat final d’aquesta
primera fase dels treballs.

Millora la jardineria
Recentment, l’Ajuntament de Perafort ha posat en
marxa un programa per a millorar l’aspecte floral i vegetal de Perafort i Puigdelfí. Sota el nom de “Pla de millora
intensiva de jardineria”, aquesta acció municipal persegueix l’objectiu de millorar l’estat de les flors, plantes i
arbres. I, per a aconseguir-ho, s’ha optat per contractar
una nova empresa de jardineria, que intentarà optimitzar
la jardineria municipal.

L’Ajuntament ajorna el pagament d’impostos
Després que en els darreres dies del passat any 2008
l’Ajuntament va acordar per unanimitat congelar la majoria
dels impostos i taxes municipals per al present any, ara arriba
una mesura que pretén ajudar els veïns del nostre municipi a
superar la crisi econòmica actual.
Així, el consistori té el projecte d’aprovar l’aplaçament d’impostos als ciutadans que, a causa de la crisi, així ho necessitin.
En aquest sentit, es fraccionarà el pagament de l’IBI, amb el
calendari i quotes següents:
• Del 30 de maig al 30 de juliol:		
50%
• Del 30 d’agost al 30 d’octubre:
50%

Pel que fa a l’impost d’aigua, el seu pagament passarà a
ser trimestral l’any vinent. Enguany no és possible ja que el
primer trimestre de l’any ja ha acabat.
Aquestes mesures es prendran com una manera de col·
laborar amb els contribuents a superar les dificultats que la
situació econòmica comporta, i se n’informarà de manera
àmplia i detallada una vegada s’hagi acordat al ple municipal.
En la mateixa línia, l’equip de govern té previst modificar
per al 2010 el sistema de pagament de taxes, impostos i serveis municipals, fraccionant-los més per a facilitar als veïns i
veïnes el compliment de les seves obligacions fiscals.
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Perafort Bike no s’atura
En el primer trimestre d’aquest any,
Perafort Bike va organitzar una sortida
en bicicleta de muntanya per la Conca de
Barberà. Els participants van gaudir d’un
itinerari senzill i de gran bellesa, de 40 km i
amb sortida i arribada a l’Espluga de Francolí, recorrent alguns racons amb força
atractiu de Blancafort, Senan i Vimbodí.
D’altra banda, el passat 4 d’abril va tenir
lloc una magnífica caminada per la vall del
riu Glorieta. Aquesta va començar l’ermita
del Remei d’Alcover i després d’unes primeres rampes, van arribar a les ruïnes de
l’ermita de les Virtuts. En aquest punt es
van aturar per agafar forces i baixar al fons

de la vall. Seguint el curs del riu
van passar per l’extraordinari Niu
de l’àliga, un dels punts d’interès
paisatgístic emblemàtics d’aquestes muntanyes, per a arribar al
punt de sortida, on l’organització va oferir un bon esmorzar.
Competició
D’altra banda, Manuel Fernandez i Joan Ventura van completar
recentment els més de 100 km
de la ruta del Císter en bicicleta. En l’àmbit
competitiu, Albert Aguilar va arribar a la
meta de la mitja marató de muntanya de

Mont-ral, tot i estar lesionat, fent-ho en 2
hores i 54 minuts. A més, Xavi Prim és el nou
líder de la Copa Catalana d’orientació en btt.

Julià Olivé, líder per partida doble
La temporada 2009 ha començat de
manera excel·lent per al petit dels Olivé, un
Julià que s’ha instal·lat al lideratge dels dos
campionats que està disputant: el Català
i el Mediterrani, ambdós a la categoria
Sèries 600.
Al Campionat de Catalunya de velocitat,
el perafortí va aconseguir la victòria en
les dues primeres curses, disputades a
Castellolí i a Montmeló. En tots dos, Julià
Olivé va sumar els 25 punts que atorga la
victòria. Així, lidera amb autoritat la classificació amb 50 punts, 10 per sobre del
segon classificat, i amb un avantatge de 24
punts respecte el tercer pilot.

Però Olivé no només domina al Català,
sinó que també lidera el Campionat del
Mediterrani, que consta de cinc curses. Ja
s’han disputat les dues primeres, al final
de les quals el jove perafortí és el líder de
la categoria Sèries 600. En la primera cita,
disputada a Castellolí, el pilot del Moto
Club Constantí va vèncer, aconseguint 25
punts.
Ja a la segona cita, al circuit de la Comunitat Valenciana, Olivé no va poder repetir
triomf, però va acabar segon. Ara lidera la
classificació amb 45 punts i un marge de
15 i 20 punts respecte el segon i tercer
classificats, respectivament.

