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L’educació, compromís amb el futur

Javier Robledo López
Regidor de l’Ajuntament de Perafort

[04]

Amb l’arribada de la tardor ha començat un nou curs
acadèmic que ha portat els nostres fills i filles de nou a
les aules. Per a ells, retrobar-se amb els amics, amb els
professors i amb la resta de personal és quelcom fins i tot
esperat, en molts casos.
Explicar-se les anècdotes de l’estiu, jugar i compartir
hores lectives és i serà durant els propers mesos la seva
principal ocupació. Tot per a que d’una manera natural
puguin adquirir nous coneixements que els faran avançar
en la seva formació.
Gairebé sense adonar-se’n, ells i elles van aprenent
tant a l’Escola Bressol Mar Blava com al CEIP Josep
Veciana. El seu deure és estudiar; l’obligació dels pares és
supervisar la seva formació, orientar-los i ajudar-los quan
sigui necessari; i el deure de l’Ajuntament és fer tot el
possible perquè els alumnes tinguin al seu abast totes les
possibilitats d’aprenentatge, i al mateix temps col·laborar i
ajudar els pares i mares en la notable despesa que suposa
l’inici d’un nou curs acadèmic.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Perafort som
conscients de l’esforç que tot plegat comporta. Per això,
un any més invertim en l’educació dels nostres fills i filles.
I no ho fem només amb les beques, que una vegada
més seran la base d’aquest suport, però no l’única via.
Apostem de valent en l’educació perquè som conscients
que la seva formació és el nostre futur, perquè volem,
i així ha de ser, que tinguin accés al coneixement, que
aprenguin, que es formin com els futurs adults que són.
Aquest compromís per part de l’Ajuntament de Perafort
es manté un any més, i ho fa des de les etapes inicials
de la formació cultural d’una persona, a l’escola bressol,
perquè l’educació comença amb la persona i de totes
les joves persones que ara conviuen a Perafort i Puigdelfí
depèn el futur de tots nosaltres, el nostre benestar.
Volem seguir sent un poble en què el benestar i la
qualitat de vida siguin els trets identificatius, i això passa,
irremeiablement, per apostar fort pels adults de demà.
D’ells és el futur, i nostra és l’obligació d’oferir-los totes les
eines que tinguem al nostre abast per a que tinguin més
possibilitats d’èxits, que serà també el nostre.
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Diversió amb aprenentatge a
l’Esplai d’estiu
Els nens i nenes participants van gaudir de valent d’aquesta variada proposta cultural i
lúdica que va combinar l’aprenentatge amb l’esbarjo i la diversió

Els participants a l’Esplai es van divertir de valent amb totes les activitats proposades

Un total de 16 nens i nenes de Perafort i Puigdelfí van gaudir de valent aquest passat estiu amb l’Esplai organitzat per
l’Ajuntament de Perafort. Els infants participants d’aquesta
activitat, que tenien de 3 a 8 anys, van passar-ho d’allò més
bé durant el mes de juliol en cadascun dels tres grups temporals establerts per a dur a terme l’Esplai: primera quinzena,
segona o el mes complet, segons l’opció que els pares van
escollir per a inscriure els seus fills i filles.
Així, les instal·lacions del consistori perafortí van acollir aquest
espai d’entreteniment i aprenentatge de l’entorn per als més
petits, que de la mà de monitors experimentats van explorar
noves experiències i coneixements de tot allò que els envolta
en un ambient d’allò més divertit, en què el bon humor i les
rialles van ser la tònica dominant.
Els nens i nenes participants d’aquest Esplai van gaudir amb
un total de deu activitats ben variades i enriquidores, com

L’Esplai, organitzat per l’Ajuntament
de Perafort i desenvolupat a les seves
instal·lacions, va reunir 16 nens i nenes
són el contacontes, el taller de reciclatge, els jocs de pau i de
descoberta, sessions sobre el nostre entorn o el titulat ‘I tu
què opines?’, així com diverses sortides en bus.
A més, tots els nens i nenes participants de l’Esplai d’estiu
organitzat pel consistori perafortí van tenir també temps per
a l’esbarjo i la diversió a la piscina municipal, on van tenir
temps per a jugar a l’hora que es refrescaven de la intensa
calor de l’estiu.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Curs de busseig
Durant els mesos de juliol i agost es va dur a terme un
curs de busseig organitzat conjuntament per l’Ajuntament
de Perafort i l’empresa SOS Grup. L’activitat, destinada
a tothom qui volgués iniciar-se i practicar l’esport del
submarinisme, va reunir un total d’onze veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí.
El curs es va dur a terme amb sessions tant en piscina
com al mar, sempre en condicions de màxima seguretat i
sota la supervisió d’experts instructors. Així, en grups d’un
màxim de quatre persones, els inscrits van rebre una primera part del curs a la piscina municipal de Puigdelfí, amb
formació teòrica i pràctica destinada a aconseguir que els
alumnes aconseguissin autonomia sota l’aigua, controlar
la flotabilitat, etc.
Un cop superada aquesta fase, alumnes i instructors es
retrobaven al Parc Subaquàtic de la Societat d’Exploracions Submarines, on es va realitzar una segona pràctica al
mar, al final de la qual els participants d’aquesta activitat
van rebre un diploma acreditatiu de la pràctica marina
duta a terme.
Aquest curs de busseig, finançat en part per l’Ajuntament
de Perafort, va servir als onze inscrits en el mateix per a
passar un estiu diferent i aprendre una nova modalitat
esportiva d’allò més refrescant.

