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L’educació, obligació i satisfacció

Javier Antonio Robledo López
Regidor de l’Ajuntament de Perafort

[04]

L’estiu acostuma a ser sinònim de descans, de
vacances i de desconnexió. És temps per a divertir-se
en família més que mai, per a aprofitar el bon clima del
nostre territori, per a gaudir a l’aire lliure.
També, però, ha de ser temps per a fer balanç, per a
revisar el que ha passat durant l’any. I, en el cas dels
estudiants, és temps de vacances, que no vol dir
d’oblidar tot el que s’ha après durant el curs. Cal seguir
repassant conceptes, cal preparar-se per al curs vinent.
En aquest sentit, els deures són tasca ineludible ja des
de ben petits. Obligacions que hem de continuar en la
nostra etapa adulta. I entre aquestes hi ha, pel que fa a
l’Ajuntament, la de donar els millors serveis i atencions
possibles als nostres veïns i veïnes, i molt especialment
als nens i nenes, ja que ells i elles són el nostre futur.
A l’Ajuntament, i jo especialment com a regidor
d’Ensenyament, som conscients de la dificultat
que suposa fer front a les despeses que suposa
l’escolarització dels fills. I ara, amb la situació
econòmica que travessa la nostra societat, encara
més. Per això, en el curs acadèmic que ja s’ha tancat
hem ampliat la dotació de les beques d’estudi. Hem
augmentat i millorat les ajudes, per a fer-les encara més
accessibles a tothom.
Abans parlava d’obligacions. En efecte, per a un
Ajuntament és una obligació destinar el màxim de
recursos possibles al benestar social de la seva gent,
i l’educació és un dels pilars fonamentals d’aquest
benestar. Per això, més que una obligació, incrementar
la dotació de beques i ajudes a l’estudi és tota una
satisfacció. I ho és encara més perquè englobem
pràcticament totes les possibilitats acadèmiques:
des de l’educació infantil fins als estudis de postgrau
universitari, passant per tots els graus intermedis i
també per l’educació especial.
Però les ajudes municipals a l’educació van molt més
enllà de les beques d’estudi. Aquestes repercuteixen
directament en l’estudiant, que també es beneficia de
moltes altres accions i iniciatives consistorials, com
són la nova Biblioteca Municipal que vam inaugurar
el passat mes d’abril, o bé la inversió en mobiliari i
material escolar, l’organització de cursos i tallers per
a infants i adults, i un llarg etcètera que contribueix a
fomentar l’educació a Perafort i Puigdelfí.
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La Festa Major de Sant Sebastià

Del 20 al 24 de gener, la tradició i la diversió es van combinar per a celebrar una Festa altament p

El passat mes de gener, Puigdelfí va
tornar a gaudir de la celebració de
la seva Festa Major en honor a Sant
Sebastià. Enguany, el programa de
festes es va estendre del 20 al 24 de
gener, amb un seguit d’activitats per a
tots els gustos. La primera d’aquestes
propostes incloses dins la celebració
de la Festa Major va tenir lloc la tarda
del dia 20, amb les Vespres Solemnes
de Sant Sebastià màrtir, en honor al
patró del municipi.
Un dia després va arribar el sopar de
motxilla, una excel·lent ocasió per a
enfortir lligams entre els veïns i veïnes
de Puigdelfí, que després del sopar van
gaudir de l’espectacle teatral que van
oferir el Col·lectiu de Dones de Torreforta i el de Parc Riu Clar.
Aprofitant les festes patronals, divendres dia 22 va tenir lloc la inauguració
d’un nou equipament per al poble,
com és l’Espai Cultural Polivalent de
Puigdelfí, que des d’ara acollirà i concentrarà l’activitat cultural. Tant és així
que, coincidint amb aquesta estrena, es
va inaugurar l’exposició de manualitats
i puntes de coixí, la primera que acull
aquesta nova instal·lació municipal.
Ja a la mitjanit es va celebrar el Ball
de Festa Major, amenitzat en directe
per l’Orquestra Girasol i que va omplir
el Casal Cultural de veïns i veïnes disposats a ballar i passar-ho bé.
Sense gaire temps per al descans,
dissabte al matí aquests mateixos
veïns i veïnes van degustar l’esmorzar
popular, mentre els més petits jugaven
al parc infantil, amb els inflables i el
tren, que van omplir de rialles i diversió
la pista poliesportiva.
Precisament els nens van ser els
protagonistes també a la tarda, ja que
a ells es dirigia l’espectacle que van
oferir Pallassos Tonis Trio, en un Casal
Cultural que va acollir, tot seguit, la

De les Vespres Solemnes
als focs artificials, cinc dies
d’apassionant Festa Major
La Coral Prades Cor, actuant durant la Missa

L’esmorzar popular, cita imprescindible de la Festa Major de Sant Sebastià

La pubilla i les dames d’honor, durrant la Missa solemne

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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omple Puigdelfí d’alegria

participativa i amb un variat programa d’actes per a tots els gustos

xocolatada per als nens i nenes del
poble i que va organitzar el Col·lectiu
de Dones de Puigdelfí.
El torn dels adults va arribar novament a la mitjanit, amb el Concert de
Festa Major que va oferir l’Orquestra
Cristian Domenech. La nit, però, encara

s’allargaria amb el Ball de Festa Major
que es va celebrar a continuació.
Finalment, el diumenge 24 de gener
es va arribar al darrer dia de Festa
Major de Sant Sebastià, que es va iniciar al migdia amb la Missa solemne en
honor a Sant Sebastià, i que va estar

acompanyada per la Coral Prades Cor.
Al vespre, la companyia Por arte de
magia va oferir un espectacle que va
entusiasmar a grans i petits, com també
ho va fer el castell de focs artificials
que va servir d’excel·lent cloenda a les
festes.

El Casal Cultural es va omplir en diverses ocasions. Del vermut popular a les diferents actuacions que s’hi van celebrar, l’èxti de públic va ser constant

El parc infantil, garantia de diversió entre els més petits
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Per Sant Pere, tradició i festa
Els perafortins i perafortines viuen la Festa Major en honor al seu patró, que un any més
destacada per l’elevada participació aconseguida en totes les activitats programades

Les titelles i l’exhibició de balls de saló, dos dels moments destacats de la Festa Major de Sant Pere

El sopar de gala, amenitzat al seu acabament amb la revista music-hall, va congregar un gran nombre de perafortins i perafortines

Durant el mes de juny i els primers dies
de juliol, Perafort va viure els dies més
intensos del calendari, ja que va celebrar
la Festa Major en honor al patró del municipi, Sant Pere, organitzada per l’Ajuntament i la Societat Cultural i Recreativa,
amb la col·laboració de diverses entitats.
Els més de 30 actes programats es van
iniciar el 19 de juny amb la la trobada d’escacs i, un dia més tard, amb la tradicional
trobada de puntaires i el concurs gastronòmic, enguany centrat en les truites.

