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Millores i punts negres

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde

[04]

Des de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí treballem
sempre amb l’objectiu de fer que la vida dels nostres veïns
i veïnes sigui el més còmoda possible. La recerca d’una
millor qualitat de vida ens mou en cada acció que aquest
consistori duu a terme, tot i que això a vegades comporta
algunes molèsties puntuals o provisionals.
Aquest ha estat el cas de l’enllaç viari amb la N-240.
Durant el temps que van durar els treballs de millora, ens
vam veure obligats a entrar i sortir del nostre poble per un
accés provisional que generava alguna petita incomoditat.
Ara, però, amb l’obertura de l’enllaç el passat mes de
maig, això ja és història. Ara disposem d’un accés en
condicions, ben asfaltat, ben senyalitzat, més ample, més
ràpid i més segur. Sobretot, segur. Perquè per fi, després
de tant desitjar-ho, hem eliminat de les immediacions del
nostre municipi aquell tomb que constituïa un autèntic
punt negre de la xarxa viària.
La Diputació va construir un nou pont sobre el barranc
del corredor del Mediterrani que ens facilita l’accés i
sortida de Perafort, i n’augmenta la seguretat de pas. Tot
i això, la nostra satisfacció encara està mancada d’una
última millora, doncs el remodelat enllaç amb la N-240
no és complet. En els 500 metres més pròxims al nostre
municipi, l’estat de la via segueix sent insuficient per a les
necessitats de pas dels nostres veïns i visitants.
Aquest dèficit, però, també va camí de solucionar-se. Fa
només uns dies, l’Ajuntament va arribar a un acord amb
la UTE que construeix el corredor del Mediterrani per a
que aquesta s’encarregui de millorar l’estat de la nostra
connexió amb la N-240. Llavors, podrem estar satisfets.
No podrem dir el mateix, però, d’altres aspectes que
afecten a la vida dels perafortins i perafortines. Em
refereixo a l’estació de l’AVE, que des de fa algun temps
i des d’alguns sectors socials i mediàtics s’està intentant
desprestigiar, al·legant una pretesa mala ubicació de
la qual discrepo. El problema de l’estació de l’AVE de
Perafort i La Secuita no és la seva ubicació, sinó la mala
comunicació de què ha estat dotada per les autoritats
competents, la poca difusió i promoció que se n’ha fet per
part dels actors del nostre territori, i l’escàs interès i estima
que ha aconseguit per part dels líders socials de la nostra
demarcació.
Esperem que en un futur pròxim aquesta situació canviï,
amb l’esperança de no convertir l’estació de l’AVE en
un nou punt negre, com el que fa poc hem aconseguit
eliminar a l’enllaç amb la N-240.
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Èxit de participació a la Festa Major
Durant dues setmanes el municipi va omplir de festa el carrer, i els veïns i veïnes van respondre

Sopar de gala, esport, tradició i ball , quatre de les propostes fonamentals de la Festa de Sant Pere

Perafort va celebrar la seva Festa
Major amb dues setmanes d’intensa
activitat i una gran varietat de propostes que van fer gaudir tots els habitants
del municipi. Entre el 23 de juny i el 5
de juliol, els carrers perafortins es van
omplir de gent, música i un ambient festiu que no va deixar ningú indiferent.
Durant tots aquests dies, tant l’Ajuntament com la Societat Cultural i Recreativa de Perafort, organitzadors de la
Festa Major, així com el Club d’Escacs
i la Llumeneta, col·laboradors en diferents actes, van posar un ampli i variat
ventall d’activitats festives a disposició

dels perafortins i perafortines, així com
de tots aquells que van arribar al poble
per a afegir-se a aquesta celebració.
Així, veïns i visitants, grans i petits,
van gaudir d’allò més amb totes i cadascuna de les propostes que oferia el
programa de la Festa Major. En aquest
sentit, cal destacar l’elevada participació social aconseguida, sent aquest
l’autèntic mesurador de l’èxit que any
rere any obtenen aquestes Festes i que
enguany es va tornar a repetir.
La Festa Major va destacar un
any més per la variada i interessant
oferta d’activitats, buscant sempre

que cadascuna d’aquestes propostes
reunís el major i més variat nombre de
persones. En aquest sentit, la resposta
social aconseguida durant les Festes
va ser d’allò més satisfactòria, doncs
totes les activitats van comptar amb
una elevada participació, que van tenir
el seu dia culminant el passat dissabte,
27 de juny.
La cursa ciclista i el pregó a càrrec
del Sr. Joan Pedrerol –director del Complex Industrial Repsol a Tarragona- van
congregar una gran quantitat de públic,
mentre que el sopar de gala, amenitzat
amb música en directe i que va incloure
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de Sant Pere de Perafort
prenenent part de totes les activitats

Petits i grans van gaudir de les nombroses i variades propostes d’una Festa de la qual en va ser pregoner el Sr. Joan Pedrerol

la presentació de la pubilla i les dames
d’honor, així com una divertida i entretinguda revista musical, va aplegar 330
persones a la Carpa de les Festes.
Un altre dels moments més importants de la Festa Major de Perafort va
tenir lloc un dia després, el diumenge
28, quan es va celebrar la Missa
solemne de Sant Pere Apòstol. Aquesta
va comptar amb la participació de la
Capella Escolania del Sant Crist de la
Sang de Reus, i es va completar amb
la processó de Sant Pere Apòstol. Ja
el dilluns, la celebració religiosa es va
completar amb les Vespres solemnes.