Un dels participants al curs de busseig rep les instruccions del monitor

Sortida a la Cova de la Font Major i a Poblet
Una vintena de nens i nenes d’entre
11 i 18 anys de Perafort i Puigdelfí van
participar el passat 31 d’agost d’una activitat d’aventura: la sortida a la Cova de la Font
Major, localitzada a l’Espluga de Francolí, i al
bosc de Poblet.
Organitzada per l’Ajuntament en col·
laboració amb el Departament de Joventut
del Consell Comarcal del Tarragonès,
aquesta activitat estava inclosa a les acti-

vitats subvencionades per la Diputació en
matèria de Medi Ambient.
Aquesta proposta dirigida als joves dels
nostres municipis va incloure la visita a l’interior de les galeries més insòlites i sorprenents de la Cova de la Font Major, equipats
amb un vestit de neoprè i un llum de carbur
tot remuntant un riu subterrani. Un cop
finalitzada aquesta activitat, els participants
van endinsar-se al bosc de Poblet per a des-

cobrir les característiques més importants
de la flora i la fauna d’aquest espai natural
d’interès nacional.
L’activitat, que incloïa el servei d’autobús,
l’entrada a la Cova i monitors especialitzats
que van garantir la seguretat i la diversió
en tot moment, va ser tot un èxit de participació, i el bon ambient va ser la tònica
que va dominar aquesta interessant i sana
activitat.

presa Promoesport. Així, entre altres es
va organitzar un curs de natació per als
més menuts, que va reunir un total de
22 nens i nenes de 1 a 9 anys. Aquests,
sota l’atenta mirada de monitors especi-

alitzats i per tant en un entorn segur, van
iniciar-se en la pràctica de la natació a la
piscina municipal, aprofitant a més per a
refrescar-se davant la calor de l’estiu a
Perafort i Puigdelfí.

Els més petits, a nedar
Els nostres nens i nenes han passat un
estiu ben divertit i en què han aprofitat
per a gaudir d’activitats a l’aire lliure,
com les proposades per l’Ajuntament
de Perafort en col·laboració amb l’em-
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L’Escola bressol municipal, en marxa
Un total de 76 nens i nenes de fins a 2 anys d’edat inicien el seu procés d’aprenentatge,
que entre altres activitats inclou un primer contacte dels infants amb la llengua anglesa
L’Escola bressol municipal Mar Blava
ha obert de nou les portes davant el
nou curs 2009-2010, que es va iniciar el
passat 3 de setembre. Enguany, el centre
ofereix 76 places, que han quedat cobertes. Els nens i nenes, doncs, inicien una
nova etapa d’aprenentatge a les seves
vides, distribuïts en classes de la següent
manera: 8 a la classe de les Tortugues (els
nadons de menys d’1 any); 15 a la dels
Crancs (d’1 any); 14 a la dels Dofins (d’1
any); 19 a la de les Balenes (de 2 anys) i 20
a la classe dels Taurons (també de 2 anys).

Aquest nou curs es manté la iniciativa
creada l’any passat per la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament i adreçada
als nens de dos anys, que rebran dues
classes setmanals d’anglès, de mitja
hora cadascuna. L’objectiu és que vagin
coneixent aquesta llengua d’una manera
natural i quotidiana, per tal que no els
resulti tan estranya en les següents etapes de la seva formació acadèmica.
D’altra banda, durant el present curs
estan previstes una sèrie d’excursions
per a fer més pròxim als nens i nenes

l’entorn que els envolta. Així, enguany
es duran a terme sortides al teatre, a la
granja i a la platja, entre altres
I, com no podia ser d’altra manera, els
alumnes de l’Escola bressol municipal
Mar Blava gaudiran un any més amb la
celebració de les festes populars, com
ara la el Caga Tió, la rua de Carnaval i la
festa de final de curs. La primera d’elles,
però, serà la Castanyada, en què els
alumnes de l’Escola bressol Mar Blava
rebran la visita de la castanyera i, a més,
aniran a coure panellets al forn.

L’hort ecològic, d’estrena
Per segon any consecutiu, el CEIP Josep
Veciana participa del programa “Escoles
verdes” de la Generalitat de Catalunya,
que es proposa crear escoles que tinguin
cura del medi ambient i que no malbaratin
els seus recursos. Així, aquest programa
dissenya plans de treballs relacions amb
el medi ambient que s’integrin als plans
d’estudis dels centres escolars.
En aquest sentit, l’escola arrenca ara el
seu segon any de participació en aquest
projecte, que atorga el distintiu d’escola
verda als centres que compleixen tres anys
de participació. Perafort, per tant, tindrà al
final del curs 2010-2011 el seu distintiu.
Però l’activitat de conscienciació ecològica al CEIP Josep Veciana també inclou
l’estrena enguany del seu propi espai

d’atenció al medi ambient i la natura,
mitjançant l’hort ecològic que ha creat i
sufragat l’Ajuntament que també financia,
en col·laboració amb la Diputació, les activitats programades.
Aquest instrument permet disposar
d’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, es tracta d’un projecte on pot
participar-hi tota la comunitat educativa:
professorat, alumnes i famílies. La col·
laboració és la que fa possible la finalitat
última de la iniciativa: l’orientació de l’educació vers el desenvolupament sostenible.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Inici del curs escolar al CEIP Josep Veciana
El centre, que enguany acull 131 alumnes, ja disposa d’un reglament de règim intern
Els nens i nenes de Perafort i Puigdelfí
van iniciar el passat 14 de setembre un
nou curs al CEIP Josep Veciana. Enguany,
131 alumnes s’educaran en aquest centre, i ho faran repartits de la següent
manera: 20 a P3; 18 a P4; 19 a P5; 12 a
1r de Primària; 19 a 2n; 11 a 3r; 12 a 4rt;
12 a 5è i 8 a 6 è.
El calendari escolar fixa com a períodes festius els compresos entre el 23 de
desembre del 2009 i el 7 de gener del
2010, degut a les vacances de Nadal; i
del 29 de març al 5 d’abril del 2010, per
la Setmana Santa; a més d’aquells determinats pel Departament de Treball i del
22 de gener, Festa Major de Puigdelfí.
Per últim, les classes finalitzaran el 23
de juny del 2010, poc abans de celebrarse la Festa Major de Perafort, que tindrà
lloc el proper 28 de juny.
Abans, però, els nostres estudiants
afrontaran un curs ple de reptes, molts
d’ells a l’interior de l’escola, però també
amb una gran varietat d’activitats i sortides acadèmiques. A la tardor, els alumnes d’educació infantil i primer cicle de
Primària aniran a Prades, mentre que la
resta d’alumnes visitaran Vimbodí i la
Cova de la Font Major.
Pel que fa al professorat, en el curs
acabat de començar es manté la plantilla de l’any anterior. A més, cal destacar
que el cos de professors es consolida, ja
que enguany es disposa de cinc mestres
definitius al centre.
D’altra banda, durant el primer trimestre es duran a terme un seguit de mesures preventives contra la grip A, com són
que els alumnes que dinin al menjador
escolar no faran servir els raspalls de
dents ni els tovallons de roba, introduïts
al centre per reduir el consum de paper
però que de moment no es faran servir.

