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Objectius per al 2010

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

[04]

Amb el nou any, tots i totes els veïns de Perafort
i Puigdelfí estrenem desitjos, objectius, reptes i
aspiracions. En aquest sentit, les meves fites per al
2010 que acabem d’estrenar tenen dues vessants: la
personal i la col·lectiva, que visc com alcalde d’aquest
municipi al qual vull seguir veient créixer i millorar.
Per això, perquè els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí us mereixeu els millors serveis i
equipaments, des de l’Ajuntament seguirem treballant
per a apropar-vos tot allò que necessiteu, tot allò
que mereixeu i tot allò que voleu per a fer la vostra
vida més agradable. Aquest municipi s’ha guanyat
merescudament l’etiqueta de la qualitat de vida, i és
responsabilitat de tots i totes que això sigui així.
Per part de l’equip de govern, seguirem apostant
per dotar el poble de millors comunicacions, com
estem fent amb l’entrada a Perafort des de la N-240;
seguirem apostant per oferir-vos millors equipaments,
tal i com s’ha comprovat amb el recentment inaugurat
espai cultural polivalent de Puigdelfí; seguirem
apostant per l’educació, per mitjà de les beques i
ajudes a l’estudi, però també col·laborant en activitats
formatives per als adults i en els equipaments
escolars; i, en definitiva, seguirem apostant per
Perafort i Puigdelfí.
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El Nadal inunda d’alegria i regals
La màgia de les festes nadalenques arriba a tots els racons del nostre municipi

Amb les darreres dates de l’any 2009,
el nostre municipi va reviure la màgia
del Nadal, unes festes que van omplir de
tradició, germanor i alegria els nostres
carrers i que van gaudir, especialment, els
més petits i petites de Perafort i Puigdelfí.
L’oferta d’activitats nadalenques organitzades pel nostre Ajuntament va iniciar-se
enguany amb el tradicional dinar de Nadal
de la gent gran, que enguany va incloure
també la visita a Catalunya en miniatura.
Les primeres propostes es van concentrar a Puigdelfí, on el diumenge 20 de
desembre es va realitzar l’acte d’inauguració del pessebre de l’església, en un acte
que va reunir un nombrós grup de veïns i
veïnes que, a més de la inauguració, van
poder gaudir tot seguit del tradicional

Concert de Nadal, en aquesta ocasió protagonitzat per la Coral de Prades i que va
constituir una de les activitats principals
d’aquestes festes.
Un altre dels actes destacats, i que ja
s’ha consolidat com una tradició nadalenca al nostre municipi, és el concurs de
pessebres, que va arribar ja a la setena edició, i el concurs d’arbres de Nadal, celebrat
per segon any i que, en tots dos casos, van
representar un èxit de convocatòria.
El Caga Tió, plat fort per Nadal
La vigília de Nadal, el dia 24 de desembre, un gran nombre de nens i nenes
acompanyats pels seus pares i familiars
van donar-se cita al Casal de Perafort per
a fer cagar un any més el tronc màgic, i

poder rebre així els primers regals de les
festes nadalenques, mentre esperaven
l’arribada dels Reigs Mags. Els nens i
nenes que van fer-lo cagar, -alguns amb
l’ajuda dels seus pares- li van dedicar unes
quantes cançons populars i bastonades al
protagonista de la vetllada, tal i com van
fer els nens i nenes de Puigdelfí una dia
més tard, el dia de Nadal, quan el Caga Tió
s’hi va traslladar per a donar-los igualment
els seus regals al Casal Cultural.
Però si el Caga Tió va ser un moment
màgic per als més menuts de cada casa,
el dia de Sant Esteve no ho va ser menys,
ja que va ser llavors quan va arribar al
Casal Cultural de Perafort el patge reial,
qui va visitar Puigdelfí un dia després. En
tots dos casos, el patge reial va acomplir

El dinar de la gent gran, els concursos
d’arbres i pessebres, el Caga Tió, el Concert...
hi va haver activitats per a tots els gustos

El Caga Tió va ser una de les activitats que més èxit va tenir, i que va reunir grans i petits per a obtenir els primers regals del tronc màgic

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Perafort i Puigdelfí
amb èxit la seva missió, que no era altra
que recollir les cartes que els nostres
nens i nenes van escriure a Ses Majestats
els Reis Mags.
I, per a completar aquests dies de
màgia i il·lusió, el mateix dia 27 es va dur a
terme un espectacle de màgia per a totes
les edats, que va omplir el Casal Cultural
de Perafort de somriures i alegria.
Gran festa de Cap d’Any
Les celebracions nadalenques van
viure una pausa fins el dia 31, quan va
tenir lloc el gran Sopar de Cap d’Any, que
es van dur a terme als Casals Culturals de
Perafort i Puigdelfí, i organitzats per les
respectives Societats Culturals i Recreatives. Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí

van poder acomiadar l’any 2009 i donar la
benvinguda al 2010 en el millor ambient
possible, envoltats de familiars i amics i
enmig d’un ambient festiu amb l’imprescindible cotilló. De fet, el sopar i les campanades van ser el preludi perfecte de la
Revetlla de Cap d’Any, que amb la música
en directe de l’Orquestra Firmament va
fer ballar a tots els presents. A més, tots
aquells que van aguantar fins a la matinada van rebre premi, ja que van poder
esmorzar coca amb xocolata calenta.
Nit de Reis, màgia i regals
Finalment, les festes de Nadal van arribar al seu punt culminant el vespre del 5
de gener, la nit més màgica de l’any, quan
va tenir lloc l’esperada Cavalcada de Ses

La visita dels Patges Reials va ser un dels moments més esperats tant a Puigdelfí com a Perafort

Els patges i els Reis Mags van omplir de màgia i il·lusió els carrers del nostre municipi