Però, entre les activitats destacades d’aquesta Festa Major 2009,
també cal esmentar elements festius
com les cercaviles, concerts i balls
de Festa Major, la primera edició
de la Trobada d’escacs, organitzada
pel Club d’Escacs de Perafort, o les
imprescindibles matinades, a càrrec
de la Llumeneta’s Band, així com l’exhibició de dansa realitzada el dimarts
30 de juny, en què diferents escoles
de dansa van oferir música i ball amb
diferents ritmes.
A més, els més petits també van tenir
el seu propi espai al parc d’inflables,

amb la celebració de jocs tradicionals,
amb l’espectacle de titelles, amb el
parc aquàtic o la festa de l’escuma,
entre altres activitats.
I, per arrodonir la Festa, un any més
la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort va organitzar un sopar de pa
amb tomàquet, enguany amenitzat per
un espectacle de danses polinèsies.
A continuació, tots els perafortins i
perafortines van gaudir amb l’espectacular exhibició de focs artificials, que
va posar el punt i final a la Festa Major
2009 de Perafort, a l’espera que l’any
vinent arribin de nou les celebracions,
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Les activitats infantils, entre les més exitoses de la Festa Major
perafortina, van aconseguir una elevada participació

El festival de dansa va portar a Perafort una variada representació d’estils i ritmes musicals. A baix, a l’esquerra, la junta de la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort, organitzadora de la Festa Major. A la dreta, la processó de Sant Pere posterior al Solemne Ofici.
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Puigdelfí celebra la Festa d’estiu
El passat mes de juliol, Puigdelfí va
celebrar la seva Festa d’estiu, durant el
cap de setmana del 11 i 12 de juliol.
D’entre els actes festius celebrats, en
va destacar el sopar popular de pa amb
tomàquet i embotit que es va celebrar
a la pista poliesportiva del municipi.
Aquesta trobada va comptar amb la
participació d’unes 80 persones.
També va destacar el ball de festa
ofert per l’orquestra Tangara, que va
fer ballar fins ben entrada la nit a tots
els veïns i veïnes reunits a la pista poliesportiva.
En definitiva, va ser un cap de setmana durant el qual els veïns i veïnes
de Puigdelfí, així com tots aquells que
s’hi van acostar, van gaudir d’unes festes que, gràcies al bon temps, es van
viure al carrer, i que per a molts van
servir per a donar el tret de sortida a
les vacances d’estiu.
El sopar popular va reunir una gran part dels veïns
de Puigdelfí, que van gaudir de la companyia i
del bon temps

Els alumnes del CEIP Josep Veciana celebren
el final de curs
Els alumnes del CEIP Josep
Veciana van celebrar el
final del curs acadèmic
2009-2010 amb una gran
festa que va tenir lloc el 5
de juny i que va reunir estudiants, pares, mares i altres
familiars en una gala amb
diversos focus d’atenció
i en què els alumnes van
exhibir les seves habilitats
artístiques.
Així, es vav representar
diferents espectacles, com
el que van oferir els alumnes
del cicle superior, basat en
la combinació de balls amb
l’educació física. Els alumnes una mica més petits,

els del cicle mitjà, van fer
gaudir tots els presents
amb una representació del
musical “Mamma Mia”.
Quan als alumnes de
primer i segon curs, van
posar en escena una variada representació de balls
típics del món, com ara
africans, oceànics, etc.
Per últim, els més petits,
els alumnes d’educació
infantil, també van fer gala
de les seves habilitats amb
tres activitats ben diferents:
els més menuts, de P3,
van representar el conte
del cargol i l’herbeta de
poniol; els de P4 van oferir

un repertori de balls del
Festival d’Eurovisió; i els
estudiants de P5 van llegir i
van protagonitzar un vídeo,
en el que també va ser la
seva particular festa de
graduació, doncs finalitzen
l’etapa d’educació infantil, i
el proper curs s’iniciaran en
la primària.
Els primers graduats
D’altra banda, la festa de
final de curs d’enguany va
tenir un caràcter especial,
doncs per primera vegada
un grup d’alumnes del
centre finalitza l’educació
primària. Aquesta primera

promoció que finalitza el
sisè curs, està integrada
per cinc estudiants, als
quals se’ls va obsequiar
amb una orla com a record
de la seva etapa al centre.
A més, l’AMPA va obsequiar
aquests alumnes amb una
samarreta commemorativa
en què hi apareix la foto de
tots ells.

Cinc estudiants
formen la primera
promoció graduada
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El CEIP estrena nou anagrama
El CEIP Josep Veciana de Perafort ja
llueix el seu nou anagrama, després del
concurs celebrat entre els alumnes del
centre i del qual en va resultar guanyador
el disseny presentat per Pau Uclés.
El seu anagrama, ara també el del centre escolar, representa tres llapis agafats
de la mà, en símbol de germanor i integració, doncs cadascun té característiques diferents quant al gruix o el color.

El jurat va escollir el model de Pau
Uclés d’entre els 10 dissenys finalistes va
triar pel seu caràcter integrador i per ser
un reflex de la diversitat que viu el CEIP
Josep Veciana.
Des d’ara aquest és el nou anagrama
oficial de l’escola, i serà incorporat a tota
la documentació oficial, un cop va ser
presentat en societat durant la festa de
final de curs del centre escolar.

Perafort, al programa “Escuelas viajeras”
La darrera setmana del mes de maig,
un grup de 15 alumnes de 5è i 6è curs del
CEIP Josep Veciana de Perafort van protagonitzar una activitat enriquidora a nivell
cultural i personal. Aquesta va consistir en
la participació dins el programa “Escuelas
Viajeras”, organitzat i finançat per complet
pel Ministeri d’Educació i Ciència.
Així, els alumnes perafortins i perafortines, acompanyats d’un professor, van
poder gaudir d’una estada d’intercanvi al
municipi asturià de Gijón, on van compartir
experiències i aprenentatges amb escolars
de Corral de Almaguer (Toledo) i Abarán
(Múrcia). L’estància i el viatge van ser
sufragats pel Ministeri d’Educació i Ciència,
impulsor del projecte del qual s’han pogut
beneficiar els nostres joves estudiants.
Del 24 al 29 de maig, els joves estudiants van recórrer una gran varietat

d’indrets d’interès històric i cultural,
a més de conèixer i aprendre les tradicions d’Astúries. L’experiència es va
iniciar el dia 24 de maig amb l’arribada
al càmping en què es van allotjar durant
tot el viatge. El dia següent, de bon matí,
van iniciar la visita al municipi de Luanco
i, a la tarda, van contemplar el magnífic
paisatge que ofereix el Cabo de Peñas.
Ja a la nit, els escolars de Múrcia van
oferir una presentació de la seva cultura, amb la projecció d’un DVD, i van
cantar abans d’oferir uns obsequis als
seus companys de viatge.
El dia següent va ser el torn de visitar
Oviedo, on van veure estàtues de grans
artistes i altres elements característics de
la ciutat, i Langreo, on van visitar el Museu
de la Mineria. La jornada va finalitzar amb
la presentació a càrrec dels estudiants
toledans.