Després d’un dia de descans, els perafortins i perafortines van gaudir amb la
inauguració de l’exposició de manualitats,
puntes de coixí i restauració.
El dia 23 va arribar la revetlla de Sant
Joan, que va tenir continuïtat amb l’espectacle de Yeko Mayeko, acròbates africans
que van deixar pas a la música amb el tribut a Michael Jackson i el divertit karaoke,
a més dels inflables per a la canalla.
Precisament els nens i nenes van ser
els protagonistes del parc infantil, amb

inflables i tallers, i del II Festival Musical
Infantil, que va generar una gran expectació. Aquest darrer acte es va completar
amb la representació del musical “La Bella
i la Bèstia”, a càrrec del Grup de Dones de
Sant Salvador.
Poc a poc, la Festa Major s’acostava
als seus moments més destacats. Alguns
d’ells van tenir lloc el dia 26, quan es va
viure la tradicional cursa ciclista Memorial
Falcó. Aquella mateixa nit es va celebrar el
Pregó de Festa Major, a càrrec del Director

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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L’espectacle de Bollywood va amenitzar el sopar de pa amb tomàquet

El concurs de truites, molt concorregut, va ser tot un plaer

Concurs
de Truites

Els joves van ser els protagonistes en el ball de l’orquestra Mitjanit

General del diari Més Tarragona, Carles
Abelló. Seguidament va arribar el sopar
de gala, que va reunir un gran nombre
de veïns i veïnes a la Carpa de les Festes,
escenari a continuació de la revista musichall. I, en acabar, el despertar del nostre
bestiari va animar els carrers del poble.
El diumenge va ser el torn de les tradicions més arrelades, amb la missa solemne
de Sant Pere Apòstol i la processó. Dins
l’àmbit religiós, el dimarts 29 de juny es
van celebrar les Vespres Solemnes.

La nostra veïna Juani Galera
ens fa arribar aquesta
fotografia, en la qual s’hi
mostra la truita que va preparar
per al concurs gastronòmic i
que li va permetre fer-se amb
la victòria en aquesta cita de

Durant aquests dies també va tenir lloc la
gran gala lírica amb representació de peces
de sarsuela a càrrec dels primers cantants
del Teatre Líric de Barcelona, un espectacle que va reunir una gran expectació.
Ja a la recta final de la Festa Major es
van succeir l’exhibició de ball de saló i
country; l’espectacle de titelles de la companyia Tatoina; l’exhibició de jazz a càrrec
del Taller de Jazz de Perafort, l’Escola de
Dansa Montserrat i l’Escola de Dansa
Mari Carmen Fraga; l’esperada i refres-

cant festa de l’escuma; o un espai pensat
específicament per als joves del poble, la
Nit Jove, amb molta música i diversió.
Tot per arribar als dos darrers dies de
celebracions, en què les Matinades, la
cercavila i el ball popular de dissabte 3
de juliol van donar pas, ja el diumenge, al
sopar popular de pa amb tomàquet i l’exhibició de Bollywood. Finalment, la Festa
Major de Sant Pere es va cloure, com és
tradició, amb un espectacular castell de
focs artificials.
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Perafort i Puigdelfí es disfressen per Carnaval
El nostre municipi va viure la festa
del disbarat i la disbauxa, el Carnaval,
el passat 20 de febrer, en una jornada
que va comptar amb la participació
majoritària dels veïns i veïnes de
Perafort. Sis dies abans, el diumenge
14 de febrer, va tenir lloc la celebració
carnavalesca de Puigdelfí, que va reunir un gran nombre de veïns al carrer i
al voltant de la desfilada, per a acabar
la festa al Casal.
Quant a la celebració del dia 20,
organitzada per la Societat Cultural
i Recreativa de Perafort en col·
laboració amb l’Ajuntament, es va
iniciar a les cinc de la tarda amb la
Rua de lluïment, que va tenir lloc a
Perafort i que va recórrer diversos
punts del municipi com són l’Avinguda

Catalunya, el Carrer Nou, la Plaça de
l’Església i finalitzant davant del Casal
Cultural.
Aquesta desfilada, que va aplegar
més de 300 persones, va donar un
gran ambient de color, disbauxa i alegria als carrers del nostre poble. En
aquesta ocasió, les comparses que
hi van prendre part van ser el Centre
de Joventut Perafort La Llumeneta i
l’AMPA del CEIP Josep Veciana, que
van participar-hi de manera conjunta,
Aerodance, AMPA Mare de Déu del
Carme, Col·lectiu de Dones de Sant
Salvador, La Petada, Colours Fantasy,
Tarraco de Luxe, La Ballaruga i Part
Alta.
Totes aquestes comparses, així
com cadascun dels seus integrants,

Color, fantasia i molta imaginació, els ingredients del carnaval a Perafort i Puigdelfí

van contribuir amb la seva alegria i
gresca a generar un ambient immillorable als carrers de Perafort, en què
els veïns i veïnes del municipi van
acudir-hi ben disfressats per a presenciar la rua i deixar-se envair per
l’ambient festiu.
Les celebracions, però, no es van
acabar amb aquesta gran desfilada
de Carnaval, sinó que van tenir continuïtat al Casal Cultural de Perafort
amb l’espectacle infantil que va oferir
el grup Alea Teatre, i que va divertir
els més petits de cada casa. Finalitzat
aquest divertit i entretingut espectacle, tots els nens i nenes van ser convidats a berenar coca amb xocolata.
Una mica més tard, un cop finalitzat
l’espectacle infantil, va arribar el torn

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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de la festa de Carnaval per als adults,
que van fer la seva particular celebració ja ben entrada la nit amb el Gran
Ball de Carnaval, que va comptar amb
l’amenització de música en viu i, a la
mitja part, coca i xocolata. Durant el
ball, celebrat al Casal Cultural, es va
dur a terme el tradicional concurs de
disfresses.
El Carnaval petit
D’altra banda, els alumnes del CEIP
Josep Veciana i de l’Escola Bressol
Mar Blava també van voler celebrar el
seu Carnaval, i amb aquest objectiu
es van confeccionar les seves pròpies
disfresses, que van lluir amb orgull i
alegria en la seva particular rua pels
carrers del poble.

