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Petits gestos, grans millores

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort i Puigdelfí

[04]

La missió de qualsevol Ajuntament és treballar en
benefici dels veïns i veïnes del municipi, a tots els
nivells. Dins d’aquest objectiu global s’hi inclouen
grans tasques com la construcció d’equipaments, les
polítiques econòmiques i socials, i un llarg etcètera.
Amb tot, també hi ha petits gestos que poden
contribuir, i molt, a fomentar una bona qualitat de vida
a casa nostra. Perafort i Puigdelfí és un poble petit,
però no renunciem a viure-hi bé. És més, volem viure-hi
tan bé com sigui possible. I per a aconseguir-ho, tan
importants són les grans polítiques com els petits
gestos.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament venim
impulsant accions concretes que milloren situacions
determinades. La cultura i l’oci, per exemple, en són
clars testimonis. Impulsem un gran ventall de cursos
per a que tothom pugui trobar-hi el seu espai i gaudir
d’un temps d’oci de qualitat. També apostem per
la formació dels infants, ja sigui a l’escola o a fora
d’aquesta, amb la biblioteca i amb el casal d’immersió
en llengua anglesa, per exemple. I la gent gran, un
altre dels pilars fonamentals de la nostra societat, ha
pogut aprendre a utilitzar Internet amb el curs que vam
organitzar ara fa unes setmanes.
Però no treballem només en fomentar la cultura i la
convivència. També, i sobretot, ens esforcem en millorar
cada dia el nostre municipi, en fer-lo més segur, més
accessible i més confortable. Són petits gestos, com la
creació d’una rampa al CAP de Puigdelfí per a facilitar
l’accés de persones amb minusvalidesa; o la instal·lació
de cinc passos elevats a l’Avinguda Catalunya, per a
millorar la seguretat dels nostres fills i filles quan van a
l’escola; o el repartiment de bosses reutilitzables per a
la compra.
Aquests gestos, així com la resta dels que impulsa
l’Ajuntament en benefici del municipi, poden semblar
petits, però sens dubte tots i cadascun d’ells tenen una
gran importància per a la qualitat de vida dels veïns i
veïnes de Perafort i Puigdelfí.

4

societat

Puigdelfí gaudeix la seva Festa
d’estiu
Els veïns i veïnes de Puigdelfí van
gaudir aquest estiu de la tradicional
celebració de la Festa d’estiu, celebrada
els dies 10 i 11 de juliol.
Els actes festius es van iniciar el dissabte a la piscina municipal, amb un
refrescant bany que, a més, va incloure
activitats per als més petits de cada
casa, amb un parc d’inflables i un grup
d’animació infantil.

La música de l’orquestra
Quartz va fer divertir-se i
ballar a tots els assistents
Ja a la nit, la pista poliesportiva va acollir un ball popular que va reunir prop
d’un centenar de persones. Totes elles
van gaudir al ritme de la música de
l’orquestra Quartz, que va fer ballar i
divertir-se a tots els assistents.
Les celebracions van prosseguir la nit
de diumenge amb el sopar popular
celebrat a la pista poliesportiva i que
van gaudir un centenar de veïns i veïnes mentre assistien, a través de la
pantalla gegant que s’hi va instal·lar, de
la final del Campionat del Món de futbol
que va guanyar la selecció espanyola.
L’alegria per aquest destacat triomf va
contribuir a augmentar encara més el
caràcter festiu de la vetllada, que es va
completar amb una exhibició de dansa
a càrrec de la companyia WonderDance, que va oferir un espectacle amb
diferents estils musicals.