El dimecres 27 de maig, el programa
“Escuelas Viajeras” va portar els nostres
joves estudiants a Covadonga, als Llacs i a
Cangas de Onís. Ja de tornada al càmping,
els perafortins i perafortines van obsequiar
els seus amics murcians i toledans amb
una degustació de pa amb tomàquet i llonganisa seca que va ser tot un èxit.
Un dia després, es van desplaçar a la
natura per a observar ossos cantàbrics.
Després, de nou al càmping, van gaudir
d’una demostració de jocs tradicionals
i balls regionals. Per últim, va arribar el
moment de la presentació de Perafort,
que van sorprendre tots els presents amb
una representació de la cultura popular
del poble, mitjançant el ball de diables,
elements de foc i de la Llumeneta.
Ja en el darrer dia d’aquest interessant
viatge, els participants van visitar Gijón, just
abans d’iniciar el camí de retorn a casa.
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L’Escola bressol fa sortides pels més petits
Els alumnes de P1 i P2 de l’Escola
Bressol Mar Blava de Perafort van gaudir d’un final de curs amb diverses activitats lúdiques i formatives. En primer
lloc, van visitar la granja Mas de Teret,
a El Catllar el passat 22 de maig, amb
l’objectiu que es poguessin familiaritzar
amb els animals d’una granja i les seves
característiques, i aprendre així d’una
manera natural, experimentant amb tot
el que els envolta.
Van participar a la sortida uns 50
nens i nenes de l’Escola Bressol, que
van gaudir de diferents activitats molt

divertides alhora que educatives. Entre
aquestes, van poder muntar a cavall i
van veure animals com ànecs i conills. A
més, també van gaudir del moment en
què els nostres nens i nenes van donar
de menjar a les cabres.
Amb aquesta excursió, tant els
alumnes de la classe dels crancs i els
dofins (P 1) com la de les balenes i
els taurons (P 2) van conviure de ben
a prop amb els animals que viuen en
una granja, passant unes hores a les
seves instal·lacions i observant els
seus hàbits diaris.

Curs de conducció eficient
L’Ajuntament de Perafort i l’Autoescola
Sant Pere i Sant Pau van organitzar un
curs gratuït de conducció eficient, que es
va dur a terme durant el passat mes de
juliol. Aquesta iniciativa, desenvolupada
amb èxit en altres punts del territori català
i espanyol, i que també va assolir una
elevada participació a Perafort i Puigdelfí,
té com a objectiu ensenyar pautes de
comportament al volant de manera que
permet l’estalvi de combustible –fins a un
20%- i, en conseqüència, de diners per als
conductors. A més, i no menys important,
aquesta reducció del consum de carburant afavoreix també una conducció més
respectuosa amb el medi ambient, doncs

també es redueix les emissions de CO2 i,
per tant, la contaminació que provoca l’ús
de vehicles a motor.
El curs, creat per l’Institut Català d’Energia, es va impartir de manera gratuïta entre
els dies 3 i 18 de juliol, en torn de matí i de
tarda, amb sessions limitades a grups de
tres alumnes. Aquests, acompanyats per
personal especialitzat en conducció eficient, van rebre el curs, d’una duració total de
quatre hores. Aquest temps de instrucció va
comprendre tant la formació teòrica, impartida als baixos de l’Ajuntament de Perafort,
com la classe pràctica, duta a terme amb
cotxes de l’autoescola Sant Pere i Sant Pau
en un circuit urbà i interurbà.

Sortida a la platja
Els alumnes de P1 i P2 de l’Escola
Bressol Mar Blava de Perafort van
gaudir el passat 26 de juny d’un refrescant i divertit matí a la platja, una experiència que van aprofitar al màxim per a
jugar i passar-ho bé. Els nens i nenes van
jugar i riure de valent a la sorra. I, per a
evitar la calor, van refrescar-se amb un
deliciós gelat i fins i tot es van mullar els
peus a l’aigua del mar, abans de passar
per les dutxes instal·lades a la platja per
a espolsar-se la sorra i tornar a casa
després d’un matí d’allò més complet.
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Festa de final de curs a l’Escola Bressol
Hi van participar tots els nens i nenes de l’escola
El passat 10 de juliol, es va celebrar
la festa de cloenda del curs escolar
2008/2009 a l’Escola Bressol Mar Blava
de Perafort, en un acte que va reunir
alumnes, educadores, pares i mares i
altres familiars dels nens i nenes que
enguany han compartit aprenentatges
en aquest centre educatiu.
La festa, celebrada al matí, es va
cloure amb el lliurament de les orles
a tots i cadascun dels alumnes, que
d’aquesta manera tindran per sempre
un bonic record de la seva estada a
l’Escola Bressol del nostre municipi, així
com dels companys i companyes amb
els quals han compartit aprenentatges,
jocs i diversió. Un per un, els alumnes de
les classes de les petxines, tortugues,
crancs, dofins, balenes i taurons van
recollir la seva orla. En el cas dels alumnes dels grups de balenes i taurons, a
més de l’orla de grup se’ls va lliurar una
altra fotografia individual, doncs aquest
era el seu darrer any a l’Escola Bressol,
ja que la propera tardor iniciaran una
altra etapa formativa amb la seva arribada a l’educació primària.
Començant per dalt, la classe de les balenes i, a sota, els taurons. Sota aquestes línies, a l’esquerra el grup dels crancs i al costat dofins, i més a baix la
classe de les petxines, a l’esquerra i la de les tortugues a la dreta
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La carretera de Perafort a la N-240 serà
totalment nova
A mitjans de maig es va procedir a l’obertura amb caràcter
provisional de l’enllaç viari amb la N-240, mentre que actualment ja presenta un estat totalment finalitzat i apte per al seu
ús. Així, el tram de la carretera més proper al nostre municipi ja
disposa d’un estat òptim per al seu ús. D’aquesta manera, l’antiga
aspiració de disposar d’una carretera sense punts negres, segura
i ràpida deixa de ser un desig condicionat a altres projectes de
major entitat, com l’expansió urbanística del poble endarrerida
per l’actual crisi econòmica, o la construcció d’un pont sobre el
corredor del Mediterrani.
Fa unes setmanes, doncs, es va obrir al trànsit la via que enllaça
amb la N-240, i a la qual la Diputació de Tarragona va construir un
nou pont sobre el barranc que suposa el final de l’estretament i
el perillós tomb fins ara existent que constituïa un autèntic punt
negre, i elevant també el nivell de la via, amb la qual cosa desapareix el canvi de rasant.
A aquesta millora s’hi afegeix també la millora d’aquesta via
d’enllaç fins a la mateixa entrada de Perafort, ja que els darrers