Puigdelfí tambe va celebrar el seu particular Carnavval, amb aquesta variada mostra de disfresses

Tothom, grans i petits, van participar d’una celebració que ningú no es va voler perdre. Totes les fotos de la festa es poden consultar al web municipal
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Una primavera plena de Cultura
Del 18 d’abril al 9 de maig, Perafort i Puigdelfí es van endinsar en
la Primavera Cultural, iniciativa que va agafar el relleu i va ampliar
la Setmana Cultural organitzada l’any passat i que enguany arribava amb una varietat més extensa de propostes.
Van ser 19 les activitats programades per l’Ajuntament i la
Societat Cultural i Recreativa, totes elles per a tots els públics. I
és que la Primavera Cultural engloba propostes per a totes les
edats i gustos culturals: pintura i escultura, literatura, gastronomia,
música i cultura popular, entre moltes altres propostes.
La primera d’elles va ser la representació teatral “Una de misteri
o la morta està darrere les cortines”, a càrrec de la companyia Teatre RPM 45. Igualment exitoses van ser les conferències “El paper
de les dones a la societat” i “Estat actual del diagnòstic precoç
del càncer de mama”, així com l’exposició de pintura i escultura
titulada “Dones: pintura i escultura del segle XX”.
A més, durant la Primavera Cultural van tenir-hi lloc actes de
cultura popular com ara una exhibició castellera, la cantada d’havaneres, la trobada de puntaires o la paella popular, a més del
tradicional repartiment de roses i llibres per les cases de Perafort i
Puigdelfí, entre molts altres actes. En aquest sentit cal destacar el
Festival Musical Infantil, que va permetre al nombrós públic assistent gaudir amb les habilitats musicals dels nostres nens i nenes.

Un total de 19 activitats van integrar la Primavera Cultural, on s’hi va donar cita l’art, la gastronomia, la música i molt més

Francisca Gras Canals, una doctora del nostre poble
Parlem d’una persona senzilla, humana, amable, intel·ligent,
cauta i amb una eficiència laboral en la tasca que desenvolupa.
Tant és així que volem donar-li l’enhorabona com també per
ésser membre representativa de la Societat Espanyola, Europea
i Nord-americana de Radiologia. D’altra banda està integrada a
al Societat Europea de Patologia Mamària.
Sens dubte, aquests coneixements profunds en l’especialitat
seran posats a l’abast de qui els necessiti.

És un honor per a ella i motiu de joia pels seus familiars i ciutadans de poder comptar amb una persona de les característiques
com la que tenim avui aquí en aquest poble de Perafort, d’on és
filla, resideix i és coneguda per tots com la Paquita.
Que per molts anys pugui emprar la Ciència, en bé de la humanitat com ha fet fins ara. Gràcies doctora.
Una pacient.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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La nova Biblioteca Municipal, inaugurada
amb la presentació d’un llibre local
El nou equipament públic disposa d’un extens fons bibliogràfic i de set ordinadors amb connexió
a Internet

El llibre, obra de Joan Pere Busquets i de Josep Pedro Sanahuja, descriu la vida social i lúdica de Perafort i Puigdelfí entre les acaballes del segle XIX i
finals del segle XX

Perafort va estrenar, el passat 21
d’abril, un nou equipament públic, en
aquest cas de caire cultural, amb la inauguració de la Biblioteca Municipal, un
espai obert als veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí que desitgin trobar-se amb la
lectura.
A més d’un considerable fons bibliogràfic, la nova Biblioteca Municipal disposa de set ordinadors amb connexió
a Internet, per a facilitar la consulta de
dades als usuaris d’aquest equipament
municipal.
La nova Biblioteca va ser inaugurada
pel nostre alcalde, qui durant el seu
parlament va afirmar que aquest nou
servei municipal és “un motiu d’alegria,
sobretot, perquè una biblioteca facilita
la difusió del coneixement i, en definitiva, l’accés a la cultura, a l’educació i a
la formació”.
Amb l’immillorable marc d’aquesta
inauguració, també es va celebrar la
presentació del llibre que anualment,
i coincidint amb el Dia del Llibre, edita
l’Ajuntament amb l’objectiu de recuperar la memòria història i la cultura del
municipi. En aquesta ocasió, el llibre

es titula “Esbargiments de la gent de
Perafort i Puigdelfí en els temps més llunyans, fins a darreries del segle passat”,
i és obra dels nostres veïns Joan Pere
Busquets i Josep Pedro Sanahuja.
Aquest volum representa un excel·
lent recull de la història dels locals soci-

als, cafès i entitats culturals i recreatives
que Perafort i Puigdelfí van veure néixer
i créixer durant el segle XX, tot i que el
llibre es remunta a finals del segle XIX.
Es tracta, doncs, d’una considerable
tasca investigadora per part dels dos
autors del llibre.

Imatge de la portada del llibre que l’Ajuntament va editar enguany, en motiu del Dia del Llibre
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La paella popular de Perafort, tot un èxit
Més d’un centenar de persones es
van donar cita al Casal de Perafort el
passat 16 de gener, en motiu de la paella
popular organitzada per la parròquia del
nostre municipi, i a la qual hi estaven
convidats tots els veïns, veïnes i amics
que tinguessin ganes de gaudir d’un bon
àpat i en bona companyia.
La iniciativa, duta a terme per la parròquia de Perafort, va coincidir amb les
festes de Sant Sebastià, la qual cosa va
contribuir a incrementar encara més
l’ambient alegre i festiu de la trobada,
organitzada amb la finalitat de pal·liar
les despeses que la parròquia acumula
durant l’any.
La paella organitzada per la parròquia va reunir més d’un centenar de persones

Doble ració de comèdia teatral
En els primers compassos de l’any, el Casal de Perafort va
acollir dues representacions teatrals amb un denominador
comú: l’humor regnant en dues comèdies representades per
companyies del nostre territori.
Així, el 7 de febrer la companyia Au Va! Teatre, integrada
per sis joves tarragonins, va oferir-nos “Vademecum”. L’acció, ubicada en un hospital, va donar peu a situacions d’allò
més divertides que van fer riure de valent al nombrós públic
assistent.
Igual resultat van aconseguir els membres del Grup de Teatre
Emfapatir, de Constantí, amb l’obra titulada “Un mal dia”, una
comèdia d’embolics en què l’humor no va deixar mai d’estar
present.