Els alumnes atenen les explicacions dels seus professors en aquest inici de curs escolar

Una altra de les principals novetats
d’enguany és que el centre escolar
perafotí ja disposa des d’aquest curs
recentment estrenat d’un reglament de
règim intern. En aquest sentit, la direcció
de la nostra escola agraeix la gran col·
laboració dels pares i mares dels alumnes
ja que, de manera conjunta amb els mestres i el propi centre, han elaborat aquest
reglament que ha de regir les normes
de funcionament intern del CEIP Josep
Veciana de Perafort en els propers anys.
També dins l’àmbit reglamentari,
durant el present curs es començarà a
elaborar el PEC (Projecte Educatiu de
Centre), així com el PCC (Projecte Curricular de Centre), elements que han de

definir la marca d’identitat del centre
escolar i el treball que es realitza a l’aula
en cada cicle, respectivament.
Per últim, des de l’AMPA (Associació
de Pares i Mares d’Alumnes) s’ofereix
un any més una gran varietat d’activitats per tal que els nostres nens i nenes
puguin completar la seva formació.
Entre l’oferta, els joves estudiants de
Perafort i Puigdelfí poden completar
la seva formació amb propostes tan
interessants i educatives i que afronten
tant la vessant cultural, com és el cas
de la informàtica, l’anglès o l’educació
plàstica, i la pràctica esportiva amb el
rugbi, el patinatge o el judo, així com
amb activitats pedagògiques, etc.
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La Festa de la Verema
El primer dissabte de setembre,
Perafort va acollir una nova edició de la
Festa de la Verema, celebració organitzada per la Societat Cultural i Recreativa
de Perafort. Enguany, aquesta festa va
reunir 150 veïns i veïnes del municipi
que es van reunir per a gaudir del sopar
celebrat a la plaça de l’església. Els presents van degustar un sopar composat
per amanida, llom a l’Oporto, flam amb
nata i gelat i els imprescindibles i deliciosos centres de taula amb raïm.
A més del sopar, l’acte va estar amenitzat amb música en directe, a càrrec
de Jan Cruz.

150 persones es van reunir
a la trobada organitzada
per la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort
Grans i petits van gaudir d’una nit de germanor
i bon ambient, amb motiu de la Festa de la
Verema

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Maria Palau Gavaldà celebra els seus 100
anys de vida
El passat 15 de setembre, Perafort i Puigdelfí van celebrar el
100è aniversari de la veïna Maria Palau Gavaldà, que d’aquesta
manera passa a formar part de l’exclusiu i selecte grup de
persones centenàries.
Per tal de celebrar els seus cent anys de vida, l’Alcalde de
Perafort, Joan Martí Pla; la primera tinent d’alcalde i alcaldessa
pedània de Puigdelfí, Roser Artacho; i el regidor de benestar
social, Javier Robledo, van anar a casa de la Sra. Palau per tal
de felicitar-la i lliurar-li un ram de flors, en nom del Consistori
i de tot el municipi.
La dona va celebrar aquest dia tan assenyalat en companyia d’una part de la seva extensa família, mentre que uns

dies després va reunir-la al complet per a celebrar un nou
aniversari de la Sra. Palau, que ha arribat als 100 anys de vida
en un excel·lent estat de salut, tant física com mental. De fet,
durant la vista consistorial, aquesta veïna centenària va fer
gala d’una gran memòria, així com del coneixement de temes
d’actualitat tant del municipi com de la resta del territori, a
més de gaudir d’un bon estat físic. Un exemple, doncs, d’una
vida ben aprofitada i que ara, arribats els 100 anys de vida,
encara aspira a complir-ne molts més.
A Perafort i Puigdelfí és tradició celebrar els aniversaris
centenaris dels seus veïns i veïnes, ja que és un municipi que
sent un gran afecte i respecte envers la gent gran.

Maria Palau Gavaldà, al centre, acompanyada per una part de la seva família durant la visita de l’alcalde per a felicitar-la en nom de Perafort i Puigdelfí

Perafort i Pugidelfí, a la manifestació per la cultura del foc
El passat dissabte 5 de setembre es va celebrar a Barcelona
una manifestació reivindicativa per la cultura del foc. La marxa,
que va reunir prop de 7.000 persones segons diverses fonts, va
comptar amb la presència de veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí,
als quals el nostre Ajuntament va cedir un autobús.
La manifestació, transcorreguda sense incidents, va ser convocada per la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i per
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. L’objectiu
era donar suport a les al·legacions presentades per la Generalitat i per les entitats convocants davant el Ministeri d’Indústria

espanyol, en relació al projecte de “Real Decreto de Reglamento
de Artículos Pirotécnicos y Cartucheria” de 25 de juny de 2009.
Aquest pretén delimitar i fixar uns criteris pel que fa a les
festes tradicionals en què els elements pirotècnics tenen una
presència destacada, com succeeix en molts municipis de
Catalunya.
Així, un grup de veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí es van
afegir a aquesta manifestació que tenia per objectiu evitar la
desaparició d’una de les tradicions més arrelades del nostre territori, com són els elements pirotècnics a les festivitats locals.
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Cursos per a tots els gustos
L’Ajuntament de Perafort
ha posat en marxa, des
d’aquest mes d’octubre, una
gran varietat de cursos que
tenen per objectiu satisfer
les inquietuds culturals de
més de 220 veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí.
Així, l’àmplia oferta de cursos
comprèn activitats com els
treballs manuals, puntes de
coixí, restauració de mobles,
ball de saló, ball social de
festa major, jazz-funky, ioga,
taller de la memòria, anglès,
gimnàstica per a gent gran,
informàtica per a gent gran,
Photoshop i edició de vídeo,
entre altres.
La majoria d’aquests cursos
s’inicien aquest mes d’octubre
i finalitzaran el proper mes de
juny del 2010.
Deu sessions tindran els tres
cursos informàtics que oferta
l’Ajuntament: el de Photoshop I, amb caràcter d’iniciació
a aquest programa de tractament d’imatges digitals i que
s’impartirà fins al desembre.
Igualment, durant el primer
trimestre del 2010 es durà a
terme el curs Photoshop II,
amb un perfil d’ampliació de
coneixements i perfeccionament de l’ús d’aquest programa informàtic. Per últim,
el curs centrat en l’edició