Majestats els Reis Mags, que van recórrer
els carrers de Perafort i Puigdelfí davant
l’atenta mirada dels nens i nenes.
A continuació, els Reis Mags van visitar
els casals culturals de Perafort i Puigdelfí,
on van compartir una estona amb els
nens i nenes del nostre municipi i, fins
i tot, alguns dels infants presents van
tenir l’ocasió de rebre els seus obsequis
de mans de Ses Majestats, abans que
aquests proseguissin el seu viatge per
totes i cadascuna de les llars de Perafort i
Puigdelfí per a repartir tots els regals que
grans i petits havien demanat.
D’aquesta manera màgica es va posar el
punt i final a una celebració tan tradicional com festiva, i que tothom espera amb
desig any rere any.
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Perafort i Puigdelfí es mouen per La Marató
El nostre municipi va recaptar 3.000 euros amb una dotzena d’actes solidaris
Com cada any, Televisió de Catalunya
va organitzar La Marató, que en
aquesta ocasió tenia com a tema les
malalties solidàries. La societat catalana va mostrar una vegada més el seu
caràcter participatiu i solidari i, com
no podia ser d’altra manera, Perafort i
Puigdelfí també van aportar el seu gra
de sorra.
En concret, el nostre municipi va
aconseguir recaptar un total de 3.000
euros, que van ser donats íntegrament
a La Marató, que es va celebrar el 13
de desembre. Aquesta suma es va reunir gràcies a la col·laboració dels veïns
i veïnes de Perafort i Puigdelfí, que van
participar de manera molt activa en
la dotzena d’activitats solidàries proposades pel Centre Joventut Perafort,
coordinador d’aquests esdeveniments

culturals amb finalitat solidària, i que
va comptar amb el patrocini del nostre
Ajuntament.
Per a incentivar la participació, es va
organitzar un sorteig en cadascuna de
les activitats proposades, al qual tothom hi podia accedir amb l’adquisició
de l’entrada. El primer d’aquests actes
solidaris va tenir lloc el dia 31 d’octubre, amb el sopar de la Castanyada,
i va seguir a finals de novembre amb
la Trobada d’escacs per La Marató i la
Festa de l’Oli.
Ja al desembre, les propostes per a
recaptar fons van seguir amb la disputa de diversos partits de futbol base,
amb el nostre club, el FC Perafort,
com a protagonista. Altres activitats
van ser la venda de manualitats fetes
pels nens i nenes de la nostra escola

Celebrem la Castanyada
Tal i com marca la tradició catalana, a finals del mes d’octubre arriba la Castanyada, festa molt arrelada al nostre municipi i que es va celebrar el passat 31 d’octubre.
L’acte, organitzat per la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort, es va celebrar paral·lelament als casals culturals de
Perafort i de Puigdelfí, duent-se a terme sengles celebracions
consistents en un sopar popular culminat amb la degustació
de castanyes torrades, panellets, vi ranci i vi dolç, seguint la
tradició. I, un cop acabat el sopar, tots els assistents van gaudir amb el ball popular organitzat com a fi de festa.
Com cada any, aquesta celebració va comptar amb un gran
èxit de participació, tant a Perafort com a Puigdelfí.
La celebració va tenir lloc per partida doble, als Casals Culturals de
Perafort i Puigdelfí

amb la col·laboració de tot el claustre
de professors; el concert “Salta per la
Marató” amb el grup Vergüenza Ajena
de Tarragona; un vermut solidari; la
batukada i, com a acte final d’aquesta
iniciativa solidària del nostre municipi,
el dia 13 de desembre es va dur a
terme una demostració de ball de les
escoles d’Antonio Recasens i el taller
de jazz de l’Ajuntament, així com la
interpretació musical a càrrec de les
germanes Maza-Sierra, posant així el
punt i final a un seguit d’activitats que
van aconseguir recaptar 3.000 euros
en favor de les malalties minoritàries.

Un any més, els nostres veïns i veïnes van
mostrar la seva solidaritat

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Èxit de convocatòria de la Festa de l’Oli Nou
Va reunir unes 200 persones al Casal Cultural del municipi
La Festa de l’Oli Nou de Perafort,
celebrada el 28 de novembre, va
reunir unes 200 persones al Casal
Cultural del municipi, en un dels actes
organitzats per diferents entitats
perafortines de cara a recaptar fons
per a La Marató de TV3. En aquesta
ocasió l’Ajuntament de Perafort, en
col·laboració amb la Societat Cultural
i Recreativa de Perafort, va organitzar
com cada any la Festa de l’Oli Nou, una
trobada gastronòmica que enguany
arribava a la seva onzena edició i
que, com en anys anteriors, va aconseguir un notable èxit de participació,
amb l’afegit del caràcter solidari de la
trobada.
Com és tradicional a Perafort, la
Festa de l’Oli Nou s’organitza coincidint amb la temporada de recollida
de les olives, amb la finalitat de poder
tastar les primeres ampolles d’oli acabat de premsar, cedides per Olis del
Tarragonès SL.

Per a poder dur a terme la degustació, es va oferir als prop de 200 assistents un esmorzar popular a base de
pa torrat amanit amb l’oli d’oliva novell
i tomàquet, i acompanyat de botifarra,
cansalada i un got de vi. A més, entre
tots aquells que van adquirir el tiquet
que donava dret a l’esmorzar, es va
sortejar una garrafa d’aquest excel·
lent oli nou, per cortesia d’Olis del
Tarragonès SL.
D’altra banda, la Festa de l’Oli Nou
va coincidir un any més, i ja en són
tres, amb la celebració de la Trobada
d’intercanvi de plaques de cava de
Perafort, que com en les dues edicions anteriors va gaudir d’un notable
èxit de participació, completant així
un dia de caràcter festiu, alhora que
solidari.