A les imatges, dos grans moments de les festes, el ball de nit i el sopar popular, celebrats a la pista
poliesportiva de Puigdelfí

Viure a Perafort i a Puigdelfí

Les activitats programades per als més petits van ser tot un èxit de participació

La companyia Wonder-Dance va oferir una exhibició de dansa amb diferents estils musicals
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Grans i petits es diverteixen a la
La jornada, que va comptar amb una gran participació veïnal, va tenir com a punt i final un

Els infants i joves van ser els grans protagonistes de la Bicicletada

Fins i tot els més petits van prendre part d’aquesta festa de l’esport, que va comptar amb un gran nombre d’inscrits

Els carrers de Perafort van ser l’escenari en què, el passat 18 de juliol, es va
celebrar la quarta edició de la Bicicletada Popular. Aquesta festa de l’esport
va reunir un gran nombre de veïns i
veïnes de Perafort i Puigdelfí, que van
gaudir d’un matí saludable en companyia de familiars i amics.

L’activitat, organitzada per l’Associació
Esportiva Perafort Bike amb la col·
laboració de l’Ajuntament, va recórrer
els carrers de Perafort en un trajecte
d’uns cinc quilòmetres que grans i
petits van completar sense cap dificultat, atès el caràcter de passejada que
tenia aquesta cita.

Finalitzada la Bicicletada, tots els participants van recuperar forces amb l’esmorzar popular, que va donar pas al lliurament
d’obsequis i al sorteig de regals entre els
ciclistes que van prendre part de la 4a
edició de la Bicicletada Popular, una festa
de l’esport consolidada dins el calendari
estiuenc de casa nostra.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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quarta Bicicletada Popular
complet esmorzar per a reposar forces

La Bicicletada, al seu pas per l’Ajuntament. A la dreta, els participants recullen diversos obsequis en arribar a la meta, tot just abans d’esmorzar

Els membres de Perafort Bike, l’entitat organitzadora de la Bicicletada Popular
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El raïm, protagonista de la Festa de la verema
a casa nostra
La plaça de l’església de Perafort va
ser l’escenari en què, el passat 4 de
setembre, uns 120 veïns i veïnes del
nostre municipi van gaudir del tradicional sopar de celebració que cada any
organitza la Societat Cultural i Recreativa de Perafort en motiu de la Festa de
la Verema.

Durant el sopar, els assistents van
compartir anècdotes i somriures en
una vetllada marcada pel caire de
germanor i bon ambient durant el qual
van degustar un exquisit menú format
per l’aperitiu de benvinguda, pinya amb
pernil, filet de porc amb salsa de vi i,
finalment, unes postres en les quals no

hi va faltar un ingredient imprescindible: el raïm.
Un cop finalitzat el sopar, els veïns i
veïnes que van participar de la Festa
de la Verema van gaudir d’una cloenda
perfecta d’aquesta tradicional celebració amb un ball popular amenitzat en
directe per Jan Cruz.

Compartir taula i conversa a la fresca, una tradició que es manté any rere any en motiu de la Festa de la verema

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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La Llumeneta organitza la Segona Trobada de
Cuques de Catalunya

Cinc anys després d’haver celebrat la
primera edició, i coincidint amb el desè
aniversari de la Llumeneta de Perafort,
el nostre municipi va acollir el passat 10
d’octubre la Segona Trobada de Cuques
de Catalunya.
Amb l’Avinguda Catalunya com a escenari de partida, les diferents colles arribades d’arreu de Catalunya van desfilar
el seu bestiari pels carrers del poble,
sota el ritme de les xarangues que els

acompanyaven, així com del col·lectiu
Vallsamba, que va aportar un toc de
ritme a aquesta trobada festiva.
Davant un nombrós públic familiar, la
divertida processó de cuques va comptar amb la participació de la Cucafera
de Tarragona, de la Zeuzera Pyrina del
Morell, de la Cuca Japonesa de Terrassa
i de la Cuca del Pi de Puigpelat a més,
lògicament, de la cuca amfitriona, la
Llumeneta del nostre municipi.