Conferència de
les dificultats
escolars de
l’aprenentatge

La sala polivalent del CEIP Josep Veciana de Perafort va ser l’escenari, el
passat 18 de febrer, d’una interessant
conferència de caràcter divulgatiu i
amb un elevat interès social, organitzada per l’AMPA del propi centre
escolar.
Aquesta conferència va tractar
sobre el TDAH (Trastorn per Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat), la dislèxia
i altres dificultats de l’aprenentatge
de l’alumnat escolar, temes molt vin-

culats al fracàs escolar i que afecten,
sense cap mena de dubte, als propis
alumnes, però també als seus pares i
mares i a les institucions educatives.
Tant és així que la conferència va
ser tot un èxit de participació, ja que
un gran nombre de veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí es van reunir per
a escoltar les explicacions de la Sra.
Neus Buisan, llicenciada en Filosofia
i Lletres i presidenta de l’Associació
Catalana de Dislèxia.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Diumenge de Rams, tradició intemporal
El passat 28 de març, Perafort i Puigdelfí es van sumar
a la celebració mundial de la
Setmana Santa i van fer-ho
amb la tradició del Diumenge
de Rams, una cita durant
la qual es procedeix a la
benedicció de la palma i del
palmó, tal i com estableix la
tradició.
Durant aquest acte religiós,
que ha perdurat a la nostra
societat durant segles, els
veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí, grans i petits,
que s’hi van donar cita van
tenir l’oportunitat de rebre
aquesta benedicció, ja fos
amb el palmó, la palma o
amb una branqueta de llor.
Un instant del Diumenge de Rams, celebrat durant la Setmana Santa

Perafort i Puigdelfí, a l’Esquiada Jove
Diversos joves de Perafort i Puigdelfí van
participar el passat mes de març de l’Esquiada Jove Mancomunada, una iniciativa
organitzada pel departament de Joventut
del Consell Comarcal del Tarragonès i que
va aplegar 41 joves d’entre 15 i 35 anys del
nostre municipi, així com de La Secuita,
Els Pallaresos, La Pobla de Mafumet, Vilallonga i La Pobla de Montornès.

Tots els participants van gaudir de
tres dies d’esquiada, del 26 al 28 de
març, a l’estació de Vallnord, a Andorra.
A més, van poder fer-ho a un preu molt
assequible, ja que els diferents ajuntaments adherits a aquesta iniciativa van
finançar una part del cost global de
l’Esquiada Jove, que va incloure el transport, l’allotjament en mitja pensió, dos

forfaits, els monitors i l’assegurança.
Així, els joves de Perafort i Puigdelfí que
van voler aprofitar aquesta proposta
esportiva i lúdica van poder fer-ho, en
una nova aposta del nostre Ajuntament
per fomentar l’esport i, al mateix temps,
donar resposta a les peticions de sortides de cap de setmana per part de la
nostra gent jove.
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Els alumnes del CEIP Josep Veciana tanquen
un curs molt especial

El 2009-2010 ha estat, per diversos
motius, un curs d’allò més interessant i
enriquidor per als nens i nenes que, diàriament, amplien el seu aprenentatge al
CEIP Josep Veciana. Per a alguns d’ells,
era el seu primer any d’escola. D’altres,
en canvi, han tancat una etapa a l’escola
del poble per a seguir amb els seus estudis de grau més elevat en altres centres.
I tots, del primer a l’últim, han gaudit
enguany d’una iniciativa novedosa i que
ha aconseguit un gran èxit i un elevat
grau d’implicació per part dels alumnes.

Es tracta de l’hort ecològic, un projecte
subvencionat per la Diputació de Tarragona i del qual n’ha pres part tota la
comunitat educativa: professorat, alumnes i famílies. La col·laboració entre tots
fa possible la finalitat d’aquest projecte,
que és l’orientació de l’educació vers el
desenvolupament sostenible.
Així l’hort ecològic, una iniciativa integrada al projecte “Escola Verda”, s’ha
estrenat durant aquest curs 2009-2010
amb un èxit rotund. Els alumnes han
après valors com el respecte, la col·

laboració, la responsabilitat, la presa de
decisions sobre què plantar, quan i com
mantenir-ho, escollir els sistemes de reg
i fertilització, etc.
En definitiva, una proposta novedosa
que ha arrelat al nostre col·legi i que,
de ben segur, seguirà sent una de les
activitats preferides pels nostres nens
i nenes, que d’aquesta manera tenen
un atractiu més per, a partir del proper
mes de setembre, iniciar un nou curs
escolar que de ben segur els serà molt
profitós.

Per Sant Jordi, foment de la lectura
Coincidint amb el Dia Internacional del
Llibre, celebrat per Sant Jordi, el nostre
Ajuntament de Perafort va continuar un
any més la tradició de regalar llibres als
nens i nenes de Perafort i Puigdelfí, amb
l’objectiu de fomentar i incentivar la lectura entre els infants.
Així, un any més aquests van rebre un
exemplar d’un llibre de caràcter educa-

tiu i adequat a la seva edat, per a que
gaudeixin de la lectura i alhora aprenguin
amb històries educatives. Els llibres
escollits en aquesta ocasió van ser els
titulats “Silenciós, sorollós”, per als nens
i nenes de fins a tres anys d’edat; “En Mic
i la Mica dibuixen”, per als infants de 4 i 5
anys; “La Sofia tot ho arreplega”, per als
nens i nenes de 6 i 7 anys; “Fa nen o fa

nena”, per als petits de cada casa de 8 i
9 anys; i “Molts contes per jugar”, per als
nens i nenes de 10 a 12 anys.
Igualment, i com és costum, el lliurament
d’aquests llibres educatius va anar acompanyat de l’obsequi a cadascuna de les
famílies de Perafort i Puigdelfí d’un punt
de llibre creat especialment en motiu de
la festivitat de Sant Jordi.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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L’Ajuntament ha augmentat enguany la
dotació econòmica de les beques i ajuts
El curs que va finalitzar el passat mes de juny ha suposat un
increment del compromís de l’Ajuntament amb l’educació i la
formació. Això s’ha traduït en un augment de la partida econòmica destinada a les beques i ajuts a l’estudi, tant per a l’adquisició de material, com al desplaçament fins al centre acadèmic.
Així, en aquest curs 2009-2010 el consistori va aprovar en el Ple
municipal l’augment en un 2% la dotació respecte l’any anterior,
amb la qual cosa s’ha distribuït un total de 38.214,3 euros entre
els estudiants empadronats a Perafort i Puigdelfí que cursin
algun estudi reglat, des del cicle inicial de l’educació infantil fins
als nivells de mestratge i postgrau universitari.
D’altra banda, l’aposta de l’Ajuntament per l’educació i la formació no es limita a les beques i ajuts, sinó que es complementa
amb l’adquisició de mobiliari i material escolar, així com en una
variada oferta de cursos i tallers per a infants i també per a adults,
així com altres iniciatives de caràcter formatiu i educatiu, ja que
la voluntat és acostar la cultura i el coneixement a tothom. En
aquest sentit, la inversió en educació i formació que enguany
afronta l’Ajuntament ascendeix a uns 340.000 euros.