L’onzena edició d’aquesta festa va comptar amb
un esmorzar popular

La nostra gent gran visita Catalunya en miniatura
El passat mes de desembre, la gent
gran de Perafort i Puigdelfí va dur a
terme la tradicional sortida i dinar de
Nadal que organitza l’Ajuntament, i
que s’afegeix a la que el mateix consistori organitza a la primavera.
En aquesta ocasió, unes 80 persones
van participar d’aquesta sortida, que
va consistir en una visita al municipi
de Torrelles de Llobregat, on tots els
assistents van gaudir de les meravelles
i construccions més característiques
de Catalunya a les instal·lacions de
Catalunya en miniatura.
Un cop finalitzada la visita, els veïns
i veïnes de Perafort i Puigdelfí van
cloure la sortida amb un dinar de germanor que també va servir, donada la
proximitat amb les festes nadalenques,
per a celebrar plegats el Nadal.
Fotografia de família dels participants en
aquesta sortida i Dinar de Nadal
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El Concurs-Exposició de Canaricultors de
Perafort, tot un èxit de participació
La Societat Canaricultors de Perafort va organitzar el passat mes
de desembre la primera edició del Concurs-Exposició de Canaricultors de Perafort, que va generar una gran expectació en tractar-se del primer concurs ornitològic celebrat al nostre municipi.
El Concurs-Exposició, celebrat del 4 al 12 de desembre, va
comptar amb la participació d’uns 400 exemplars de canaris de
diferents varietats, així com amb un elevat nombre de públic que
va voler gaudir amb la bellesa i el cant d’aquests animals. Entre
aquests visitants es van donar cita diversos criadors de canaris, així
com socis de la Societat Canaricultors de Perafort i públic en general que van poder contemplar els diferents exemplars mostrats.

Un dels moments destacats d’aquest primer ConcursExposició de Canaricultors va arribar amb la inauguració,
celebrada el dia 8 de desembre i que va anar a càrrec del
nostre alcalde i de la primera tinent d’alcalde. L’acte inaugural
va comptar amb l’assistència d’una quarantena de persones.
Per últim, el dia de la clausura d’aquesta iniciativa es va dur
a terme el lliurament dels diferents premis del concurs. Els seus
guanyadors van rebre un guardó ben original, ja que la Societat
Canaricultors de Perafort va obsequiar els diferents canaricultors
premiats amb pernils i ampolles de vi. A més, tots els participants
del concurs van obtenir un premi.

Uns 400 exemplars
de canaris es
van donar cita a
Perafort

Visita al musical Bollywood
Una quarantena de veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van
gaudir el passat 14 de novembre d’una interessant visita cultural a Barcelona. El motiu d’aquesta sortida era presenciar
en directe l’espectacle musical “Bollywood: Love Story, The
musical”, al Teatre Victoria.
Aquesta visita va ser organitzada per la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort, amb la subvenció de la Diputació de
Tarragona, i va aconseguir un notable èxit de participació,
quedant tots els participants d’aquesta sortida molt satisfets
per l’espectacle musical.

Visita a la Fira del Torró i la Xocolata
Més d’una vintena de veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
van gaudir amb l’excursió a la Fira del Torró i la Xocolata
d’Agramunt. L’excursió, organitzada per la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort i que va tenir lloc el passat 10 d’octubre, va permetre a tots els presents conèixer de primera mà
el procés d’elaboració del torró i la xocolata, així com gaudir
d’aquests deliciosos productes. A més, l’excursió a Agramunt
es va completar amb la visita al refugi antiaeri ubicat sota
l’església i que recentment ha estat restaurat.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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El Conseller d’Educació de la Generalitat
destaca la qualitat de l’educació a Perafort
L’Hble. Sr. Ernest Maragall es compromet a cobrir les mancances de mobiliari i material del
CEIP Josep Veciana

El Conseller d’Educació va ser rebut per l’equip de govern

L’Hble Sr. Ernest Maragall va visitar l’hort ecològic del col·legi

Perafort va rebre, el passat 6 de novembre, la visita del Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Ernest
Maragall i Mira, qui va poder conèixer de primera mà la realitat
del nostre municipi i la important i ferma inversió en l’educació
i la formació acadèmica que es fa des de l’Ajuntament.
L’estada del Conseller a Perafort es va iniciar amb la recepció
oficial per part de l’Alcalde, Joan Martí Pla i Pla, així com per
la resta de l’equip de govern. La trobada, celebrada a l’Ajuntament, va prosseguir amb una reunió entre el Conseller i
l’Alcalde, qui va exposar els principals temes d’actualitat que
afecten al municipi de Perafort i Puigdelfí, així com la seva
situació general.
Finalitzada la reunió, l’Hble. Sr. Ernest Maragall va signar el
Llibre d’Honor del municipi i va ser obsequiat amb un quadre
que reprodueix l’escut del poble, davant el qual va mostrar
interès per conèixer el seu significat i història. A continuació,
la comitiva es va dirigir a la zona educativa de Perafort, integrada per l’escola bressol municipal Mar Blava i pel CEIP Josep
Veciana, aquest últim el principal motiu de la visita del Conseller d’Educació de la Generalitat.
La comitiva va visitar ambdues instal·lacions, de les quals el
Conseller en va destacar la funcionalitat dels espais al mateix
temps que va poder comprovar in situ el treball dels educadors
i mestres dels centres perafortins.
Un cop completada la visita a l’escola bressol municipal Mar
Blava i al CEIP Josep Veciana, es va iniciar el torn de parlaments,
obert per la directora de l’escola, la Sra. Fàtima Sabat, qui va
exposar la realitat d’un centre de recent creació –enguany