de vídeo tindrà lloc durant
el segon trimestre de l’any
vinent, i el públic al qual va
adreçat és aquell que es vol
iniciar en el món de l’edició
d’imatges de vídeo.
Quant al preu d’aquests cursos, cadascun d’ells té un preu
fixat, però l’Ajuntament de
Perafort en subvenciona una
part important del mateix per
als veïns i veïnes empadronats
a Perafort o Puigdelfí.
Aquesta oferta cultural i formativa es veurà ampliada al llarg
de l’any amb noves propostes,
de les quals el consistori n’informarà puntualment.
El català, més a prop
En aquest sentit, l’Ajuntament i el Consell Comarcal
del Tarragonès organitzen
un curs de català. Des de la
segona setmana d’octubre
i fins el proper mes de juny,
tothom qui vulgui pot ampliar
i perfeccionar el seu coneixement de llengua català de
manera totalment gratuïta.
Aquest curs es desenvolupa
en diversos grups, en funció
del nivell dels alumnes, que
prèviament a l’inici de les
classes van passar una prova
de nivell que va determinar
en quin dels grups havien
d’integrar-se.

L’Ajuntament aposta per la contractació
Durant aquest mes d’octubre es donarà a conèixer el nom
de la persona contractada per l’Ajuntament de Perafort de
cara a cobrir la vacant generada a la biblioteca municipal.
El consistori va obrir un concurs públic amb proves d’aptitud, que va ser anunciat al BOP de Tarragona i pel qual
s’oferia un contracte laboral a temps parcial fix discontinu.
D’entre tots aquells aspirants que van presentar la seva
candidatura, properament es designarà el tècnic auxiliar
de la biblioteca, amb una dedicació de tres hores diàries i
quatre hores els dissabtes als matins.
El termini de presentació de candidatures va finalitzar el
passat 6 de setembre, moment en el qual es va obrir un

període d’un mes en el qual l’Ajuntament havia de designar la persona escollida. Superat aquest pas, els aspirants
disposen d’un termini de deu dies hàbils per a presentar
reclamacions, per la qual cosa en els propers dies es designarà i contractarà el nou tècnic auxiliar de la biblioteca
municipal.
D’altra banda, des del mateix consistori perafortí s’obrirà
properament una altra convocatòria que té per objectiu
contractar professionals de la construcció que es trobin
en situació d’atur. La tasca d’aquestes persones, un cop
contractades, serà la de dur a terme treballs de paleta als
diversos projectes municipals.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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La millora de l’accés a Perafort des de la
N-240, en marxa
Els treballs d’eixamplament de la carretera d’accés a Perafort des de la N-240
van començar el passat 5 d’octubre.
D’aquesta manera es posa una solució
tan definitiva com necessària a la principal via d’entrada i sortida del municipi.
Aquesta millora ha estat possible gràcies a les gestions que l’Ajuntament ha
dut a terme amb la UTE que construeix
el corredor del Mediterrani.
En aquest sentit, també ha estat fonamental la col·laboració dels propietaris
dels terrenys afectats, que els han cedit,
així com de la Diputació de Tarragona,
propietària de la carretera.

Amb aquestes obres d’eixamplament
de la via es posa el punt i final al pobre
accés a Perafort des de la N-240, tradicionalment dolent, poc segur, lent i
afectat fins i tot per punts negres. Ara,
però, la vella aspiració perafortina de
comptar amb un bon accés a la N-240
es veu completat, ja que prèviament
s’havia construït un nou pont i, a més,
la Diputació havia creat una carretera
nova i més ampla des del pont fins a
l’enllaç amb la N-240. Restaven pendents, però, uns 500 metres finals, els
més pròxims a Perafort i que ara es
veuen adequats a la resta d’aquesta

carretera. Al mateix temps, aquestes
obres d’eixamplament i millora suposen 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.
D’altra banda, aquesta intervenció de
millora implica també un treball paral·
lel d’extracció i nova ubicació de 16
oliveres que es trobaven en aquests
terrenys, i que ara es distribuiran per
diferents punts de Perafort.

La sortida de Perafort en direcció a la N-240 deixarà ben aviat de tenir aquestes dimensions estretes, ja que ja han començat els treballs d’eixamplament.

Subvenció per a la reparació de la piscina de Puigdelfí
El passat mes de setembre, la Diputació de Tarragona va comunicar a l’Ajuntament de Perafort la concessió d’una subvenció
extraordinària per valor de 3.000 euros. El motiu d’aquesta ajuda
era la reparació de les fuites detectades l’any passat a la piscina
municipal de Puigdelfí.
Les obres de millora es van dur a terme els passats mesos de
maig i juny, amb l’objectiu que la piscina estigués a punt per a
l’inici de la temporada d’estiu i tots els veïns i veïnes en poguessin
gaudir. Els treballs van ser elaborats per l’empresa Oxicontrol i
Construccions Calmadrava, i van tenir un cost total de 15.056,57

euros, dels quals la Diputació n’ha sufragat 3.000 euros amb
aquesta subvenció, mentre que l’Ajuntament de Perafort n’ha
assumit la quantitat restant.
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L’Espai Cultural Polivalent quedarà enllestit
a finals del present any
Cada vegada falta menys per a
que el nou Espai Cultural Polivalent de Puigdelfí sigui una
realitat, tota vegada que està
previst que les obres de construcció quedin enllestides abans
d’acabar el present any.
Així, durant el proper mes de
desembre està previst que es
doni per finalitzada l’obra de
construcció d’aquest nou servei
municipal.
Els treballs, iniciats el passat
mes de juny, han de servir per
a dotar Puigdelfí d’un nou servei municipal que entrarà en
funcionament a principis del
proper any 2010. Així, acollirà

cursos de molt variada temàtica
(manualitats, puntes de coixí,
etc.) i activitats culturals diverses, com poden ser exposicions
o conferències, entre altres. En
definitiva, un nou espai que servirà per a reunir i potenciar les
activitats cultural que tenen lloc
a Puigdelfí al llarg de l’any.
El projecte de l’Espai Cultural
Polivalent, dissenyat per l’arquitecte municipal, té un pressupost total de 176.280 euros, i
s’emmarca dins el “Plan E” del
govern espanyol, que en finança
el 100% de les despeses de
construcció d’aquest nou edifici
municipal.