La música i la disbauxa van ser els principals ingredients d’aquesta jornada festiva a casa nostra

Malgrat l’amenaça de pluja, les diferents colles van divertir-se al ritme de la
música en un acte organitzat pel Centre
de Joventut de Perafort La Llumeneta,
amb el suport de l’Ajuntament. Després
de la desfilada de cuques, tots els participants van compartir un dinar de germanor, després del qual es van produir
els parlaments que van cloure aquest
matí de gresca i fantasia pels carrers de
casa nostra.
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Segon llibre de cuina casolana de Perafort i
Puigdelfí. Participa-hi!
Després del rotund èxit que va tenir el
llibre de cuina elaborat amb les receptes dels veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí de l’any 2009, l’Ajuntament
ha decidit editar un segon volum gastronòmic que pretén comptar, igualment, amb la participació de tothom.
Com en l’anterior edició, el llibre de
cuina de Perafort i Puigdelfí inclourà
receptes casolanes de tot tipus, des
de les més senzilles fins a les més elaborades: amanides, entrants, primers
plats, segons plats, postres, etc. En
definitiva, tots aquells plats que ens
agrada preparar per a la família o per
als amics.
L’objectiu és, novament, elaborar el
llibre de cuina casolana del nostre
poble. Els veïns i veïnes que hi vulguin
col·laborar han d’anar a l’Ajuntament,
o bé trucar-hi i indicar quina recepta
o receptes volen preparar per al llibre

i donar les seves dades de contacte
(nom, cognoms i telèfon).
Per a evitar la repetició de receptes i
garantir que es poden complir els processos d’elaboració del llibre, es prega
a totes les persones interessades en
participar-hi que facin saber la seva
proposta de recepta abans del 30 de
desembre.
Si se’n recullen un número suficient,
el llibre veurà la llum fent coincidir la
seva presentació en societat amb la
Diada de Sant Jordi i el Dia del Llibre.
Un cop recopilat el llistat de receptes,
l’equip encarregat de redactar i dissenyar el llibre contactarà amb els seus
autors i autores per a confirmar la
seva proposta i posar a la seva disposició un fotògraf que captarà la imatge
de la recepta un cop elaborada.
Si la primera edició et va agradar, participa en aquesta segona!

L’Espai Jove potencia
l’oci i la cultura
L’Ajuntament va engegar, el passat mes de setembre,
l’Espai Jove, un punt de reunió adreçat als nois i noies de
12 a 18 anys, en el qual hi poden trobar una gran varietat
d’activitats tant educatives com de lleure, oferint així noves
possibilitats en el temps lliure dels nostres joves.
En aquest sentit, els joves interessats a participar-hi trobaran l’Espai Jove a l’Antiga Biblioteca, al C/Nou núm. 51
de Perafort, els dimarts i dijous de 16.30 a 19.30h. Allí, un
dinamitzador juvenil és l’encarregat de canalitzar i impulsar les propostes que facin els mateixos joves.
En aquest sentit, coincidint amb la festa de Halloween s’hi
va dur a terme una Casa del terror, de la qual van gaudir
una seixantena de joves de casa nostra.

La gent gran es familiaritza amb Internet
La nostra gent gran va participar aquesta tardor en una iniciativa de caire lúdic i social organitzada per l’Ajuntament.
En concret, una quinzena de veïns i veïnes van prendre part
del curs d’introducció a Internet que es va desenvolupar de
manera paral·lela a Perafort i Puigdelfí.