ha iniciat el seu tercer curs de vida-, amb els avantatges que
això suposa però també amb les mancances que encara té
pendents, aprofitant l’ocasió per a demanar al Conseller col·
laboració per a superar les necessitats del centre escolar.
A continuació va pronunciar unes paraules l’Alcalde de
Perafort, qui va fer un acurat repàs a l’evolució històrica dels
centres educatius al nostre municipi, posant de manifest la
“important inversió municipal realitzada en matèria d’educació
i formació, i que per al present curs serà d’uns 340.000 euros,
una xifra molt destacable tractant-se d’un municipi petit com
és el nostre”.
Per últim, va tancar el torn de parlaments el Conseller d’Educació, qui va reconèixer que “a Perafort, el dret a l’educació
està ben servit, i els alumnes d’aquesta escola segur que sortiran ben preparats per a afrontar reptes futurs”. De fet, l’Hble.
Sr. Ernest Maragall va afirmar que “aquest centre disposa d’uns
educadors i d’una comunitat molt ben preparada, aquesta
escola està en condicions de ser referència pedagògica”. Finalment, el Conseller d’Educació va fer referència a les mancances
apuntades per la directora del centre escolar, assegurant que
“el que us falta ho tindreu, ara li toca a l’educació de Catalunya
i a aquesta escola en particular”.
Així, amb aquestes paraules, es va posar el punt i final a la
visita de l’Hble. Sr. Ernest Maragall a Perafort, qui abans de sortir del CEIP Josep Veciana va participar d’un piscolabis amb els
presents per a després, atendre durant uns minuts els alumnes
del centre, els quals li van demanar autògrafs i, tots plegats,
van immortalitzar el moment amb una fotografia de família.
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L’Escola Bressol celebra les tradicions
Els veïns i veïnes més joves
de Perafort i Puigdelfí van gaudir de diverses experiències
divertides alhora que tradicionals durant el darrer trimestre
del 2009, unes dates en què
l’Escola Bressol municipal
Mar Blava va celebrar festes
tan típiques com la Castanyada o el Nadal, sempre en
un ambient de descoberta i
experimentació per als nens i
nenes.
Però, abans de tot això, els
alumnes del centre van gaudir
d’un berenar amb les educadores, pares i mares el primer
dia del curs, en el que va ser
una excel·lent manera de
donar pas als retrobaments
i a la descoberta de l’escola
bressol.
Unes setmanes després, a
finals d’octubre, el centre va
celebrar la Castanyada, en què
els nens i nenes de Perafort i
Puigdelfí van aprendre a fer
els tradicionals panellets

per a, després, disfressar-se
de castanyers i castanyeres
i celebrar un esmorzar a
base dels productes típics
d’aquestes festes, panellets
i castanyes torrades. Aquest
esmorzar va comptar amb la
presència dels pares i mares
dels alumnes, que no es van
voler perdre la visita de la
Castanyera.
Finalment, l’Escola Bressol
municipal Mar Blava va acomiadar l’any i els primers mesos
de classe amb la celebració de
les festes nadalenques. Durant
aquests dies, els patges dels
Reis Mags d’Orient van visitar
el centre per a recollir les cartes dels infants i fer-les arribar
a Ses Majestats. A més, el
Caga Tió també va passar per
l’Escola Bressol, i els nens i
nenes van fer cagar el tronc
màgic acompanyats pels seus
pares i mares, li van cantar
nadales i el van fer cagar molt
il·lusionats.

La Castanyada i el Caga Tió, dues de les activitats estrella a l’Escola Bressol

El CEIP Josep Veciana, entre la cultura i l’esport
El darrer trimestre del 2009 va ser molt
intens quant a l’activitat viscuda a l’escola, ja que a les tradicionals celebracions de la Castanyada i el Nadal s’hi van
afegir interessants excursions a Prades,
al teatre i a la Cova de la Font Major.
En primer lloc, però, es va celebrar la
Castanyada, amb una sorprenent i exitosa representació a càrrec del claustre de professors que va enfrontar una
versió clàssica de la Castanyera amb
una altra de roquera. A més, els membres de l’AMPA, disfressats segons la
tradició, van torrar castanyes per a tots
els alumnes.
Unes setmanes després, el Nadal va
adquirir protagonisme, amb el tradicio-

nal Caga Tió i la visita dels patges, que
van rebre una carta col·lectiva a cada
classe del centre. Per últim, el festival
de Nadal, amb poemes, contes i molta
diversió a càrrec dels alumnes va posar
la cloenda perfecta a l’any.
D’altra banda, l’hort ecològic de l’escola ja està en funcionament, i a finals
d’any s’hi va produir la primera collita,
de raves.
Per últim, i en la vessant educativa,
el CEIP s’ha adherit al Pla Català de
l’Esport mitjançant la creació de l’Associació de l’Esport Escolar, a través
de la qual promouen l’activitat física al
migdia com a complement a la formació lectiva.

Els alumnes del col·legi van fer cagar el Tió

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Augmenta l’import de les beques i ajuts per
als estudiants de Perafort i Puigdelfí
Una vegada més, l’Ajuntament de Perafort ofereix als estudiants del municipi un extens programa de beques i ajuts a
l’estudi. Aquestes ajudes, destinades a reduir les despeses
que els estudiants i les seves famílies han d’afrontar en matèria educativa, consisteixen en aportacions econòmiques per
a l’adquisició de llibres, pagament de matrícules i també per
al transport escolar.

L’any passat es van concedir un total de 207 beques per un
import de 37.465 euros, més del doble que el curs anterior,
la qual cosa demostra el ferm compromís que el consistori
perafortí té amb l’educació i la cultura dels seus veïns i veïnes. De cara al curs acadèmic vigent, l’objectiu de l’Ajuntament és seguir incrementant la seva aposta per l’educació
i la formació, i per aquest motiu el Ple municipal va aprovar
recentment un augment del 2% en el total de les beques i
ajudes a l’estudi, per la qual cosa la nova dotació municipal
per a beques i ajudes a l’estudi ascendeix a 38.214,3 euros.
Poden acollir-se a aquestes ajudes econòmiques tots els
estudiants empadronats a Perafort i Puigdelfí que en el present curs 2009-2010 cursin algun estudi reglat, des de l’escola bressol fins als estudis universitaris de qualsevol grau.
Les beques oscil·len entre els 51 euros que poden sol·licitar
els alumnes de primer cicle d’Educació Infantil de l’Escola
Bressol Municipal Mar Blava, fins als 204 euros que rebran els
estudiants universitaris de mestratges i postgraus, així com
els alumnes d’educació especial.
Quant a les ajudes per al transport escolar, estan destinades
al desplaçament dels estudiants que cursen nivells acadèmics superiors a l’Educació Secundària Obligatòria, i van dels
132,60 euros per als estudiants universitaris a distància, fins
els 734,40 euros que poden sol·licitar els alumnes que cursin
els seus estudis a més de 50 km de distancia de Perafort i
Puigdelfí.
Els interessats en obtenir alguna de les beques o ajuts,
poden fer-ho fins el proper 26 de febrer, adreçant-se a l’Ajuntament, on obtindran el formulari a complimentar.
A la quantitat destinada a beques i ajudes a l’estudi cal
afegir la important despesa en educació i formació que
enguany afronta l’Ajuntament de Perafort, i que ascendeix
a uns 300.000 euros, tenint en compte la inversió en mobiliari i material escolar, l’organització i subvenció de cursos
formatius per a infants i adults, així com altres iniciatives de
caràcter formatiu i educatiu, amb la qual cosa la inversió total
de l’Ajuntament en matèria d’educació ascendeix enguany a
prop de 340.000 euros.