Per Setmana Santa, al Casal

Els nens i nenes participants del Casal de Setmana Santa, en diversos moments de les activitats realitzades

Coincidint amb el període de vacances
escolars de Setmana Santa, els nens i
nenes de Perafort i Puigdelfí van tenir
l’ocasió d’endinsar-se en una experiència nova que va combinar diversió
i educació, tota vegada que enguany,
per primera vegada, es va organitzar

un Casal de Setmana Santa dirigit als
infants de casa nostra.
En total, una vintenta d’alumnes del CEIP
Josep Veciana van participar d’aquesta
activitat, en la qual van dur a terme
diferents tallers i manualitats. A més,
van disfressar-se i van realitzar visites

als negocis de la ciutat, on van aprendre
els trets característics de cada ofici que
pot trobar-se al municipi.
D’aquesta manera, els nostres nens i
nenes van poder aprendre i divertir-se,
ajudant així als veïns i veïnes a conciliar
els horaris laborals amb la vida familiar.
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Reunió amb el president de Repsol i amb
altres batlles de l’entorn de la Química
El nostre alcalde es va reunir el passat 23 de juny amb
el president de Repsol, Antonio Brufau, en un acte que
també va comptar amb la presència dels màxims representants municipals de Tarragona, El Morell, El Catllar i La
Pobla de Mafumet.
Durant la trobada entre els alcaldes de l’entorn del
Complex Industrial de Tarragona i el president de Repsol,
aquest va exposar el pla estratègic de la companyia per
als propers anys i el paper que vol jugar el Complex que
Repsol té al nostre territori.
A més, durant aquesta reunió els alcaldes participants
van donar a conèixer a Antonio Brufau els projectes de
futur del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha les
infraestructures que actualment s’estan construint al
Polígon Petroquímic Nord.

Ens deixa Josep Sarrà i Bardina

La seva llarga trajectòria com a Jutge
de Pau de Perafort i Puigdelfí, entre els

anys 1966 i 2010, ens deixa el record
d’una persona conciliadora i justa que
va passar més de 40 anys donant el
seu servei desinteressat als veïns de la
nostra localitat.
El recordarem per ser una persona
sempre oberta al diàleg i disposada
a escoltar els seus conciutadans. En
Josep Sarrà es va convertir en una peça
clau en el nostre municipi en tornar-se
aleshores confident i amic de moltes
persones a les que va ajudar a resoldre
problemes durant més de quatre dècades. Disposat en tot moment a dialogar,
a explicar les seves vivències i a atendre
les necessitats de qui acudia a ell a cer-

car consell o simplement a conversar
una estona de les coses de cada dia, va
ser un dels pilars de la nostra població.
Nascut a Perafort l’any 1931, de
sempre va estar vinculat a les activitats
municipals. Durant molts anys va ser
membre de la junta de la comunitat de
regants de Perafort i Puigdelfí. Va rebre la
insígnia d’or i brillants del municipi per la
seva dedicació a la justícia de Pau durant
més de 25 anys, distinció atorgada per
l’Ajuntament. També va rebre la medalla
d’honor per la seva dedicació a la justícia
de Pau durant més de 20 anys de servei i
més de 15 com a associat de l’Associació
Catalana en Pro de la Justícia.

Satisfactòria
prova de la
sirena de
risc químic

El 3 de maig es va dur a terme un exercici
d’activació de sirenes de risc químic a 34
municipis de Catalunya. En total van sonar,
a mode de prova, un total de 74 sirenes,
entre les quals es troba la de Perafort.
La prova, realitzada per la Direcció General de Protecció Civil, va cloure amb un
resultat satisfactori, ja que es va comprovar
el bon funcionament de les sirenes d’avís
en cas de risc químic, tal i com estableix el
Plaseqcat. D’altra banda, aquestes proves
periòdiques també tenen com a missió

familiaritzar la població amb el seu so, a
fi d’aconseguir una reacció adequada per
part de la societat en cas d’emergència.
En cas d’accident químic, el procediment
correcte d’autoprotecció és l’immediat
tancament a les 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 per a no col·lapsar les línies.

Josep Sarrà i Bardina, fill de Perafort
i Jutge de Pau del municipi, ens va
deixar el passat dia 23 de juny a la
edat de 78 anys.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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L’Espai Cultural Polivalent, una nova aposta
per la cultura i el lleure

La Subdelegada del Govern de l’Estat, Sra. Teresa Pallarès, va acompanyar el nostre alcalde i la nostra alcaldessa pedània en l’acte inaugural

L’Ajuntament de Perafort va inaugurar el passat divendres, 22 de
gener, en plena celebració de la
Festa Major de Puigdelfí en honor a
Sant Sebastià, la darrera obra creada
al municipi. En concret, es tracta
del nou Espai Cultural Polivalent a
Puigdelfí, que ha estat possible gràcies al finançament del Fons Estatal

d’Inversió Local (FEIL), que ha sufragat els 176.280 euros que ha costat
fer realitat aquest projecte.
Aquest nou espai, que va ser inaugurat pel nostre alcalde, així com per
la primera tinent d’alcalde i alcaldessa
pedània, va comptar també amb la presència de la Subdelegada del Govern de
l’Estat, la Sra. Teresa Pallarès.