Julià Olivé, en plena acció i al calaix més alt del
podi del Campionat de Catalunya

Joan Olivé inicia el seu novè Mundial
Per novena temporada, el perafortí Joan
Olivé disputa el Mundial de velocitat de
motociclisme, de nou en els 125 cc i amb
l’objectiu de millorar el 7è lloc de l’any
passat i sumar la seva primera victòria.
Fins ara, la sort no li ha fet costat. Per
problemes mecànics en la seva Derbi
Racing Team durant la volta d’escalfament
va sortir últim en la prova inaugural, a
Qatar. Tot i això, va superar 15 pilots en les
quatre primeres voltes. Llavors, la intensa
pluja va obligar a suspendre la cursa i a
Olivé a conformar-se amb la 18è lloc.

Millor resultat va obtenir al Japó, on
va acabar setè i va sumar els primers
9 punts. A la tercera cita, a Jerez, Olivé
també va esgarrapar punts: 5, després
que va només va poder ser 11è en acusar
novament problemes mecànics. La seva
progressió es va veure tallada a Le Mans
(França), on la pluja el va fer caure quan
era segon.
Tot i aquest inici irregular, el pilot
perafortí confia a poder acostar-se al capdavant de la classificació general. Ara és
16è, amb 14 punts.

Acords de plens

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Ordinari celebrada el
16 de desembre de 2008
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. 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 text refós de la Modificació
Puntual de les Normes Subsidiàries,
redactat per l’arquitecte municipal Sr.
Carles Penalba i Sedò.
S’aprova la modificació del conveni de
23 de desembre de 2005 entre l’ajuntament de Perafort i el Consell Comarcal
del Tarragonès, així com la modificació
introduïda per l’acord de Ple del Consell
Comarcal de data 28 de juliol de 2008,
en el sentit que les àrees soterrades de
contenidors per a la recollida selectiva de
residus a amortitzar i finançar siguin 8,75
en lloc de les 10 previstes inicialment.
S’acorda la ratificació del decret de data
1 de novembre de 2008 d’acceptació de
la subvenció per als cursos 2006-2007 i
2007-2008, adreçada a la Llar d’Infants
i que ascendeix a 117.000 euros.
S’acorda adjudicar al Consell Comarcal del Tarragonès, per actuacions de
caràcter supramunicipal, el Fons de
Cooperació Supramunicipal 2008 rebut,
per improt de 4.869,86 euros.
S’acorda aprovar el conveni tramès pel
Consell Comarcal del Tarragonès a fi

d’engegar el programa “Tots podem col·
laborar per un Tarragonès més net”.
S’acorda aprovar el conveni amb el
Departament d’Interior, relacions Institucionals i Participació que ofereix
la xarxa RESCAT als ajuntaments de
Catalunya que no disposin de Policia
Municipal, a fi que sigui utilitzada per
l’alcalde/alcaldessa o persona en què
delegui, davant casos d’emergència.
S’acorda adjudicar provisionalment el
contracte per a la “Construcció d’un
mur de contenció i conducció d’aigües
a l’Avinguda Catalunya. 1a Fase” a
l’empresa AGROVIAL SA pel preu de
195.527,51 euros, IVA inclòs, per ser
l’empresa que ha ofertat el preu més
baix.
S’acorda aprovar definitivament la
Modificació de les Ordenances fiscals
de l’impost de vehicles de tracció
mecànica, de la taxa de subministrament d’aigua i de la taxa de serveis de
l’Escola Bressol, aixì com l’Aprovació
definitiva de la imposició i l’ordenació
de la Taxa reguladora dels preus de les
Piscines i de la Taxa per la prestació del
servei de Cementiri.
S’informa de la carta tramesa pel
Departament de Governació i Administracions Públiques, que comunica
la signatura d’un conveni entre el
Departament, la Societat Catalana
de Telecomunicaciones SOX SA i la
marca Orange en nom i representació
de France Telecom España, per tal de
facilitar la comunicació directa de les
administracions públiques amb el Grup
Orange i dotar a les administracions
d’un canal d’informació directe i prioritari perquè els governs locals disposin