El CEIP Josep Veciana estrena un nou espai de joc
Recentment, el centre escolar del nostre municipi va adquirir
un nou parc infantil per a la diversió dels nostres nens i nenes
durant el temps d’esbarjo.
En concret, aquest nou espai de jocs disposa de dos tobogans,
escales, una plataforma i diversos espais que fomenten l’activitat física i el desenvolupament de les habilitats dels nens i nenes
de Perafort i Puigdelfí.
El nou equipament de jocs del CEIP Josep Veciana ha estat finançat
amb la consecució de 3.000 euros en punts de Caixa Tarragona,
que van permetre l’adquisició d’aquest espai de jocs, mentre que
les despeses d’instal·lació i obra civil van ser sufragades íntegrament per l’Ajuntament, amb una aportació de 4.000 euros.
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Perafort inaugura el nou parc infantil de
jocs municipal
Ajuntament i Diputació han finançat els quasi 90.000 euros invertits en aquest espai

Coincidint amb l’inici de les vacances
escolars de Nadal, l’Ajuntament de
Perafort va inaugurar el nou parc infantil
de jocs del municipi, que s’ha construït a
l’Avinguda Catalunya, al costat de la piscina municipal i molt a prop de la zona
educacional en què s’ubiquen l’escola
bressol municipal Mar Blava i el CEIP
Josep Veciana. Aquesta nova instal·lació
municipal posa de manifest el compromís de l’Ajuntament per seguir dotant
de serveis el poble, al mateix temps que
es fa realitat un espai específic per al
lleure dels nostres infants, però també

per als adults, ja que aquest nou espai
disposa de dues taules de tennis taula.
A més, el nou parc infantil de jocs disposa de variats jocs modulars, en què
els nens i nenes podran jugar amb el
tobogan en espiral, el pont de corda i
fusta, les escales, el túnel, les anelles i
una extensa varietat de jocs i diversió,
sempre amb la màxima seguretat. La
nova instal·lació municipal també disposa d’enllumenat elèctric, així com de
bancs per al descans de petits i grans,
i d’una filera de moreres que a l’estiu
permetran recuperar forces a l’ombra.

Aquest nou espai de jocs i diversió ha
estat finançat conjuntament per l’Ajuntament i la Diputació, que mitjançant
dues subvencions ha finançat uns
23.000 euros del total de 90.000 euros
invertits en aquest parc infantil de jocs
de Perafort.
D’altra banda, la inversió municipal en
espais de joc i oci per als infants no
s’acaba aquí, ja que durant aquest any
2010 l’Ajuntament seguirà millorant les
instal·lacions existents i creant nous
equipaments de lleure, tant a Perafort
com a Puigdelfí.

Xerrada
divulgativa
sobre
la grip nova

L’Ajuntament va organitzar el passat mes de novembre una xerrada
divulgativa sobre la grip nova, amb
l’objectiu de donar a conèixer als
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
les conseqüències que pot provocar
aquest virus de recent aparició, així
com les mesures i precaucions a
adoptar per a prevenir-lo.
Aquesta xerrada, que va tenir lloc al
mateix edifici consistorial, va anar a
càrrec del Dr. Jordi Daniel, director del

CAP El Morell i metge de família, i del
Dr. Antoni Sbert, metge de família del
nostre municipi.
Durant el desenvolupament de la
trobada, el Dr. Daniel va analitzar les
principals vies de contagi de la grip
nova, així com els símptomes que
poden ajudar a detectar-lo o què cal fer
per a prevenir i/o curar els seus efectes, entre altres aspectes relacionats
amb aquest virus que està afectant de
manera especial als éssers humans.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Les antigues escoles de Puigdelfí acolliran
l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana

L’equip de govern adjudica a aquest projecte la subvenció del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, que també inclourà una sala polivalent per a formació i conferències
Després que el Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL) va permetre que al 2009 es
fes realitat el projecte de creació d’un
Espai Cultural Polivalent a Puigdelfí, en
aquest 2010 la subvenció atorgada pel
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) anirà dirigida
a rehabilitar les antigues escoles de
Puigdelfí. En aquest sentit, el projecte
escollit per a millorar i potenciar els
serveis i equipaments municipals és
el consistent en la creació de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, que tindrà les
funcions pròpies de l’Ajuntament per a
facilitar els tràmits i gestions als veïns i
veïnes de Puigdelfí, evitant-los així haver
de desplaçar-se fins a Perafort.
Aquest projecte, a més, inclou dins el
mateix edifici la creació d’una sala polivalent que podrà ser utilitzada com a aula
de formació i com a sala de conferències,
i amb capacitat per a 28 persones.
Per a aquest projecte, el FEOSL ha destinat al nostre municipi la quantitat de

Després d’haver creat el nou Espai Cultural Polivalent de Puigdelfí, s’inicia un nou projecte

118.810 euros, amb els quals es cobrirà
totalment el cost de l’obra que servirà per
a dotar Puigdelfí d’un nou equipament.
Aquesta obra suposarà una continuïtat
en les inversions sufragades amb fons

estatals, després que durant el 2009 es
va dur a terme la creació del nou Espai
Cultural Polivalent de Puigdelfí. Aquest
projecte va tenir un cost de 176.280
euros, finançats íntegrament pel FEIL.