500 metres de la carretera no presentaven l’estat adequat per al
seu creixent ús dels darrers anys, amb l’arribada de l’AVE i l’augment demogràfic del nostre municipi.
Ara, però, una negociació de l’Ajuntament de Perafort amb la
UTE que construeix el corredor del Mediterrani a la nostra zona
ha permès un acord segons el qual el nostre consistori aporta els
terrenys necessaris per a l’ampliació de la carretera, mentre que
les obres del corredor l’ampliaran fins a la mateixa entrada del
poble.
Per a dur a terme aquest acord ha estat necessària la col·
laboració dels propietaris dels terrenys afectats, així com de la
Diputació de Tarragona, propietària de la carretera i que ha donat
la seva conformitat a l’acord. Amb aquest es posa el punt i final
al pobre accés a Perafort des de la N-240, i suposa també una
millora que afavoreix els usuaris d’aquesta via, les necessitats de
trànsit de la qual s’han vist incrementades en els darrers anys per
la creació de l’estació de l’AVE, així com per l’ús que en fan els
habitants dels municipis veïns.

Les eleccions europees a Perafort i Puigdelfí
El diumenge 7 de juny es van celebrar les eleccions europees,
en les quals els països membres de la Unió Europea van escollir els
seus representants al Parlament.
En el cas de Perafort i Puigdelfí, els comicis van tenir una
participació molt baixa de només el 32’94% del cens electoral,
emmarcant-se així dins l’elevada abstenció que aquestes eleccions van patir. De fet, la participació va baixar gairebé 10 punts
respecte els mateixos comicis de l’any 2005, quan va votar el
42’79% del cens.
Pel que fa als resultats electorals, un cop completat el recompte
dels 282 vots emesos, en va resultar guanyador el PSC-PSOE, amb
86 vots que suposen el 30’60% dels vots. Això representa un mínim

retrocés per al grup socialista, que l’any 2005 va obtenir el 30’71%
dels suports. El segon partit més votat va ser CiU, amb 82 vots i el
29’18% del total. Aquestes xifres representen un increment significatiu, ja que l’any 2005 va obtenir el 23’62% dels vots emesos.
En tercer lloc, el PP va obtenir 52 suports, la qual cosa representa
un 18’51% dels vots i un retrocés respecte el 22’05% obtingut el
2005. Vint van ser els vots sumats per ERC, que amb el 7’12% va
quedar molt lluny del 17’32% aconseguit l’any 2005. En la situació
contrària es troba ICV-EUiA, que suma 16 vots i un 5’69%.
A més, un total de 19 vots, el 6’76% de la participació total, va
anar a parar a altres grups polítics, així com a vots nuls o en blanc.
L’any 2005, el percentatge d’aquests vots va ser del 6’30%.
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Una delegació sueca s’interessa per
l’estació d’alta velocitat
Una delegació sueca va reunir-se amb
els ajuntaments de Perafort i de La
Secuita i amb la Cambra de Tarragona
el passat 28 d’abril per a conèixer de primera mà els detalls i experiències que la
línia de tren d’alta velocitat del Camp de
Tarragona ha generat al territori.
El grup suec va estar format pel consell
d’administració de Nyköping-Östgötalänken AB, empresa pública que té l’objectiu
de promoure el nou Eix d’Alta Velocitat de
la gran regió d’Estocolm. Aquest seria el
primer tram del projecte d’unir Estocolm
i Goteborg amb Dinamarca, dins dels projectes prioritaris TEN de la Xarxa Transeuropea fomentada per la Unió Europea.

L’empresa pública sueca agrupa els
quatre municipis principals del Sud d’Estocolm per on passarà la línia, amb una
població total de 440.000 habitants. Els
municipis són Linköping, Norrköping,
Nyköping i Trosa, que es troben en un
radi d’entre 40 km i 250 km de distància
d’Estocolm.
A més dels municipis, l’aeroport de
Skavsta, el segon d’Estocolm, situat
al municipi de Nyköping, forma part
d’aquest grup, per la qual cosa el Camp
de Tarragona és un referent pel grup suec
visitant.
Per la seva banda, la delegació del Camp
de Tarragona va exposar la importància del

nostre territori degut a la connexió de les
dues grans línies d’alta velocitat de l’Estat,
l’actual de Madrid-Barcelona –frontera
francesa i la que s’ha d’executar del corredor del Mediterrani. A més d’exposar la
configuració de les estacions del Camp de
Tarragona i les futures estacions del sud
de l’Aeroport i de Tarragona ciutat.
El grup suec es va mostrar molt interessat per la participació dels agents del
territori en la dinamització de l’aeroport de
Reus-Costa Daurada i els vols de baix cost.
Així mateix, es va incidir en el desenvolupament del Pla Director i possibles estratègies per captar vols, com també en la
intermodalitat ferrocarril avió-ferrocarril.