Imatge de l’entrada de l’Espai Cultural Polivalent que s’està construïnt

Perafort demana solucions a la Generalitat
pel problema de la plaga de mosques
L’Ajuntament de Perafort segueix lluitant
contra l’excessiva proliferació i presència
de mosques que està patint des d’aquest
estiu. Després de dur a terme fins a sis
fumigacions preventives que van obtenir
els resultats desitjats de manera immediata, el problema va tornar a desenvolupar-se a Perafort i Puigdelfí sense un
motiu aparent, doncs les inspeccions
visuals de la zona van determinar que el
municipi no estava afectat per cap focus
de proliferació de mosques.
Per aquest motiu, i davant la passivitat de
la Generalitat, que fins ara no ha fet res
per a solucionar aquest problema tot i
ser-ne l’administració competent, des del
consistori perafortí es va inspeccionar junt
amb altres municipis afectats (els Pallaresos i la Secuita) els terrenys pròxims a
la recerca del focus originari d’aquesta
problemàtica. Localitzat l’origen i la
causa de la proliferació de les mosques,
que ha resultat ser l’abocament il·legal

de gallinassa en finques properes però
alienes als nostres nuclis de població,
l’Ajuntament de Perafort, d’acord amb el
consistori de la Secuita, terme on es localitzen els terrenys d’origen del problema,
ha comunicat els fets a la Generalitat, a la
recerca d’una solució definitiva, així com
per denunciar els causants de la insistent
plaga de mosques que està afectant des
d’aquest estiu Perafort i Puigdelfí, així
com altres municipis veïns.
En aquest sentit, l’alcalde de Perafort,
Joan Martí Pla, ha enviat en nom del
consistori un escrit oficial als Serveis
Territorials dels Departaments de Medi
Ambient i de Sanitat de la Generalitat, així
com al delegat del Govern a Tarragona,
Xavier Sabaté. En aquesta carta s’exposa
el problema actual que viuen els nostres
municipis, i que tant ha perjudicat i incomodat els nostres veïns i veïnes durant els
últims mesos. La plaga de mosques feia
recomanable no obrir portes ni finestres, i

romandre a casa, precisament durant els
mesos de l’any en què la calor es fa notar
de manera més pronunciada.
A més de l’exposició de fets i de la situació viscuda, l’escrit dirigit a Medi Ambient
i Sanitat facilita la ubicació exacta d’una
de les parcel·les agràries en què s’ha
dut a terme els abocaments il·legals de
femta, demanant en conseqüència una
solució al Govern català mitjançant els
departaments competents. En concret,
la voluntat del nostre Ajuntament és sol·
licitar la intervenció de la Generalitat per
a que aquesta dugui a termes les accions
oportunes per a solucionar el problema i
que aquest no es torni a produir.
Per això, la carta dirigida als Departaments de Sanitat i Medi Ambient prega
també la iniciació d’un procediment sancionador contra els responsables de la
persistent plaga de mosques patida pels
veïns i veïns de Perafort i Puigdelfí des
d’aquest estiu.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Reclamació a Adif per la via del tren
Recentment, i davant les repetides i
contrastades mancances detectades,
l’Ajuntament de Perafort a través de
l’alcalde, Joan Martí Pla, va remetre
a la responsable de la via ferroviària,
ADIF, dos escrits en què reclamava a
aquesta una acció de millora en termes de neteja i seguretat d’aquestes
infraestructures respecte els veïns de
Perafort i Puigdelfí.
En concret, aquest escrit remès a la
seu central d’ADIF, a Madrid, posa de
manifest l’estat de deixadesa en què es
troba l’antiga via de Roda al seu pas per
Puigdelfí. En aquest punt i segons s’ha

pogut comprovar, la tanca metàl·lica
que delimita el traçat ferroviari està
trencada en alguns punts, la qual cosa
fa augmentar el risc d’accidents per als
nostres veïns i veïnes.
D’igual manera, el nostre Ajuntament
reclama a ADIF la neteja, per qüestions de salut pública, d’aquest traçat
ferroviari al seu pas per Puigdelfí. Com
a entitat responsable de l’administració i manteniment de la xarxa ferroviària d’interès general, ADIF és l’òrgan
competent en matèria de conservació,
reparació i manteniment de la via
que transcorre pel nostre municipi.

Així doncs, des de l’Ajuntament de
Perafort s’ha sol·licitat la neteja de la
via, així com del túnel, al·legant motius
de seguretat i salubritat.
Quant al segon escrit, dirigit igualment
a la seu central d’ADIF a Madrid, té per
objectiu aconseguir la instal·lació de
pantalles protectores contra l’excessiu
soroll que han de suportar els veïns i
veïnes de Perafort i Puigdelfí pel pas de
l’AVE. Així, el nostre consistori ha sol·
licitat la instal·lació d’aquestes pantalles a Puigdelfí, des de la carretera d’El
Morell; i a Perafort, des de la central
elèctrica.