Adhesió al Consorci del Transport
El nostre poble afegeix una nova possibilitat a l’oferta comunicativa, després que el
passat mes de novembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió al Consorci del
Transport Públic del Camp de Tarragona, a
través de la delegació de la representació
en el Consell Comarcal del Tarragonès.
D’aquesta manera, els veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí podran acollir-se en un

futur als avantatges que suposa aquest
Consorci. Properament es concretaran
els avantatges en matèria del sistema de
tarifes i de freqüència de pas d’aquest
transport públic.
D’altra banda, l’Ajuntament de Perafort
assumeix tots els costos de les aportacions
del municipi de Perafort i de Puigdelfí que
fixi anualment per acord el Consell Comar-

cal del Tarragonès, fent així possible la
inclusió del nostre municipi al Consorci del
Transport Públic, un ens que té per objectiu col·laborar i cooperar en el disseny, la
planificació i el control d’un model de desenvolupament i explotació del transport
públic en l’àmbit territorial comprès per les
comarques del Tarragonès, el Baix Camp i
l’Alt Camp.

Prova de sirenes del Plaseqcat
El passat 2 de desembre es va realitzar
amb èxit una prova de les sirenes d’avís a
la població en cas d’accident químic, segons
determina el Plaseqcat. Pel que fa a la sirena
de Perafort, la prova va ser positiva. A més,
durant aquest any 2010 es procedirà a la

instal·lació d’una nova antena d’avís al polígon de Perafort, mentre que la connectada
a la megafonia del municipi serà substituïda.
Cal recordar que en cas d’accident químic
la mesura correcta d’autoprotecció és el
tancament a les nostres cases, edificis,

locals, etc., així com la desconnexió de tots
els sistemes de refrigeració o calefacció. A
més, cal escoltar els butlletins informatius de
les emissores de ràdio, no sortir de casa sota
cap concepte i evitar la utilització dels telèfons a fi i efecte d’evitar col·lapsar les línies.
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El Punt Jove, tots els dimarts a l’Ajuntament
Des de meitats del passat mes
de gener, els joves veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí tenen novament
a la seva disposició el Punt Jove, una
oficina d’atenció ciutadana que obrirà
portes tots els dimarts, de 16.30 h a
19.30 h, a les dependències del nostre Ajuntament.
Aquest és un servei públic i gratuït
que ofereix a tots els joves d’edats
compreses entre els 12 i els 35 anys
una extensa i àmplia informació relativa a tots els àmbits del seu interès
i que inclou serveis d’informació
general sobre estudis, habitatge,
salut, lleure i lectura, cursos i molts
altres assumptes (esports, voluntariat,
ONG’s, cursos de monitoratge, festes,
concerts, etc.).

A més, el Punt Jove de Perafort i
Puigdelfí també posa a la disposició dels nostres joves la Viatgeteca
consultiva, un servei amb més de 60
guies de viatge, així com la possibilitat d’organitzar activitats lúdiques i
formatives. Per últim, també s’ofereix
un servei d’assessorament laboral, en
aquest cas obert a tothom sense límit
d’edat.
El Punt Jove de Perafort i Puigdelfí
està a la disposició de tots els joves
que en vulguin fer ús en l’horari indicat, tot i que també atén peticions
prèvies i realitza atenció personalitzada a través de correu electrònic
tots els dies a mancomunatjove@
gmail.com, o per telèfon, trucant al
977-244-500.

Servei d’assistència social
L’Ajuntament de Perafort té a disposició
de tots els veïns i veïnes un servei d’atenció social primària, format per un equip
multiprofessional d’un Assistent Social i
un Educador social, amb atenció des d’un
despatx habilitat per aquesta funció als
baixos de l’edifici del Consistori.
Aquest servei dispensa atenció al
públic amb periodicitat setmanal, cada
dijous de 12.00 a 13.00 hores. Per a poder
garantir el bon funcionament d’aquest
servei i optimitzar-ne la funcionalitat, és
necessari concertar la visita prèviament,

trucant a l’Ajuntament, en el següent
horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13 hores
i de 16 a 20 hores; els divendres, de 9 a
14 hores.
La funció d’aquest servei és atendre
les necessitats més immediates, generals i bàsiques de persones, famílies o
grups, en l’àmbit de la xarxa de serveis
socials públics. L’assistent i l’educador
social tenen com a funció atendre i analitzar les demandes relatives a assistència social dels veïns i veïnes, gestionar
serveis d’atenció domiciliària, tramitar

Entra a www.perafortbike.com.

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

programes, prestacions o propostes de
derivació a serveis especialitzats, així
com informar, orientar i assessorar sobre
les diverses possibilitats i situacions que
interessin als ciutadans. Els àmbits de
l’àrea bàsica d’atenció social primària
sobre els que aquest servei d’Assistent
Social i Educador Social pot informar i
assessorar són: Gent gran; infància; programa d’atenció a la família i a la dona;
transport adaptat per a disminuïts; i pla
territorial de ciutadania i immigració del
Tarragonès.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Segueixen els treballs de millora de l’accés
a Perafort des de la N-240
Les obres per a la millora i eixamplament de l’accés a Perafort des de la
N-240 continuen a bon ritme, tota vegada
que ja s’han fet efectius els treballs d’aplanament del que serà l’ampliació d’aquest
vial que connecta Perafort amb la principal via d’entrada i sortida del municipi.
Els treballs, iniciats el passat mes
d’octubre, han de permetre una vegada
enllestits solucionar d’una vegada per
totes les mancances comunicatives que
fins ara patia el municipi, que veia com
el tram de carretera més immediat a la
N-240 va quedar millorat amb la creació
del pont i la nova carretera, però que els
darrers 500 metres, els que connecten
directament amb el poble, seguien patint
els problemes de la poca amplitud i seguretat de la via, així com dels perillosos
revolts que presentava aquesta.
Ara, però, els treballs que s’hi estan
duent a terme permetran millorar aquestes condicions i oferir un estat més adient
a les necessitats comunicatives actuals
dels perafortins i perafortines. Aquesta
millora ha estat possible gràcies a les

Un cop acabin les obres, Perafort comptarà amb un accés ràpid, còmode i segur

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.
D’igual manera, aquestes obres d’eixamplament i millora de l’accés a Perafort
des de la N-240 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 de Perafort.
D’altra banda, aquesta intervenció
també implica un treball paral·lel d’extracció i nova ubicació de 16 oliveres que
es trobaven en els terrenys afectats per
aquest projecte, i que ara es distribuiran
per diferents punts de Perafort.