Els participants d’aquest curs van tenir l’oportunitat
d’aprendre les nocions bàsiques de l’ús d’Internet, amb la
qual cosa es mantenen al dia de les noves tecnologies, al
mateix temps que es fomenta la convivència i les relacions
socials de la tercera edat.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Una tardor farcida d’activitats per a tothom
Un any més, el programa de cursos ofereix propostes ben variades i interessants
L’Ajuntament ha organitzat els cursos de
tardor que, des del passat mes d’octubre
i fins el proper mes de juny, tenen per
objectiu omplir el temps de lleure dels
nostres veïns i veïnes amb el valor afegit
de la cultura i la convivència.
Així, prop de 250 veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí gaudeixen amb la pràctica
de diferents activitats de tota mena, ja
que el programa de cursos ofereix fins
a 14 propostes que engloben l’esport, la
llengua, el ball i les tradicions, entre altres.
En aquest sentit, s’estan duent a terme
cursos de treballs manuals, puntes de
coixí, restauració de mobles, ball de saló,
ball social de Festa Major, jazz-funky,
ioga, country, gimnàstica per a gent gran,
català (nivell B i C), taller de pessebristes,
aeròbic, anglès i el taller d’estimulació i
psicomotricitat per al nadó.
D’altra banda, l’Ajuntament subvenciona
una part important del curs als veïns
empadronats, a fi que tothom hi pugui
tenir accés i gaudeixi d’aquestes propostes culturals que tenen per objectiu
fomentar la convivència i enriquir el temps
d’oci dels veïns de Perafort i Puigdelfí.
Aquesta extensa oferta cultural es veu
completada, a més, amb altres propostes
de cursos, tallers i xerrades que al llarg
de l’any impulsa i organitza l’Ajuntament.

Una vintena de joves aprenen al Casal d’anglès
El passat mes de juliol es va celebrar el
Casal d’immersió en llengua anglesa,
una iniciativa del nostre Ajuntament
que van gaudir una vintena de joves
de 10 a 17 anys. Sota la gestió de
l’acadèmia English at School i amb
professors nadius, els nostres joves
van participar d’aquesta enriquidora
activitat, durant la qual van practicar
l’anglès per a informàtica, per a viatjar, l’anglès social, de la xarxa i per a
la feina i els estudis. A més, van aplicar l’anglès a activitats lúdiques com
el karaoke, el teatre, els esports americans i excursions al teatre, cinema o
altres espectacles.
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L’Ajuntament potencia el desenvolupament
personal a través d’un taller de teatre

El passat mes de setembre va suposar
l’inici d’un nou curs acadèmic per als 146
alumnes que enguany cursen els seus
estudis al CEIP Josep Veciana. Fins el
proper 22 de juny, data en què finalitzarà
el present curs, els nostres nens i nenes
tenen per endavant uns mesos durant
els quals aprendran nous conceptes
sobre l’entorn que els envolta.
Enguany, a més de la formació acadèmica
que li és pròpia a un centre educatiu com
és el CEIP Josep Veciana, s’ha impulsat
una nova activitat, destinada als alumnes
de cinquè i sisè curs. En aquest sentit, la
regidoria d’Ensenyament ha introduït un
taller de teatre per a aquests alumnes,
amb la finalitat de desenvolupar la seva

personalitat, al mateix temps que amb
aquest taller de teatre es fomenta la cooperació, la compenetració i la socialització
dels nens i nenes que en prenen part.
Aquesta activitat, que es duu a terme
els divendres a la tarda, compta amb la
coordinació del prestigiós i reconegut
director i actor teatral Vicenç Cañón. Sota
la seva direcció, els alumnes de cinquè i
sisè curs assagen diferents obres teatrals
que representaran a final de curs.
D’altra banda, el centre educatiu de casa
nostra incorpora una altra novetat destacada al present curs acadèmic, com és la
implantació del Programa d’atenció a la
infància i família, un servei que comparteix amb l’Escola Bressol.

un total de 146 alumnes
cursen enguany els seus
estudis al CEIP Josep
Veciana, que ofereix
interessants novetats
Es tracta d’un servei d’assessorament
psicològic destinat a detectar qualsevol
possible problema o mancança, amb un
caràcter orientatiu i no pas de tractament. En el cas del CEIP Josep Veciana,
aquest servei s’ofereix dos dies per
setmana.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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L’Escola Bressol inicia el curs amb un nou
servei de psicologia
El curs 2010-2011 ha començat a l’Escola Bressol Mar Blava amb una novetat
important: la incorporació del servei d’assessorament psicològic, que tractarà de
detectar precoçment qualsevol possible
problema de caire psicològic entre els 74
alumnes matriculats enguany a P0, P1 i P2.
La psicòloga que desenvolupa aquest nou
servei visita el centre educatiu tres dies
per setmana per tal d’avaluar el desenvolupament i el comportament dels nens
i nenes i així, en cas de necessitat, poder
assessorar els pares sobre el tractament