Important inversió municipal en educació
Un any més, per aquestes dates, comença
el curs escolar per als nens i nens. A Perafort
i Puigdelfí, els nostres fills i filles disposen
de dos centres educatius i formacionals
com són l’Escola Bressol Mar Blava i el
CEIP Josep Veciana. Tots dos constitueixen
la punta de llança de l’educació als nostres
municipis, i per això des de l’Ajuntament
de Perafort s’inverteix fermament en dotar
aquests centres dels recursos necessaris
per a garantir la bona educació dels nostres joves veïns i veïnes.
En aquest sentit, el present curs 20092010 suposarà per a l’Ajuntament –i per
als municipis, en definitiva- una inversió
directa en centres educatius d’uns 500.000

euros, entre els quals es troben les inversions en beques i ajuts a l’estudi que properament es donarà a conèixer, o aspectes
com el mobiliari escolar, l’hort ecològic, la
biblioteca o les activitats en Medi Ambient
cobrint així una competència desatesa de
la Generalitat.
Aquesta elevada inversió municipal en
Educació es veu sufragada en part pels
ingressos que generen els dos centres i
que junt amb la subvenció del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat suposen
aproximadament uns 330.000 euros.
D’aquests més de 500.000 euros, pràcticament dos terços estan destinats a l’Escola
Bressol, on és competència municipal la

despesa en salaris de personal educatiu,
de neteja i de les monitores de menjador.
A més, també s’inclou les despeses de
menjador, llum, gas i telèfon. Tot per a
que els habitants més petits de Perafort
i Puigdelfí comencin a conèixer l’entorn
que els envolta en les millors condicions
possibles.
Quant a la resta d’aquesta inversió municipal en educació, està adreçada al CEIP
Josep Veciana, i comprèn les despeses de
neteja, gas, telèfon i menjador, consergeria
i monitores de menjador i d’arts plàstiques.
El salari dels professors correspon a la
Generalitat, que és l’administració competent en matèria d’Educació.
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Perafortman i Perafortwoman
El passat mes d’agost va tenir lloc una
curiosa i novedosa iniciativa per part
de l’Associació Esportiva Perafort Bike,
que va reunir els nens i nenes del municipi per a introduir-los en una jornada
esportiva i lúdica. L’objectiu era trobar el
“Perafortman” i la “Perafortwoman” del
2009, és a dir, quin nen i nena està en
millor forma, és millor company de joc,
més respectuós amb el medi ambient,
etc. Les disciplines que els participants

van practicar van ser BTT, cursa a peu,
patinatge, tir amb arc, natació, escalada
i orientació, entre d’altres. Aquesta competició va reunir 27 participants de 7 a 15
anys –gairebé un 95% del cens d’aquest
grup d’edat-, i tots ells van rebre un
diploma, una samarreta i diferents obsequis. Els guanyadors, a més, es van endur
un trofeu, que va recaure en Miguel Silva,
en categoria masculina; i Clara Fortuny, en
la competició femenina.

La prova, celebrada el 15 d’agost i organitzada per l’Associació Esportiva Perafort
Bike amb la col·laboració de l’Ajuntament,
va premiar més la participació en el major
nombre de proves que no el fet de destacar en una sola, tot i que era cada nen
i nena qui decidia en quantes i quines
proves volia competir. En total, sis nens
les van realitzar totes, però absolutament
tothom va gaudir d’un matí fent esport en
un ambient immillorable.

Caminada nocturna
Perafort Bike va organitzar la nit del
passat 21 d’agost la segona edició de la
Caminada nocturna. Davant l’èxit obtingut
l’any passat, l’organització es va plantejar
repetir l’experiència enguany, aconseguint
una nova resposta positiva per part dels
veïns de Perafort i Puigdelfí. Així, enguany
es van donar cita a la Caminada nocturna
un total de 35 persones, 20 de les quals
eren infants.
Com l’any passat, en la Caminada d’enguany es va mantenir un circuit urbà amb
sortida i arribada a Perafort. El punt de
sortida es va fixar al davant de la piscina
municipal, a les 20.30 hores, moment en
què tots els participants van iniciar el passeig que els va dur en direcció a Mas de
Martí. Els caminants, guiats per les seves
llanternes, van visitar també punts com la
Urbanització Cinc Estrelles –on van sopar
entrepans i, per gentilesa del club, van
rebre begudes fresques-, el terme municipal d’El Catllar i l’antic traçat ferroviari, al
final del qual van endinsar-se en el túnel

ja en desús i que, durant un quilòmetre,
va suposar tota una aventura per als participants, degut a les nombroses filtracions
d’aigua existents i l’estat fangós del terra.
Finalment, el grup participant d’aquesta
segona Caminada nocturna va sortir del
túnel per arribar a l’estació de l’AVE, des
d’on va tornar a Perafort, completant un

recorregut de gairebé 8 quilòmetres i tres
hores.
Una vegada comprovat l’èxit de participació i de satisfacció que genera aquesta
activitat, des de Perafort Bike s’assegura
que es seguirà apostant per aquesta
proposta de cara a les refrescants nits
d’estiu.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Victòria al IV Duatló de muntanya de
La Secuita
El passat diumenge 16 d’agost es
va disputar la quarta edició del Duatló
de muntanya de La Secuita, prova que
per segon any consecutiu va comptar
amb una representació de l’Associació
Esportiva Perafort Bike. En concret, Xavi
Prim i Albert Aguilà en van ser els participants, a més del també perafortí Jesús
Oruj.
La prova, formada per un circuit de 4
km de cursa a peu, 18 km de cursa de
BTT i novament 2 km a peu. Al final del
recorregut, el guanyador absolut de la
prova va ser el nostre representant Xavi
Prim, qui es va proclamar campió de la
cursa per segona vegada consecutiva.
Més recentment, el divendres 11 de
setembre dos membres del club van
prendre part a la cursa de muntanya de
Falset. Els representants van ser Xavi
Prim, desè a la classificació general de
l’itinerari de 21 quilòmetres; i Agustí

Martí, vintè classificat al recorregut de
10 quilòmetres.

Biel Arilla
guanya el
Memorial
Fermí Morera

El jove nedador perafortí va proclamarse vencedor en categoria infantil de la
X Travessia Nedant Port Torredembarra
– Memorial Fermí Morera, competició
organitzada per la UD Torredembarra i
que va reunir prop de 200 participants.
El recorregut de la categoria infantil, de
400 metres, no va ser obstacle per a
que Biel Arilla seguís confirmant la seva
vàlua com a jove promesa de la natació,
sumant un nou èxit a la seva curta però
brillant trajectòria esportiva.