La deixalleria mòbil i la recollida de voluminosos
ja tenen calendari
Durant aquest any 2010, Perafort i Puigdelfí seguiran gaudint
del servei de deixalleria mòbil i de recollida de voluminosos que
ofereix el Consell Comarcal del Tarragonès.
Quant a la deixalleria mòbil, durant el present any 2010
aquesta estarà a disposició de tots els veïns i veïnes de Perafort
el quart dissabte de cada mes, i un dia després a Puigdelfí. En
ambdós casos, aquest servei estarà disponible de 9 a 13 hores
i de 16 a 19 hores.
Pel que fa a la recollida de voluminosos, aquesta estarà present únicament a Perafort. El Consell Comarcal oferirà aquest
servei el segon dilluns de cada mes.

Calendari
deixalleria mòbil 2010

Calendari recollida
de voluminosos 2010

Horari: 9 - 13h. i 16 -19 h

Dia: 2n dilluns de cada mes

Dia: 4rt dissabte de cada mes (Perafort)

(Perafort)

i 4rt diumenge de cada mes (Puigdelfí)

Mes
Perafort Puigdelfí
Gener
23
24
Febrer
27
28
Març
27
28
Abril
24
25
Maig
22
23
Juny
26
27
Juliol
24
25
Agost
28
29
Setembre
25
26
Octubre
23
24
Novembre
27
28
Desembre
25
26

MES PERAFORT
Gener
11
Febrer
8
Març
8
Abril
12
Maig
10
Juny
14
Juliol
12
Agost
9
Setembre
13
Octubre
11
Novembre
8
Desembre
13
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Mitja Marató de Tarragona i Dinar de Nadal
Els membres de l’Associació Esportiva
Perafort Bike van tancar el mes de novembre amb una doble cita ben diferent el dia
29. Al matí, tres perafortins van participar a
la Mitja Marató de Tarragona, aconseguint
finalitzar la prova sense problemes i guanyant-se el dret a recuperar forces amb el
Dinar de Nadal organitzat per l’Associació
el mateix dia. Així, Agustí Martí (1h32’55’’),
Albert Aguilà (1h40’49’’) i Daniel Esparza
(1h52’44’’) van superar la meta junt amb

gairebé 2.000 participants més. I ja al
migdia, tots tres van gaudir del merescut
Dinar de Nadal en companyia de la resta
de socis de l’Associació Esportiva Perafort
Bike, que va servir per a compartir menjar
i anècdotes, al mateix temps que van plantejar nous reptes per al 2010.
Quant als darrers resultats esportius
de l’entitat, cal destacar la participació
de Xavi Prim a la cursa de muntanya de
Riudecanyes, on va finalitzar en tercera

posició després de 17 km de prova. Igualment meritòria va ser la presència d’Agustí
Martí i Albert Aguilà a les Mitges Maratons
de Reus i Salou, en què van arribar a la
meta sense problemes i exhibint bones
marques de temps.
Per últim, l’Associació Esportiva Perafort
Bike ja ha presentat la seva nova indumentària, en què predomina el negre, el blanc i
el taronja, a més de reproduir la senyera al
coll i al camall.

Julià Olivé, campió del Mediterrani
El petit dels germans Olivé va aixecar el
passat 29 de novembre el títol de campió
del Mediterrani a la categoria Sèries 600,
després que en la darrera cursa disputada
a València va obtenir els punts que li asseguraven mantenir la primera posició. Així,
Julià Olivé va fer-se amb el títol al Campio-

nat del Mediterrani, completant d’aquesta
manera una excel·lent temporada en
què també s’ha proclamat subcampió de
Catalunya de la mateixa categoria.
D’aquesta manera, el petit dels Olivé
confirma la seva vàlua per al món del
motociclisme, esport en el qual el seu

germà Joan es troba a l’espera de poder
debutar a la nova categoria del Mundial de
velocitat, Moto 2, després que en el tram
final de la passada temporada – en què va
acabar novè, amb 91 punts- va confirmar
el seu salt de categoria de la mà de l’equip
Promoracing Antonio Banderas.

Nora Arilla guanya a la travessa El FC Perafort
celebra el
d’ hivern al Port de Sitges
Nadal
La perafortina Nora Arilla es va
proclamar vencedora de la Travessia
d’Hivern al Port d’Aiguadolç, Sitges.
La prova, disputada el passat diumenge 3 de gener, es va dividir en
tres categories, de les quals la travessia mitjana va ser dominada per
la nostra jove representant, que es va

proclamar vencedora. Al seu darrera,
en segona posició d’aquesta mateixa
categoria va finalitzar el seu germà i
també perafortí Biel Arilla. Tots dos
van enfrontar-se amb èxit a les fredes
aigües del Port d’Aiguadolç, en una
prova que va comptar amb un total
de 51 participants.

Nora Arilla surt de l’aigua proclamant-se vencedora de la travessa al Port de Sitges

Aprofitant les festes nadalenques, el FC
Perafort va organitzar una sèrie d’activitats
dirigides als membres del club, tècnics i
jugadors. Així, el passat 19 de desembre
el club va celebrar el seu sopar de Nadal,
al qual hi van assistir la junta directiva,
col·laboradors del club i la plantilla del
primer equip de futbol. Durant el sopar el
president va obsequiar els futbolistes amb
una cistella de Nadal.
D’altra banda, durant la festa dels Reis
Mags, el club va organitzar un berenar
amb jocs inflables per a tots els nens del
seu futbol base. L’acte va comptar amb
la presència d’una trentena de jugadors,
així com tècnics, pares i junta directiva.
Aprofitant aquestes celebracions es
va presentar la nova pàgina web del FC
Perafort www.fcperafort.com, un portal
que ofereix tota la informació referent al
club: notícies, fotografies, resultats, etc...