L’ajuntament instal·la una
marquesina a la parada
d’autobús
Els perafortins i perafortines ja gaudeixen d’un parament adequat per a
protegir-se de la pluja i el vent quan
esperen que arribi l’autobús. Després
de més de dos anys demanant sense
èxit aquesta protecció a la Generalitat,
organisme al qual competeix aquesta
mena d’infraestructures, l’Ajuntament
de Perafort ha decidit donar un pas

endavant i ha optat per assumir la compra i col·locació de la marquesina a la
nostra parada d’autobús.
Així, tot i que aquesta inversió era
competència del Govern català, davant
l’absència de resposta per part d’aquest
el Consistori ha optat per fer-se càrrec
d’aquesta necessària infraestructura,
de la qual tothom ja en pot gaudir.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Per la neteja i la bona imatge
Perafort i Puigdelfí poden
presumir de ser uns dels primers i també dels pocs municipis que tenen tots els seus
contenidors d’escombraries
soterrats. Aquesta va ser una
gran i important inversió realitzada des de l’Ajuntament
per a millorar el benestar dels
veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí, evitant les incomoditats de topar amb deixalles
al carrer.
Darrerament, però, els nostres municipis estan patint de
nou la deixadesa a l’hora de
fer servir aquests contenidors
i, com es pot comprovar a
la imatge que acompanya
aquest text, l’acumulació de
deixalles al costat, però fora,
dels contenidors comença a
ser costum.
El civisme i la convivència
són pilars bàsics d’una societat, i la nostra ha pogut presumir fins ara d’una qualitat de
vida i un benestar envejables.

Així doncs, cal pregar a tots
els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí que facin un ús
correcte dels serveis i instal·
lacions col·lectius, començant
pels contenidors soterrats.
De ben segur que perdre un
parell de minuts doblegant
les deixalles a fi que entrin al
contenidor no és cap molèstia, com tampoc ho hauria de
ser desfer-se de les deixalles
voluminoses seguint el calendari i horari de recollida de
voluminosos, així com el de la
deixalleria mòbil.
Per a la comoditat de tots
els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí, a continuació relacionem els propers horaris
d’aquests serveis. Fent-ne un
bon ús hi guanyem tots.
La correcta utilització dels
contenidors i dels serveis
de recollida de deixalles i de
voluminosos és una necessitat per
al benestar de tots

Deixalleria mòbil: Últim dissabte de cada mes a Perafort; últim diumenge de
cada mes a Puigdelfí.
Voluminosos: Segon dilluns de cada mes, tant a Perafort i Puigdelfí. Cal deixar
els voluminosos junt als contenidors soterrats durant el cap de setmana anterior
i fins el dilluns a les 8.00 h

Més seguretat amb
l’agutzil

Obres a la piscina de
Puigdelfí

Degut a l’increment d’actes
delictius, principalment robatoris, el consistori va implantar la
figura de l’agutzil. Entre altres
tasques, vigila el municipi des
de l’estiu del 2008. Durant els
seus primers nou mesos de treball –de juliol a març-, l’agutzil
va completar 1.359 hores de
servei, de les quals el 68% nocturnes, doncs és la franja horària
de major risc de delictes.
L’agutzil està dotat d’un telèfon amb disponibilitat ciutadana
i disposa de connexió directa
amb els Mossos d’Esquadra.

Durant uns dies d’aquest
estiu, la piscina municipal de
Puigdelfí ha estat tancada a
l’ús dels veïns i veïnes degut a
unes obres de millora i condicionament que resultaven del
tot imprescindibles.
El problema que s’ha solucionat era l’aparició de diverses
fuites d’aigua a l’interior de la
piscina, amb el conseqüent
desaprofitament de recursos
que comportava.
Així doncs, es va elaborar
un pressupost per a la reparació d’aquest problema. Rebut

Durant aquests nou mesos,
l’agutzil ha comprovat 11 alarmes; comprovat i controlat 26
vehicles sospitosos; comprovat
3 trucades d’emergència amb
una resposta immediata; 11 serveis assistencials; l’avortament
d’un robatori i, especialment, la
intervenció gràcies a la qual la
Guàrdia Civil va recuperar 400
kg de haixix, un vehicle de luxe i
la detenció d’un ciutadà búlgar.
El nombre de robatoris
consumats ha minvat de 11
a 6, dels quals només 3 són
d’importància.

el pressupost, es va sol·licitar
una subvenció extraordinària
a la Diputació per a procedir al
restabliment del perfecte estat
de la piscina de Puigdelfí. Posteriorment, i durant uns dies
del present estiu, la piscina ha
estat tancada al públic per a
poder treballar en condicions
de seguretat i accelerar els
terminis de l’obra, després de
la qual la nostra piscina torna
a estar en funcionament i en
un perfecte estat que permet
el seu ús a tots els nostres
veïns i veïnes.
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La III Bicicletada popular, tot un èxit
Per tercer any consecutiu, Perafort i Puigdelfí
van gaudir de la celebració de la seva Bicicletada popular, que enguany va tenir lloc el 19
de juliol. L’activitat, dirigida principalment als
nens i nenes dels nostres municipis, va reunir
115 ciclistes de totes les edats, posant de
manifest la gran acceptació de què gaudeix
aquesta trobada anual i de caràcter popular.
Un cop completat el recorregut, d’uns 5
km i que va transcórrer pels carrers del poble,
es va celebrar un esmorzar en què tots els
participants van aprofitar per a recuperar les
forces. Per últim, la Bicicletada es va cloure
amb el lliurament de nombrosos obsequis a
tots els participants i un sorteig de regals.
L’Opennatura d’El Catllar
Però l’activitat de Perafort Bike no s’acaba
aquí, ja que també recentment nou dels seus
membres van participar a l’Opennatura d’El
Catllar, que va reunir més de 700 aficionats a
la bicicleta de muntanya.
A l’èxit de participació s’hi va afegir el del
circuit, en el qual els nostres esportistes, així
com la resta de participants, van trobar reptes
estimulants en els 40 km de què constava el
circuit, i que va transcórrer per la zona de Mas
Rafel, Mas d’Enric i l’embassament del Gaià.
La forta calor va ser una constant durant el
matí, però l’avituallament i l’esmorzar final
van servir per a recuperar forces.
D’altra banda, el passat 5 de juliol quatre
membres de Perafort Bike van recórrer
damunt les seves bicicletes la distància que
separa els municipis d’Andorra i Perafort, en
una jornada ciclista de set hores en què Agustí
Martí, Víctor Martínez, Joan Ibáñez i Carlos
García van gaudir de la bicicleta de carretera
assistits en tot moment per una furgoneta.
La Bicicletada -dalt- i l’Opennatura d’El Catllar