Sortida a Capafonts
Una altra de les activitats promogudes per Perafort Bike va ser, el passat
19 de setembre, una sortida en btt a
Capafonts. Amb sortida i arribada a
aquest municipi, els participants van
recórrer uns 30 quilòmetres passant per
punts d’interès paisatgístic com l’ermita
de l’Abellera, Prades –on van esmorzar
per gentilesa del club perafortí-, Masos
de Galzeran, la Febró, el Pla de l’Agustenc i els Motllats.
De cara al futur immediat, l’Associació Esportiva Perafort Bike ja treballa en
una nova edició del dinar de Nadal de
l’entitat, que enguany es durà a terme el
diumenge 29 de novembre i en què, una
vegada més, el club convidarà a tots els
seus socis a un dinar de germanor.

Entra a www.perafortbike.com.

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

Xavi Prim, durant una de les proves disputades
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Joan Olivé dóna el salt a Moto2
El pilot perafortí correrà la propera temporada a la nva categoria de Moto2, que
substitueix l’actual cilindrada de 250cc.
Olivé es vincularà d’aquesta manera al
nou projecte de l’actor Antonio Banderas,
en una nova categoria en què les motos
seran pràcticament idèntiques i, per tant,
primarà la qualitat i habilitat dels pilots.
Olivé comandarà una Honda de 600cc.
Quant al present campionat, Joan Olivé
segueix demostrant la seva vàlua als 125cc.
Així, darrerament va competir al Gran
Premi de la República Txeca, en què degut
als problemes de posada a punt de la moto
es va haver de conformar amb la desena
posició final tot i lluitar durant gran part de
la cursa per la sisena posició. Així, el pilot
perafortí va poder afegir sis punts més al
seu caseller del campionat mundial.
El 30 d’agost, Olivé va competir als Estats
Units, al circuit d’Indianàpolis. El pilot
perafortí, desè a la graella de sortida, va
poder superar dos rivals per a creuar la
línia de meta en vuitena posició, la qual

cosa li atorgava vuit punts més per a la
classificació general.
I, el passat 6 de setembre, va competir a
San Marino, en què després de ser 18è a
la graella de sortida, va finalitzar en vuitena
posició, sumant vuit punts. Per últim, el 4
d’octubre va córrer a Estoril (Portugal), on
un meritori cinquè lloc li va donar 11 punts
que situen Olivé desè a la classificació
general, amb un total de 74 punts.
La propera cita al Mundial dels 125 cc tindrà lloc el proper 18 d’octubre a Austràlia.
Julià Olivé, subcampió de Catalunya
Quant al seu germà, el passat 4 d’octubre
va cloure el Campionat de Catalunya. Julià
Olivé va aconseguir el triomf a la darrera
cursa, però no va poder proclamar-se campió de la categoria Sèries 600, de la qual
en va ser finalment subcampió, tancant
així una excel·lent temporada en aquesta
competició, malgrat no haver pogut assolir
el títol de campió.
Pel que fa a l’altra competició que enguany

El president del FC Perafort
rep una distinció de la FCF
El passat 25 de setembre Joan Escoda
i Palau, president del FC Perafort, va
rebre una distinció de mans del president de la Federació Catalana de
Futbol (FCF), la qual li va reconèixer
la seva inestimable aportació al futbol
català durant molts anys. el nostre
veí i president del FC Perafort va ser

distingit durant la celebració de la
tercera edició de la Nit dels Campions
a la delegació de Tarragona, una gala
que reconeix anualment els equips
campions de cada temporada futbolística i que, en aquesta ocasió, ha
inclòs el reconeixement per la tasca
de Joan Escoda.

Joan Escoda i Palau, a l’esquerra, rep el guardó de mans del president de la FCF, Jordi Casals.
Imatge cedida per la Federació Catalana de Futbol (FCF)

disputa el petit dels Olivé, el Campionat
Mediterrani, el 20 de setembre es va celebrar a Albacete la penúltima prova, en què
Julià Olivé va acabar en segona posició.
Així va poder consolidar aixi el lideratge
del campionat, amb 22 punts d’avantatge
quan queda només una cursa, que es disputarà el proper 29 de novembre al Circuit
de la Comunitat Valenciana i en què Julià
Olivé té moltes opcions de fer-se amb el
títol de campió.

Joan Olivé, en acció durant una cursa recent

Els equips del
FC Perafort
inicien la
temporada
Després de l’estiu, els futbolistes del club
perafortí ja han iniciat la seva preparació
per a afrontar una nova temporada. El FC
Perafort té previst enguany comptar amb
46 jugadors, repartits en quatre equips:
tres conjunts de futbol base (el prebenjamí,
el benjamí i l’aleví de futbol 7), i el primer
equip, que enguany militarà a la Tercera
Territorial. Els futbolistes perafortins han
passat la revisió mèdica, pas previ a l’inici
de les competicions a les seves respectives categories.
Amb tot, el FC Perafort encara disposa de
places lliures en algun dels equips del club.
Els interessats a formar-hi part i passarho bé jugant a futbol poden informar-se i
inscriure’s a l’oficina del club al C/ Nou, 51
de Perafort, o bé trucant al telèfon 977 625
728, de 18 a 20 hores, de dilluns a divendres.

Acords de plens

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Ordinari celebrada el
16 de juliol de 2009

Catalunya, de Perafort. Primera fase”, amb
valor de 69.322,46 euros i 51.640,91 euros,
respectivament, i contractades a l’empresa
Agrovial.

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 acceptar la subvenció atorgada pel
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOISC) 2009 per a les obres de “Construcció
d’un mur de contenció i conducció d’aigües
a l’Av. Catalunya de Perafort. Segona fase”.
Aquestes ajudes s’inclouen en el Programa
General, de Petits Municipis i de la Diputació
de Tarragona.
S’acorda executar els projectes “Substitució
i reforma de lluminàries de Perafort” i “Substitució i reforma de lluminàries de Puigdelfí”,
subvencionats parcialment pel PUOISC.
S’aprova inicialment la constitució del Consorci per al desenvolupament i l’execució
urbanístics de l’Àrea Residencial Estratègica
Eixample Estació, de Perafort, així com també
s’aprova els estatuts d’aquest Consorci.
S’acorda per unanimitat donar suport a la
pagesia professional catalana, davant la crisi
econòmica que està vivint amb motiu dels
preus dels productes agrícoles, a fi que tingui lloc un debat monogràfic al Parlament de
Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professional catalana.
S’aprova la primera i segona certificació
de les obres de construcció del “Mur de
contenció i conducció d’aigües a l’Av.