Acords de plens

Extracte de l’acta de la sessió del
Ple Extraordinari celebrada el 16
d’octubre de 2009
Assistents: Il·lm. Sr. Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho
i Leiva, 1a tinent d’alcalde; 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 provisionalment la
Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries en la zona de “la Beurana”,
incloent-hi la Memòria ambiental redactada per l’equip tècnic de l’empresa
“Mediterrània de Geoserveis” i les modificacions proposades pels organismes
públics afectats que han emès el seu
Informe en data posterior a la de l’aprovació inicial, 9 de setembre de 2008.

Extracte de l’acta de la sessió del
Ple Ordinari celebrada el 13 de
novembre 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,

Padró d’habitants

a

regidor; Secretària interventora Ma Isabel
Millan i Urra.
S’acorda aprovar el Pla de sanejament
elaborat per la tècnica dels Serveis
Econòmics del Servei d’Assistència al
Municipi de la Diputació de Tarragona.
S’acorda la solidaritat de l’Ajuntament
amb el sector agrari i ramader espanyol
per considerar-lo un sector estratègic
i vital pel desenvolupament del món
rural.
Es dóna compte de la signatura d’un
conveni entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l’empresa Sanea Tratamiento de Residuos SLU per a l’eliminació
de la fracció rebuig, i s’aprova el preu de
65,99 €/tona IVA inclòs per a l’eliminació
de la mateixa, amb efectes des de la data
de 14 de setembre de 2009.
S’acorda delegar la representació del
municipi en el Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona en el
Consell Comarcal del Tarragonès.
S’acorda per unanimitat congelar els
tributs municipals per a l’exercici 2010.

Extracte de l’acta de la sessió del
Ple Extraordinari celebrada el 27 de
novembre 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. 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 la modificació de l’Ordenança fiscal per a l’atorgament de beques, amb un augment del
2% de la beca per estudis.
S’acorda adjudicar definitivament les
obres titulades “Construcció d’un Mur
de contenció i conducció d’aigües residuals a l’Av. Catalunya de Perafort. 2a
Fase” a l’empresa AGROVIAL, sempre
que l’informe elaborat pel Servei d’Assistència al Municipi (SAM) de la Diputació
de Tarragona coincideixi amb l’informe a
elaborar pels Serveis Tècnics municipals.
En cas afirmatiu, s’acorda adjudicar l’obra
a AGROVIAL i negociar-hi el preu final
d’adjudicació.

S’acorda per unanimitat no augmentar,
per segon any consecutiu, les indemnitzacions que pel desenvolupament dels
seus càrrecs té aprovades l’Ajuntament
pel Sr. Alcalde i per als regidors.

4 de febrer de 2010: 1.244 habitants

Naixements
Vinyet Vergara Pavon 27/10/2009
Yaiza Díez Cano 18/11/2009
Eva Cayetano Boronat 24/11/2009
Alba Català Rojas 26/11/2009
Roc Campmajó Juncosa 09/01/2010
Defuncions
No n’hi ha hagut
Matrimonis
12/12/2009
Raül del Rio Cisneros
i Raquel González Moreno

Vinyet Verdara Pavón
27.10.09

Ramon Garcia Ferre
23.02.10

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)

20 i 21 de març de 2010, Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel – Nou, 7 Tel. 977 625 555/Tel.
Urgències. 605 043 509
27 de març de 2010, Tarragona
Vidal Vidal, Dra. Ma. Teresa – Reial, 1 Tel. 977 240 268
28 de març de 2010, Tarragona
Cipres Marin, Ma. Rosario – Jaume I, 46 Tel. 977 214 566

3 d’abril de 2010, Tarragona
Domingo Saigi, Pere – Rambla Nova, 54 Tel. 977 228 120
4 d’abril de 2010, Tarragona
Mico Recasens, Gabriela – Rambla Nova, 127 Tel. 977 220 603
10 i 11 d’abril de 2010, Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa – Major, 6 Tel. 977 521 710/Tel.
Urgències. 626 262 087
17 d’abril de 2010, Tarragona
Tortajada, Jorge – Torres Jordi, 14 Tel. 977 211 878
18 d’abril de 2010, Tarragona
Salazar Echevarria, Antonio – Cos del Bou, 2 Tel. 977 231 631
24 i 25 d’abril de 2010, El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 840 952

6.00

6.30

6.50

9.10

7.25

(1)

7.50

8.30

10.40

9.00

(3)

9.40

10.10

9.30

10.05

(1)

11.40

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

18.30

(1)

20.30

(1)

18.40

(2)

20.40
22.10

(1)

19.40

20.10

(1)

21.10

21.40

(1)

22.40

23.10

22.00

00.10

(1)

19.30

20.05

21.00

21.30

22.30

23.00

00.10

DISSABTES
6.00
(2)

(1)

8.30

7.30
9.05

8.05
(1)

10.50

12.10

13.30

14.10

16.10

(2)

17.10

(1)

19.25

10.10

21.10

(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

13 i 14 de març de 2010, La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 840 525

7.35

(2)

(1)

27 i 28 de febrer de 2010, La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís – Puig i Ferrater, 19 Tel. 977 84 44 15
6 i 7 de març de 2010, La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela – Sant Cristòfor, 35 Tel. 977 611 267

TARRAGONA › VALLS

(1)

9.40

12.10
(1)

(1)

(2)

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)

14.10

11.30

12.05

(2)

17.10

14.05

15.15

16.50

18.00

(2)

19.30

20.45

(1)

22.05

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)

10.30
12.50
16.05

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

12.15

13.15

21.35

DIUMENGES I FESTIUS
13.00

7.50

15.25

16.30

17.40

15.40

16.35

18.00

19.15

19.50

21.20

19.30

20.05

21.35

22.45

23.05