I Trobada
d’escacs de
Sant Pere
Cristian Rodríguez, quart classificat de Catalunya

Dins el marc de la Festa Major de Perafort,
el Club d’Escacs va organitzar la primera
edició de la Trobada d’escacs, celebrada el
2 de juliol. El torneig, tot un èxit quant a
participació, es va dividir en cinc categories:
nens i nenes de menys de 6 anys (categoria I); de 7 a 10 anys (categoria II); de 11 a 15
anys (categoria III); i sèniors, amb edat igual
o superior a 16 anys (categoria IV). Tots van
gaudir amb el sistema de competició suís,
en un torneig de caràcter popular.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Els germans Biel i Nora Arilla,
grans promeses de la natació
Els joves nedadors perafortins Biel Enric
i Nora Rita Arilla Ràfols estan constatant
la seva vàlua com a promeses de la natació. I és que recentment han aconseguit
destacats resultats en diverses proves.
El primer dels seus recents èxits va arribar el diumenge 26 de juliol, quan Biel
Enric va guanyar la categoria petita de
la XXII edició de la Travessia Nedant de
la Pineda, de 1.200 metres. A la mateixa
prova, la seva germana Nora Rita va ser
segona de la categoria benjamí femenina.
D’altra banda, només set dies després,
el 2 d’agost, Biel Enric va repetir triomf
a la LX edició de la Travessia d’Estiu de
Sitges, prova de gran tradició dins el
calendari estival i que va reunir prop de
400 participants. El perafortí va participar a la categoria intermèdia, amb un
recorregut de 800 metres del qual en va
ser el nedador més ràpid. Això, a més de

ser el vencedor absolut de la distància,
li va permetre proclamar-se guanyador
de la seva categoria, la de “Menors”,
per a nedadors nascuts els anys 1997
i 1998. Dins la mateixa cita a la platja
sitgetana, la seva germana Nora Rita es
va fer igualment amb la victòria en la
travessia petita femenina, confirmant
el bon nivell de tots dos germans i que
es va confirmar en el recent Campionat de Catalunya masculí de categoria
aleví, quan Biel Enric va finalitzar quart
als 100 metres lliures; cinquè als 100
metres papallona; i vuitè als 100 metres
esquena.
Per últim, Nora Rita va tancar la temporada amb un excel·lent resultat al
trofeu final de temporada, quan en la
prova dels 50 metres lliures va igualar
el temps de la millor marca femenina
catalana de tots els temps en piscina
de 25 metres.

Albert Ibáñez, bronze a
l’Estatal de rem

El FC Perafort
descendeix

El jove perafortí Albert Ibáñez va
penjar-se la medalla de bronze en
categoria infantil al Campionat d’Espanya de rem, celebrat recentment
a les platges del municipi gallec de
Castrelo Do Miño (Orense). Ibáñez
va aconseguir aquest destacat dins
la modalitat de doble escull infantil
masculí, junt amb el seu company
Arnau Segarra.

El nostre equip va tancar la temporada
futbolística 2008-2009 en penúltim lloc
del grup 3 de la Segona Territorial.
Els perafortins només van poder sumar
18 punts, amb un balanç de 5 victòries –4
d’elles a casa-, 3 empats i 26 derrotes.
Així, el FC Perafort no va poder evitar
el descens l’any del seu 25è aniversari,
i la propera temporada competirà a la
Tercera Territorial.

D’aquesta manera, el remer perafortí
va ajudar el seu equip, el Reial Club
Nàutic de Tarragona, a proclamar-se
campió d’Espanya en resultar vencedor absolut de la competició d’entre
un total de 40 clubs participants. En
total, els tarragonins van aconseguir
vuit medalles: cinc d’or, una de plata
i una de bronze, aquesta última l’obtinguda pel perafortí Albert Ibáñez.

Entra a www.perafortbike.com/

Associació Esportiva Perafort Bike. Carrer Joan Palau, 1. 43152-Perafort
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S’acaba la mala sort per a Joan Olivé
La mala fortuna ha abandonat al pilot perafortí Joan
Olivé, qui després de sis curses
disputades ha aconseguit pujar
al podi per primera vegada
aquesta temporada a la categoria dels 125 cc del Mundial
de velocitat. Tot i això, ha seguit
patint en diverses ocasions
problemes mecànics que han
minvat el seu potencial.
Així, després de sumar una
caiguda i dues cites amb problemes mecànics en les quatre
primeres curses del campionat,
tampoc en la cinquena prova,
disputada al circuit italià de
Mugello, la sort va somriure a
Olivé. El pilot del Derbi Racing
Team va sortir des de la 15a
posició i, quan es trobava en
plena progressió i ja havia
avançat diversos pilots, va patir
una inesperada caiguda.
Aquesta va ser la segona
caiguda consecutiva per a
Olivé, qui en aquesta ocasió
només va poder rodar cinc
voltes abans de ser envestit
pel seu company d’equip, Efrén
Vázquez.
Dues setmanes després, el
14 de juny, el pilot perafortí
competia a casa. En un circuit
de Catalunya que coneix molt
bé, només va poder ser 16è

als entrenaments. Tot i això, un
bon inici de cursa el va portar a
guanyar sis posicions, però de
nou els problemes mecànics
van llastrar les seves possibilitats i finalment va creuar la
meta en 14a posició.
Tot i això, Olivé va poder
sumar dos punts després de
dues curses acabant per terra,
i la seva progressió va seguir al
circuit holandès d’Assen, on el
27 de juny va aconseguir cinc
punts en acabar onzè classificat, la mateixa posició que va
ocupar a la graella de sortida.
Amb tot, aquest darrer resultat
va deixar un regust agredolç al
pilot, que en l’últim gir lluitava
per ser sisè. Una arriscada
maniobra per millorar aquesta
posició el va fer sortir del
traçat, tot i que finalment va
poder evitar la caiguda i va creuar la línia de metà en onzena
posició.
I, més recentment, per fi
Olivé va poder somriure al GP
d’Alemanya. Després de tota
la cursa lluitant amb el grup
capdavanter, va creuar la meta
en tercera posició, aconseguint
així el primer podi de la temporada i 16 punts que l’eleven a
l’onzena posició de la classificació general, amb 37 punts.