Aquest nou espai cultural acollirà i concentrarà l’activitat cultural de Puigdelfí,
tal i com ja va fer en el dia de la seva
inauguració, quan es va estrenar l’habitual exposició de manualitats i puntes
de coixí que cada any es duu a terme
coincidint amb la Festa Major, i que ja
des d’enguany tindrà com a escenari
aquest nou Espai Cultural Polivalent
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El projecte de les antigues escoles integrarà
l’oficina municipal descentralitzada de Puigdelfí
El projecte subvencionat amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local incorpora també una aula de formació i sala de conferències
A principis d’any es va iniciar el projecte
de rehabilitació de les antigues escoles
de Puigdelfí al nou ús que l’Ajuntament li
ha atorgat, aprofitant la subvenció concedida pel Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local (FEOSL). Aquest
porta per títol “Reforma de les antigues
escoles del nucli de Puigdelfí per Aula
de Formació i Sala de Conferències”,
tot i que també inclourà, més enllà del
seu títol, l’oficina municipal descentralitzada de Puigdelfí, tan necessària per

a millorar la qualitat de vida dels veïns i
veïnes d’aquest nucli i per a facilitar-los,
al mateix temps, el tràmit de les seves
gestions administratives.
Així, els treballs es van iniciar amb
l’objectiu de millorar i potenciar els
serveis i equipaments municipals a
Puigdelfí, en un projecte que compta
amb un pressupost de 118.810 euros,
finançats íntegrament pel FEOSL. En
acabar les obres, Puigdelfí disposarà
d’un nou equipament que inclourà una

aula de formació i sala de conferències
amb capacitat per a 28 persones, així
com d’un despatx i sala de reunions que
tindran les funcions d’oficina municipal
descentralitzada.
Amb aquest nou projecte es dona continuïtat a les inversions sufragades amb
fons estatals, després que durant el 2009
es va crear el nou Espai Cultural Polivalent de Puigdelfí, projecte finançat pel
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), i que
va ser inaugurat el passat mes de gener.

La millora de l’accés a Perafort des de la
N-240 ja és tota una realitat
Des de fa unes setmanes,
Perafort ja gaudeix l’estat
definitiu d’una via d’entrada
i sortida al poble adequada
a les necessitats actuals del
municipi, tota vegada que els
treballs de millora i eixamplament de l’accés des de la
N-240, la principal via d’accés
al poble, ja s’han donat per
finalitzats.
Així, el nostre municipi ja
disposa d’una via d’entrada i
sortida que ha de solucionar
definitivament totes les mancances que fins ara patia el
municipi, ja que el tram que
connectava Perafort amb
la N-240 era insegur, amb
revolts i massa estret per a
les necessitats actuals dels
veïns i veïnes del poble.
Així, els treballs que s’hi
han dut a terme han servit per
a posar remei a aquesta situació, al mateix temps que han
adequat aquest tram de la via

al bon estat que ja presentaven el pont i la nova carretera,
els 500 metres de la qual, els
més pròxims a Perafort, són
els que s’han millorat amb
aquesta recent actuació.
Aquests treballs han estat
possibles gràcies a les gestions de l’Ajuntament amb
la UTE que construeix el
corredor del Mediterrani,
així com amb la Diputació de
Tarragona, propietària de la
carretera, i també gràcies a la
predisposició mostrada pels
veïns propietaris dels terrenys
afectats per la millora i eixamplament d’aquesta via.
Finalment, cal recordar que
aquest projecte de millora
en l’accés al municipi afecta
16 oliveres, les quals seran
replantades i distribuïdes per
diferents punts de Perafort.
Una imatge de l’estat dels treballs,
en la seva fase final

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Perafort i Puigdelfí acullen la fase comarcal
del torneig d’escacs dels Jocs Escolars
Durant els tres darrers dissabtes del passat
mes de gener, el CEIP Josep Veciana de
Perafort i el Casal Municipal de Puigdelfí van
acollir la fase comarcal individual d’escacs
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Durant les jornades de competició, que van
ser organitzades a casa nostra pel Consell
Esportiu del Tarragonès, es van disputar
partides corresponents a les categories
sub8, sub10, sub12, sub14 i sub16.
El torneig celebrat a casa nostra va reunir un
gran nombre de joves participants

Perafort Bike: competició i diversió
Durant el primer semestre d’enguany,
l’Associació Esportiva Perafort Bike ha
mostrat una intensa activitat esportiva,
tant de caire competitiu com popular i
d’oci.
Cal destacar la victòria de Xavi Prim
a la 5a edició de la Duatló Popular de
Vila-seca, celebrada el 7 de febrer.
Igualment destacat va ser el triomf
de Lourdes Cayetano a la categoria
femenina marxa cicloturista Terra de
Remences, una de les més importants,
disputada el 9 de maig.
I, encara dins la vessant competitiva,
Albert Aguilà va finalitzar en 54a posició la Mitja Marató de Mont-ral, sobre
un paisatge nevat.

Una setmana després es va disputar
la cursa de muntanya de Bràfim, convertida ja en una clàssica entre les curses
de muntanya i que va aconseguir un
rècord d’inscripcions, amb més de 300
corredors. Entre ells, tres membres de
Perafort Bike van completar els gairebé
14 quilòmetres i mig de recorregut: Nuri
Fortuny, quarta classificada en categoria
femenina; Jordi Cayetano, Agustí Martí,
35è i 167è classificats, respectivament,
de la categoria masculina.
Quant a la vessant popular i d’oci,
Perafort Bike va organitzar el 10 d’abril
una interessant caminada popular per
Prenafeta, permetent conèixer alguns
indrets de la serra de Miramar. Els partici-

pants van caminar uns cinc quilòmetres
per indrets com el Tossal Gros, les ruïnes
del Castell de Prenafeta i l’Església de
Sant Salvador. En acabar l’excursió van
reposar forces amb un bon esmorzar,
durant el qual es va sortejar un lot de
material esportiu i es va repartir un
obsequi a tots els participants.
Finalment, el 12 de juny es va organitzar un taller d’introducció a la mecànica de la bicicleta, on una desena de
persones van aprendre aspectes relatius a com preparar una sortida amb
bicicleta, posar la bicicleta a mida, prevenció i solucions a possibles avaries,
i molts altres consells i pràctiques de
gran utilitat.
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Biel Arilla, campió d’Espanya de relleus
El jove nedador perafortí va assolir un destacat èxit esportiu com a integrant de la selecció catalana que recentment va disputar a
Madrid el Campionat d’Espanya de seleccions
autonòmiques escolars.
Dins la categoria aleví, per a nedadors
nascuts l’any 1997, Biel Arilla va aconseguir
fer-se amb el títol de campió d’Espanya com
a integrant de l’equip de relleus de la selecció
catalana a la prova dels 4x100 metres lliures.
A aquest important títol cal afegir la participació del jove perafortí en altres proves
d’aquest campionat estatal, com són els
100 metres esquena, en què va finalitzar en
vintena posició; els 100 metres lliures, sent
quinzè classificat; i els 100 metres papallona,
on va assolir una meritòria onzena posició
final.
Aquests resultats confirmen el talent i el bon
nivell d’Arilla, qui va aconseguit el destacat
èxit de proclamar-se campió d’Espanya entre
els millors nedadors de la seva categoria.