d’informació de primera mà sobre les
incidències en els servis de telefonia
fixa, mòbil, banda ampla, etc.
S’acorda per unanimitat concedir una
subvenció a la Societat de caçadors
“El Castellot”, per cobrir despeses de
senyalització del coto.
S’acorda aprovar el conveni a signar
entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els ajuntaments
de La Secuita i de Puigdelfí i Perafort.
S’acorda aprovar el Pla municipal de
protecció civil, Pla d’actuació per a
episodis de contaminació accidental
del riu Ebre, associats a les tasques de
descontaminació de l’embassament de
Flix.
Pel Sr. Alcalde es posa de manifest que
de conformitat amb la Resolució del
Ministeri d’Administracions públiques
de data 9 de desembre de 2008, de la
Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, per a la qual s’aprova el model
per a la presentació de sol·licituds, les
condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos lliurats a càrrec
del Fons Estatal d’Inversió Local creat
per Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de
novembre, pel qual es creen un Fons
Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de
l’Economia i l’Ocupació i se n’aproven
els crèdits extraordinaris per atendre
el finançament, s’ha encarregat a
l’arquitecte municipal la redacció d’un
Projecte per a la realització d’un Espai
Cultural Polivalent a efectes de poder
acollir-se l’ajuntamnet a la subvenció
del 100% dels cost de l’actuació que li
correspon en funció del número d’habitants: 176.280 euros.

Padró d’habitants
Padró d’Habitants a data 22/05/2009: 1212 habitants
Naixements
Marcel Pascual Velilla.......................15/02/2009
Jana Navarro Munté.........................01/05/2009
Bruna Serrat Roig............................07/05/2009

Matrimonis
20/03/2009
Francesc Xavier Olivé Vericat i Anna Figarola Cervera
Defuncions:
18/04/2009
Ana Maria Collado González
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serveis

Telèfons útils
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
Mossos d’Esquadra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  088
Agutzil Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620 88 61 65
CAP d’El 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
Fecsa Endesa (avaries) .  .  .  .  .  .  . 902 536 536

Horari d’autobusos (*)
(*) segons dades de la empresa

VALLS › TARRAGONA

TARRAGONA › VALLS
FEINERS
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DIUMENGES I FESTIUS
6 i 7 de juny de 2009 Els Pallaresos
Serramia Rofes, Ma. De l’Amor – Jujol, 3 Tel. 977 610 552
13 i 14 de juny de 2009 El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 840 952

8.05
(1)

20 i 21 de juny de 2009 Tarragona
Mas Cavallé, Sílvia – Major, 46 Tel. 977 238 622
(1)

27 i 28 de juny de 2009 La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela – Sant Cristòfor, 35
Tel. 977 611 267
4 i 5 de juliol de 2009 La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 840 525
11 i 12 de juliol de 2009 Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel – Nou, 7
Tel. 977 625 555 / Tel. Urgències. 605 043 509
18 de juliol de 2009 Tarragona
Canals Garriga, M. Teresa – Prat de la Riba, 31
Tel. 977 241 038
19 de juliol de 2009 Tarragona
Arbolí Segarra, Mercè – Francesc Bastos, 1 bis
Tel. 977 221 560
25 de juliol de 2009 Tarragona
Espadaler Gamissans, Montserrat – Major, 14
Tel. 977 228 380
26 de juliol de 2009 Tarragona
Meler Brosed, Raül – Caputxins, 21 bis Tel. 977 240 216
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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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14.20

14.00

15.30

16.30

15.40

16.30

16.50

17.25

18.05

19.15

18.00

19.40

20.05

19.50

21.20

22.45

21.35

23.05

DISSABTES
6.00

7.25

12.00

7.50

12.15

14.05

15.25

16.30

17.30

15.40

16.35

20.05

19.50

21.20

7.25

12.00

13.00

7.50

12.15

13.15

15.25

16.30

17.40

15.40

16.35

18.00

19.15

19.50

21.20

19.30

20.05

21.35

21.35

DIUMENGES I FESTIUS

22.45

23.05

Participa!!!
El Butlletí “Viure a Perafort i Puigdelfí” també
és teu, participa-hi!
Si tens alguna fotografia que et fa il·lusió que
surti 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!

Tots els butlletins i informacions municipals a:

www.perafort.cat www.puigdelfi.cat