Padró d’habitants

a

Pel Sr. Alcalde es dóna compte al Ple de
la previsió de renovar l’Operació de Tresoreria vigent.
S’acorda aprovar provisionalment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries
a la zona de “la Beurana”, després d’aprovar la Memòria Ambiental redactada per
l’equip tècnic de l’empresa Mediterrània
de Geoserveis.

S’acorda per unanimitat fixar, per a l’any
2010, com a Festes Locals els dies 22 de
gener, Festa Local de Puigdelfí; i 28 de juny,
Festa Local de Perafort.
Pel Sr. Alcalde s’informa que el mes de
setembre està previst que entri en funcionament la Biblioteca traslladada al CEIP,
així com posar-hi una persona en l’horari
d’obertura al públic.
Pel Sr. Alcalde s’informa que la Diputació ha
concedit al municipi una subvenció destinada al Parc Infantil nou, ubicat a l’indret on
hi ha les pistes de petanca.

S’aprova el compte general del 2007.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Ordinari celebrada el 25
de setembre 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 projecte d’adequació
de l’enllumenat públic a la normativa ambiental, als nuclis de Perafort i Puigdelfí.
S’aprova inicialment l’ordenança reguladora de la neteja i tancament de solars i
terrenys que puguin constituir un perill per
a les persones i/o els béns.

S’acorda adjudicar provisionalment el contracte per a l’obra “Construcció d’un mur
de contenció i conducció d’aigües a l’Av.
Catalunya, 2a Fase” a l’empresa SPRYBSA
Constructr,ap el preu de 209.901,71 euros
IVA inclòs, per ser l’empresa que ha ofert
el millor preu.

Per part del Sr. Alcalde, s’informa que amb
motiu de la prevenció de la grip A, s’ha
instal·lat renta mans a tots els edificis on
hi ha entitats municipals. Igualment, s’informa que està previst per una xerrada a
nivell escolar extensible a tot el municipi.
Per part del Sr. Alcalde, s’informa que s’ha
sol·licitat al Servei d’Assistència al Municipi (SAM) de la Diputació de Tarragona
col·laboració jurídica per a tractar el tema
de la recepció parcial del Polígon Industrial de Perafort.
El Sr. Alcalde informa que degut a la nova
normativa que regula les bandes reductores de velocitat per a vehicles, està
en estudi la possibilitat de contractar
persones en situació d’atur per a adaptar
a la nova normativa les bandes reductores de velocitat que es trobin al nostre
municipi.

30 de setembre de 2009: 1.226 habitants

Naixements
Elisabeth Gonzalez Herrera 20.07.09
Anna Prim Fortuny 22.09.09
Defuncions
No n’hi ha hagut
Matrimonis
1.08.09
Manuel Fabricio Cardenas Mendoza
Sandra Cuelliga Lopez

14.08.09
Evaristo Jose Rios Gomez
Aitziber Galparsoro Lopez

1.08.09
Ivan Font Cruzado
Naiara Pedro Gorrochategui

5.09.09
Enric Salavert Gomez
Maria Del Mar Clager Diaz

6.08.09
Jhon Jairo Ceron Mina
Alexandra Juan Gil

12.09.09
Miguel Carna Sabarich
Laura Gavalda Sendros

Anna Prim Fortuny
22.09.09

18

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

Farmàcies de guàrdia

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

VALLS › TARRAGONA
FEINERS
6.05

(1)

6.45

(1)

8.05

(2)

8.30

(2)

28 de novembre de 2009, Tarragona
Mico Recasens, Gabriela – Rambla Nova, 127
Tel. 977 220 603
29 de novembre de 2009, Tarragona
Fernández Cabré, Ma Esther – Pere Martell, 5
Tel. 977 219 704
5 i 6 de desembre de 2009, Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa – Major, 6
Tel. 977 521 710.Tel. Urgències. 626 262 087
12 i 13 de desembre de 2009, Els Pallaresos
Serramia Rofes, Ma. De l’Amor – Jujol, 3 Tel. 977 610 552
19 i 20 de desembre de 2009, El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 840 952
26 i 27 de desembre de 2009, La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís – Puig i Ferrater, 19 Tel. 977 84 44 15

6.50

(1)

7.50

8.30

10.40

9.00

(3)

9.40

10.10

9.30

10.05

12.10

(1)

12.40

(1)

10.30

(2)

11.30

12.05

(1)

13.40

14.10

(2)

14.45

(1)

12.30

(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

(1)

18.40

(2)

20.40
22.10

(1)

22.00

00.10

(1)

00.10

DISSABTES
6.00
(2)

(1)

8.30

10.10

7.30
9.05

8.05
(1)

10.50

12.10

13.30

14.10

16.10

(2)

17.10

(1)

19.25

(1)

(1)

6.00

9.40

(2)

(1)

8.25

10.05
(2)

18.10

18.40

20.10

(2)

20.45

(1)

22.10

(1)

20.45

6.50
9.00

(1)

12.50

(1)

21.25

(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
8.05
(1)

(1)

(2)

9.40

12.10

7 i 8 de novembre de 2009, La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 840 525

22 de novembre de 2009, Tarragona
Meler Brosed, Raul – Caputxins, 21 bis Tel. 977 240 216

6.30

7.25

11.40

(1)

21 de novembre de 2009, Tarragona
Espadaler Gamissans, Montserrat – Major, 14
Tel. 977 228 380

6.00

9.10

(1)

21.10

14 i 15 de novembre de 2009, Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel – Nou, 7
Tel. 977 625 555.Tel. Urgències. 605 043 509

7.35

(2)

(1)

24 i 25 d’octubre de 2009, La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís – Puig i Ferrater, 19 Tel. 977 84 44 15
31 d’octubre i 1 de novembre de 2009, La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela – Sant Cristòfor, 35
Tel. 977 611 267

TARRAGONA › VALLS

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