Bon final de temporada del FC Perafort
Un cop finalitzada la temporada 20092010, el FC Perafort fa un balanç positiu
tant en l’equip de 3a Territorial, que ha
obtingut el 8è lloc en la classificació,
com en el futbol base en el qual les 3
categories (prebenjamins, benjamins
i alevins) han fet un bon paper en les
seves lligues corresponents, tot i que
era el primer any que entraven en competició federada.

Tanmateix el club ha posat en marxa
una nova iniciativa, la qual pretén ajudar als alumnes del futbol base en els
seus estudis, posant al seu abast un
tutor particular que imparteix classes
de reforç escolar dos cop per setmana
per tal de millorar el nivell acadèmic del
alumnes.
D’altra banda, el FC Perafort va
organitzar el passat mes de juliol una

Entra a www.perafortbike.com.

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

competició d’estiu en sistema lliga de
Futbol 5, per a tots aquells nens i nenes
de Perafort i pobles de l’entorn nascuts
entre el 2000 i el 2006. La competició
es va desenvolupar amb èxit la segona
quinzena de juliol.
La inscripció i la van ser totalment gratuïtes, en una competició organitzada
pel FC Perafort i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Perafort.

Acords de plens
Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Extraordinari celebrada
el 9 de desembre de 2009

S’aprova per unanimitat la destinació de
fons de cooperació de Catalunya, any
2009, de l’aportació supramunicipal al
Consell Comarcal del Tarragonès per a les
actuacions gestionades per aquest ens.

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

S’acorda estimar les al·legacions presentades per l’empresa UTE Grup Mas
Construccions Grupo Mecanotubo,
relativa a l’adjudicació provisional del
contracte per a l’obra “Construcció d’un
mur de contenció i conducció d’aigües
a l’Av. Catalunya. Segona fase”, així
com la nova adjudicació provisional a
l’empresa UTE Grup Mas Construccions
Grupo Mecanotubo.
S’acorda aprovar l’esborrany de recepció parcial de les obres d’urbanització
del Sector 10, Polígon Perafort.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Extraordinari celebrada
el 22 de gener de 2010

S’acorda per unanimitat sol·licitar la
inclusió al Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local (FEOSL) del projecte per a la “Reforma de les antigues
escoles de Puigdelfí per Aula de Formació i Sala de Conferències”, així com
també s’acorda l’aprovació d’aquest
projecte per un import de 118.810 €.
S’acorda adjudicar definitivament les
obres de “Construcció d’un mur de contenció i conducció d’aigües residuals a
l’Av. Catalunya de Perafort. Segona fase”
a l’empresa UTE Grup Mas Construccions
Grupo Mecanotubo per un valor estimat
de contracte de 191.927,39 € més IVA.
S’acorda per unanimitat un augment del
0,30% de les Retribucions de Personal de
l’Ajuntament, respecte a les de l’any 2009,
per l’any 2010 amb efectes des de l’1 de
gener de 2010 i no aprovar cap augment
de les retribucions dels membres electes
de la Corporació per a l’any 2010.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Extraordinari celebrada
el 29 de gener de 2010

S’acorda per unanimitat concertar una
operació de tresoreria amb La Caixa

Padró d’habitants

a

Naixements
Roc Campmajó Juncosa 9/1/2010
Ramon Garcia ferrer 23/2/2010
Alex Torguet Puig 23/2/2010
Abel López Tejada 24/2/2010
Xavier Torres Zanfaño 30/4/2010
Isona Aguilà Dalmau 11/5/2010
Julen Siendones Sánchez 5/6/2010
Nizar Fernández Bouffy 7/6/2010
Mª. Sofia Fernández Bouffy 7/6/2010

per import de 400.000 €. (Amb aquesta
operació es cancel·la una pòlissa de
630.000 € a Caixa Tarragona, de la qual
s’amortitzen 186.000 €.)
S’acorda per unanimitat la personació
de l’Ajuntament en el recurs contenciós
administratiu núm. 371/2009 interposat
pel Sr. F. Pardo i Camps contra l’acord
d’aprovació definitiva del Pla director
urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Ordinari celebrada el 24
de febrer de 2010

S’acorda per unanimitat l’aprovació del
conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament i els promotors del Pla
Parcial SAU-R-1 i SAU-R-2 en relació a la
Depuradora, en el cas de que l’informe de
l’enginyer municipal en sigui favorable.
S’acorda per unanimitat aprovar una
cessió de terrenys amb dos propietaris de
finques limítrofes amb la Crtra TV-2231,
atesa la necessitat d’eixamplar-la des
d’on acaba l’eixample fet per la Diputació
fins a arribar a Perafort. Els propietaris són
Omnia Llar, S.L. i la Sra. Mercè Vidal i Solé.
S’acorda per unanimitat aprovar inicialment
el Pressupost de la Corporació i les bases
d’execució per a 2010, amb 3.589.286,84 €
d’ingressos i 3.589.286,84 € de despeses.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Extraordinari celebrada
el 29 de març de 2010

S’acorda per unanimitat aprovar l’annex
del conveni amb el Consell Comarcal del
Tarragonès, en col·laboració amb el Pla
Territorial de ciutadania i immigració del
Tarragonès, amb un cost de 1.200 € pel
concepte de “Polítiques d’Igualtat. Curs
de català i coneix l’entorn”, corresponent a l’exercici del 2010.
S’acorda per unanimitat l’aprovació del
conveni per a la instal·lació de la Depuradora d’aigües residuals a l’àmbit d’actuació del Pla Parcial SAU-R-1 i SAU-R-2
i d’atra banda, donar-se per assabentat
del cost del transport de escombraries
fins a la Deixalleria de Constantí, l’any
2010, que suposarà 11.085,36 €.
S’acorda ratificar l’acord del Ple de data
16 de desembre de 2009, en quant a
l’aprovació de l’acta de Recepció Parcial
del P. I., Sec. 10, de Perafort a signar

entre la Junta de Compensació del Sec.
10 de les NNSS, la Direcció Facultativa i
l’Ajuntament.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Ordinari celebrada el 14
de maig de 2010