Julià Olivé segueix manant al Campionat de Catalunya
El petit dels germans Olivé no afluixa el ritme i es manté al
capdavant de la classificació del Campionat de Catalunya de
velocitat, a la categoria Sèries 600. després de tres proves
disputades –d’un total de cinc-, el jove pilot perafortí és líder
amb 63 punts, tot i que ha vist com el seu avantatge respecte
el segon classificat es redueix a només tres punts.
Això es deu al resultat de la darrera cursa disputada. Al
circuit d’Alcarràs, Julià Olivé es va haver de conformar amb la
quarta posició, i tot i sumar 13 punts, va veure com els seu rival
directe, Ferran Casas, li retallava la diferència de 10 a 3 punts.
Amb tot, el perafortí es manté líder de la seva categoria i

intentarà augmentar el seu avantatge a la propera cita del
Campionat de Catalunya, que es disputarà novament al circuit
d’Alcarràs el proper 6 de setembre.
D’altra banda, Olivé també competeix enguany al Campionat
del Mediterrani, igualment a la categoria Sèries 600. En aquesta
competició, el nostre pilot va patir una caiguda quan liderava
l’última cursa celebrada, que va tenir lloc a Cartagena. Tot i
aquest contratemps, Olivé va poder mantenir el lideratge de la
categoria, tot i que reduint el seu avantatge, el qual intentarà
augmentar de nou a la penúltima cita del campionat, el proper
20 de setembre a Albacete.

Acords de plens

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Ordinari celebrada el 13
de febrer de 2009
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, regidora; 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’informa que la Diputació de Tarragona
comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament per l’import dels interessos d’un
dels préstecs que l’Ajuntament té amb la
Caixa Tarragona.
S’acorda aprovar el conveni de col·laboració
amb l’Arxiu Històric Arxidiocesà de l’Arquebisbat de Tarragona, per a la catalogació i digitalització dels fons que pertanyen a la Parròquia
de Sant Pere, de Perafort i de Sant Sebastià,
de Puigdelfí, per tres anys.

el 6 de març de 2009
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, regidora; 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’acorda aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el procediment
negociat sense publicitat per a l’adjudicació
del contracte per a la construcció d’un Espai
Cultural Polivalent, als terrenys de les antigues
Escoles Nacionals de Puigdelfí (terme municipal de Perafort).

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Extraordinari celebrada
el 29 de maig de 2009

S’acorda delegar en el Sr. Alcalde l’adjudicació
definitiva del contracte de les obres del projecte
“Mur de contenció i conducció d’aigües a l’Av.
Catalunya, primera fase” a l’empresa Agrovial
pel preu de 195.527,51 euros IVA inclòs.

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, regidora; 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’acorda aprovar inicialment el projecte per a
la construció d’un “Espai Cultural Polivalent”,
als terrenys de les antigues Escoles nacionals
de Puigdelfí.

Pel Sr. Alcalde, es dóna compte del resultat de
la Liquidació del Pressupost del 2007, aprovat
per decret de l’Alcaldia en data 23 de març
de 2009.

S’acorda delegar en el Consell Comarcal del
Tarragonès el Servei de Recollida, transport
i disposició de la FORM (fracció orgànica de
residus municipals) de Perafort i Puigdelfí.

S’aprova inicialment el pressupost de la Corporació per al 2009, així com les bases d’execució del pressupost per al 2009 i l’aprovació
de la plantilla de personal de l’Ajuntament.

S’acorda instar al Consell Comarcal del Tarragonès perquè declari com a bé cultural d’interès local les restes de l’antic Molí de Puigdelfí,
datat del segle XIII.

S’acorda aprovar el 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
del 2009, que és de 51.289,56 euros.

Pel Sr. Alcalde s’informa de la seva assistència
a la reunió per a tractar el tema del servei de
taxi, en què es va posar de manifest l’existència de diferents àrees concertades: la costa,
el centre i la muntanya, àrea aquesta darrera
a la qual pertanyerien per raons geogràfiques
Perafort i Puigdelfí. Comunicada la divisió en
aquestes diferents àrees, properament se
signarà un Conveni per a l’àrea de muntanya.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Extraordinari celebrada

S’aprova inicialment l’ordenança municipal
reguladora de l’atorgament de Llicències
de Primera Ocupació o utilització d’edificis i
instal·lacions.
S’acorda optar per portar a terme les Lluminàries de Perafort i les de Puigdelfí, de
conformitat amb les previsions del Pla d’adequació de la il·luminació exterior, redactat pel
Consell Comarcal del Tarragonès, en lloc de ser
d’acord amb la Memòria valorada redactada

per l’enginyer municipal i presentada en el seu
dia pel PUOISC, rescatant dues subvencions
que sumen un total de 112.080,44 euros, de
l’actuació 1085/2007 “Pavimentació carrers i
clavegueram a Puigdelfí” per destinar-la a les
subvencions que financen les actuacions “Lluminàries de Perafort” PUOISC 2012 i PAM 2009,
i “Lluminàries de Puigdelfí” PUOISC 2011.
S’aprova inicialment el Reglament per a la
prestació del Servei d’Abastament d’Aigua a
Perafort i a Puigdelfí.
S’acorda signar un conveni entre la Diputació
de Tarragona, l’Ajuntament de Perafort i la Sra.
Mercè Vidal Solé, per a la cessió anticipada a
favor del Consistori, de dues finques de 318
m2 i 360 m2 de superfície, respectivament,
afectades ambdues pel projecte “Accés a
Perafort des de la carretera N-240. Carretera
TV-2231”, que ha d’executar la Diputació.
S’aprova el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet per tal que la
gent gran de Perafort i de Puigdelfí pugui ser
receptora del servei prestat pel Centre de Dia
de la Gent Gran de l’Ajuntament de La Pobla
de Mafumet, de nova creació.
S’acorda sol·licitar a la Diputació de Tarragona
una subvenció extraordinària pel 50% del
cost estimatiu de les obres de reparació de
les fuites d’aigua de la piscina municipal de
Puigdelfí.
S’acorda acceptar la cessió del manteniment
i de la conservació de les instal·lacions d’enllumenat i quadre elèctric efectuats per la
Diputació, un cop acabades les obres d’accés
a Perafort des de la carretera N-240, carretera
TV-2231.
S’aprova inicialment l’Ordenança municipal
de creació dels fitxers per a la protecció de
dades de caràcter personal.
S’aprova el conveni per a definir les actuacions de les parts per a al prestació conjunta
del servei de taxi en l’àmbit territorial dels
municipis de La Secuita i de Perafort i de
Puigdelfí.
Pel Sr. Alcalde s’informa que, per tal d’evitar
que el sostre dels vestidors de les piscines de
Perafort es torni a aixecar amb un fort cop de
vent, s’ha instal·lat una porta en el passadís
que, tancada, impedeix el pas de l’aire, ja que
quan és fort surt per dalt, fent volar el sostre
de les instal·lacions.