S’acorda per unanimitat la incautació de
la fiança de 17.274,54 € dipositada pels
Promotors del Projecte d’urbanització del
Camí Mas Blanquet per haver excedit el
termini d’execució de les obres d’urbanització. L’Ajuntament, a càrrec de l’import
de la fiança, procedirà a adjudicar-les.
S’acorda per unanimitat adherir-se a la pròrroga del conveni establert amb el consell
comarcal del Tarragonès pel finançament i
la gestió dels Serveis bàsics d’atenció social
primària a partir de l’1 de gener de 2010 fins
al 31 de desembre de 2010.
S’acorda per unanimitat aprovar el
Compte General de 2008 i la remissió
dels acords anteriors a la Sindicatura de
Comptes i al Tribunal de Comptes.
S’acorda per unanimitat ratificar el
decret de l’Alcaldia de data 21 d’abril
de 2010 d’adhesió al Pla d’Assistència i
Suport en matèria de Protecció Civil de
la Comarca del Tarragonès.
S’acorda per unanimitat ratificar l’acord del
Ple del Consell Comarcal del Tarragonès pel
qual s’aprova definitivament el pla d’Implantació de la Recollida de la FORM.
S’acorda per unanimitat aprovar el conveni
amb el Grup Ecologista l’Escurçó per a la
defensa, l’estudi i la protecció de la flora
i fauna, al terme municipal aportant una
subvenció per fer la seva tasca de 4.200 €.
Així mateix s’acorda per unanimitat adjudicar provisionalment la prestació del Servei
de Socorrisme de les piscines municipals a
l’empresa Blue Alfa Safety, S.L.
S’acorda per unanimitat fixar com a Festes
locals per l’any 2011 els dies 1 i 21 de gener
i els dies 2 i 30 de juny, i per l’any 2012 el
dies 1 i 20 de gener i els dies 2 i 29 de juny.
El Sr. Velilla, regidor, demana posar bandes sonores a alguns carrers per reduir
la velocitat dels vehicles. El Sr. Alcalde
diu que s’ha demanat una subvenció
a la Diputació per instal·lar a l’Av.de
Catalunya passos elevats per accedir a
la zona escolar i que els materials estan
disposats per iniciar les obres

30 de JUNY de 2010: 1.235 habitants

Defuncions
No n’hi ha hagut
Matrimonis
28/5/2010
Christian Garcia Hidalgo
i Rosa Maria Rodriguez Martínez
28/5/2010
Jose Manuel Caro Rubio

Edgar Cabre Haba 04.02.2010

Isona Aguilà Dalmau 11.05.2010
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serveis

Telèfons útils
Informació
Ajuntament  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 62 50 06
Atenció al ciutadà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  012
DGT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 12 35 05
Informació meteorològica .  .  .  .  .  906 36 53 65
Emergències
Telèfon únic d’emergències .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
Mossos d’Esquadra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  088
Agutzil Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620 88 61 65
CAP d’El Morell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 84 00 15
Farmàcia de Perafort  .  .  .  .  .  .  .  977 62 55 55
Hopital Joan XXIII (urgències) .  .  .  977 29 50 11
Informació toxicològica .  .  .  .  .  .  91 562 04 20
Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  977 31 20 88
Atenció a la dona maltractada .  .  . 900 900 120
Atenció a la infància .  .  .  .  .  .  .  .  .900 300 777
Taxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 629 79 13 13
608 48 68 48
660 06 82 35
Fecsa Endesa (avaries) .  .  .  .  .  .  . 902 536 536

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

VALLS › TARRAGONA
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6.45
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13.40
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(1)

7.35

6.00
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7.50
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(1)

10.40

9.00

(3)

9.30

10.05
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(1)

12.40

(1)

10.30

(2)

11.30
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(2)

14.45

(1)

12.30

(2)

13.30

14.05

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

23.25

22.30

23.20

18.40
22.10

Roig Aldasoro, Ma. Teresa
Major, 6 Tel. 977 52 17 10/Tel. Urgències. 626 26 20 87

21 i 22 d’agost de 2010. Els Pallaresos
Serramia Rofes, M. de l’Amor – Jujol, 3 Tel. 977 61 05 52

28 i 29 d’agost de 2010. El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 84 09 52

4 i 5 de setembre de 2010. La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís – Puig i Ferrater, 19 Tel. 977 84 44 15

11 de setembre de 2010. La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela
Sant Cristòfor, 35 Tel. 977 61 12 67

12 de setembre de 2010. La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 84 05 25

18 i 19 de setembre de 2010. Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel
Nou, 7 Tel. 977 62 55 55/Tel. Urgències. 605 04 35 09

25 i 26 de setembre de 2010. Vilallonga del Camp

(1)

(2)

22.00

6.30

(1)

6.50

DISSABTES
6.00
(2)

(1)

8.30

10.10
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(1)

8.05
(1)

10.50

13.30

14.10

(2)

17.10

18.10

(1)

20.10

(2)

(1)

19.25
21.10

(1)

6.00

9.40

(1)

12.10

(2)

16.10

21.25

10.05
(2)

18.40

(1)

8.25
(1)

12.50
16.05

(2)

20.45

(1)

18.50

(1)

20.45

7.50
(1)

11.30
14.05

(2)

22.10

6.50
9.00

9.30

12.05
(1)

16.50

15.30
18.00

19.30

20.05

21.05

22.05

DIUMENGES I FESTIUS
8.05

(1)

(1)

(2)

9.40

12.10

14 i 15 d’agost de 2010. Constantí

(2)

20.40

(1)

Farmàcies de guàrdia

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

8.30

10.10

9.05
(1)

13.30

(2 )

14.45

16.10

(2)

7.50

10.50

(1)

8.25
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9.30
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(1)
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12.05

(2)
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(1)
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20.10
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(2)

21.30

22.10

(1)

(2)

16.50
20.05

23.25

(1)

10.30
12.50
16.05

18.00

(2)

19.30

20.45

(1)

22.05

23.20

(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
6.20

7.00
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6.00
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14.05
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16.05
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17.30

18.05
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18.55
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20.05

20.30
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20.25
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21.00

22.00

22.30

21.24

22.24

22.54

23.20

6.15

7.45

8.20

6.00

6.50

7.50

8.45

9.20

9.55

8.25

9.00

9.30

23.39

DISSABTES
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11.05

12.24

10.05

11.30
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13.45
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16.24

12.50

14.05

15.30

17.25
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18.55

16.05

16.50

18.00

19.40

20.24

21.00

18.50

19.30

20.05

21.24

21.40

22.24

20.45

21.05

22.05
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DIUMENGES I FESTIUS
8.20

8,45

9,20

7.50

8,25

9.00

9.55

10.24

11.05

9.30

10.05

10.30

12.24

13.45

14.24

11.30

12.05

12.50

15.00

16.24

17.25

12.50

14.05

15.15

Boronat Bové, M. Carme

18.24

18.55

20.24

16.05

16.50

18.00

20.59

21.45

22.24

19.30

20.05

20.45

Verge del Roser, 4 Tel. 977 84 01 56

23.40

22.05

23.20