Padró d’habitants
Padró d’habitants a data 27/07/2009: 1218 habitants
Naixements
Marc Vela Roda.......................15/07/2009
Defuncions:
24/07/2009
Josep Maria Juncosa Banus

Matrimonis
27/06/2009
Javier Rodríguez Ribas i Laia Thomas Berrio
04/07/2009
Juan Pablo Genovese i Ainelen Analia Chiodin

18

serveis

Telèfons útils

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

Informació

VALLS › TARRAGONA

Ajuntament  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 62 50 06

FEINERS

Atenció al ciutadà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  012
DGT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 12 35 05
Informació meteorològica .  .  .  .  .  906 36 53 65

TARRAGONA › VALLS

6.05

(1)

6.45

(1)

8.05

(2)

8.30

(2)

7.35

6.00

6.30

6.50

9.10

7.25

(1)

7.50

8.30

10.40

9.00

(3)

(2)

9.40

10.10

(1)

9.30

10.05

(1)

12.10

(1)

12.40

(1)

10.30

(2)

Emergències

11.40

11.30

12.05

(1)

14.10

14.45

(1)

12.30

(2)

Telèfon únic d’emergències .  .  .  .  .  .  .  .  .  112

13.40

(2)

13.30

14.05

(2)

15.40

16.10

(1)

16.40

(1)

14.30

(2)

15.30

16.05

17.10

17.40

18.10

(1)

16.30

(2)

17.30

18.05

19.40

20.10

(1)

18.30

(1)

19.30

20.05

21.10

21.40

(1)

20.30

21.00

21.30

22.40

23.10

22.30

23.00

Mossos d’Esquadra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  088
Agutzil Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620 88 61 65

(1)

18.40

CAP d’El Morell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 84 00 15

20.40

Farmàcia de Perafort  .  .  .  .  .  .  .  977 62 55 55

22.10

Hopital Joan XXIII (urgències) .  .  .  977 29 50 11

00.10

(2)

(1)

00.10

Informació toxicològica .  .  .  .  .  .  91 562 04 20

DISSABTES
6.00

Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  977 31 20 88
Atenció a la dona maltractada .  .  . 900 900 120

(2)

608 48 68 48
660 06 82 35

8.30

10.10

12.10
16.10

(2)

17.10

(1)

19.25
21.10

26 de setembre de 2009 Tarragona
Tortajada, Jorge – Torres Jordi, 14 Tel. 977 21 18 78
27 de setembre de 2009 Tarragona
Dronda Ayza, M. Àngels – Vidal i Barraquer, 7
Tel. 977 22 18 62
3 i 4 d’octubre de 2009 Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa – Major, 6
Tel. 977 521 710/Tel. Urgències. 626 262 087

10.05
(2)

18.40

20.10

(2)

20.45

(1)

22.10

(1)

20.45

6.50
9.00

(1)

12.50

18.10
21.25

(1)

8.25

(1)

(1)

(2)

9.40

12.10
(1)

20 de setembre de 2009 Tarragona
Perpiña Piqué, Francesca – Eivissa, 7-9 Tel. 977 221 323

(1)

(1)

7.50
(1)

11.30
14.05

9.30

12.05
(1)

15.30

16.05

(2)

16.50

18.00

18.50

(2)

19.30

20.05

21.05

22.05

DIUMENGES I FESTIUS

Farmàcies de guàrdia

19 de setembre de 2009 Tarragona
Cogul Ardèvol, Francesc – Cristòfor Colom, 23
Tel. 977 212 183

(1)

6.00

9.40

14.10

(1)

12 i 13 de setembre de 2009 Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel – Nou, 7
Tel. 977 625 555/Tel. Urgències. 605 043 509

9.05

8.05
(1)

10.50

8.05

5 i 6 de setembre de 2009 La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 840 525

7.30

13.30

Fecsa Endesa (avaries) .  .  .  .  .  .  . 902 536 536

29 i 30 d’agost de 2009 La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela – Sant Cristòfor, 35
Tel. 977 611 267

(1)

(2)

Atenció a la infància .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 300 777
Taxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 629 79 13 13

22.00

(1)

8.30

10.10

9.05
(1)

13.30

(2 )

14.45

16.10

(2)

10.50

(1)

8.25

9.00

9.30

10.05

(1)

10.30

14.10

11.30

12.05

(2)

12.50

17.10

14.05

15.15

16.50

18.10

(1)

18.40

20.10

20.45

(2)

21.30

22.10

23.10

7.50
(1)

(2)

20.05

00.10

23.05

(1)

16.05

18.00

(2)

19.30

20.45

(1)

22.05

00.05

(1) Passa per Perafort i l’Estació del Camp
(2) Passa per Perafort, l’Estació del Camp i Garidells
(3) Passa per Perafort i Garidells

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS
6.00

7.25

10.00

7.50

10.15

11.25

11.10

12.00

13.00

12.15

13.15

14.20

14.00

15.30

16.30

15.40

16.30

16.50

17.25

18.05

19.15

18.00

19.40

20.05

19.50

21.20

22.45

21.35

23.05

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