adequat en cada cas. Amb tot, aquest
servei és només de caràcter orientatiu i no
ofereix tractament.
Amb la voluntat d’estendre aquest servei
a tos els estudiants de Perafort i Puigdelfí, la mateixa psicòloga acudeix dos
dies per setmana al CEIP Josep Veciana
per a realitzar la tasca d’assessorament
amb els seus alumnes.
D’altra banda, per tercer any consecutiu
es tornen a impartir les classes d’anglès
a P2. La continuïtat d’aquesta iniciativa
demostra l’èxit de l’activitat, que fa que els

més petits es familiaritzin de manera progressiva i natural amb una llengua que de
ben segur necessitaran dominar en etapes
educatives posteriors i que de tanta utilitat
els pot resultar en el seu futur personal.
Per a començar, un berenar
La inauguració del curs es va celebrar amb
un berenar que va comptar amb la presència del nostre alcalde, del regidor d’Ensenyament i de tot l’equip docent. L’acte va
servir per a presentar totes les novetats
d’aquest curs i, a més, els petits van tenir
l’ocasió de prendre un primer contacte
amb els educadors i els altres nens i nenes
que assisteixen a l’Escola Bressol.
Com cada any, una de les primeres activitats del curs, i de les més esperades pels
infants, va ser la Castanyada. Els nens van
elaborar els panellets a classe i després
ells mateixos van portar-los al forn.
Estan previstes moltes més activitats
durant el curs, en les quals els nostres nens
i nenes més petits podran seguir ampliant
el seu primer contacte amb l’entorn que
els envolta.
El taller de massatge i psicomotricitat per a
nadons, celebrat a l’Escola Bressol

Els infants aprenen al Casal d’Estiu
Un any més, els nostres nens i nenes van
tenir l’oportunitat de gaudir d’un estiu
d’allò més entretingut amb la celebració
del Casal d’Estiu, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament i que va permetre
als infants distreure’s durant les vacances,
al mateix temps que prosseguien amb el
seu procés d’aprenentatge.
De fet, aquest és l’objectiu d’aquesta
proposta lúdica i educativa: que els nens
i nenes amb edats compreses entre els 3
i els 8 anys puguin aprendre en un entorn
agradable i divertit. Per aquest motiu, el
Casal d’Estiu va tenir enguany un motiu
específic com és la recreació de l’ambient
del circ, amb tots els seus personatges
i espectacles, a partir dels contes, jocs i
manualitats que s’hi van desenvolupar

durant tot el mes de juliol, en cadascun
dels tres grups establerts: primera quinzena, segona o el mes complet.
En aquest sentit, els infants van gaudir
amb els tallers de manualitats, les visites, els jocs musicals i d’habilitats, les
refrescants sessions d’esbarjo a la piscina
municipal i els jocs cooperatius. Perquè, de
fet, l’objectiu d’aquesta iniciativa municipal
és socioeducatiu. Social perquè totes les
activitats van girar al voltant de la relació
i la companyonia, la creació de grup i la
cohesió social. I educatiu perquè els objectius generals del Casal d’Estiu estaven
estretament relacionats amb el currículum
actual de l’educació infantil i primària del
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, en l’àmbit formal.
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El nostre alcalde es reuneix amb Josu Jon
Imaz, president de Petronor

El nostre alcalde es reunir recentment amb
el president de Petronor, Josu Jon Imaz,
dins de la trobada celebrada entre aquest
i els alcaldes de l’entorn petroquímic del
nostre territori. L’objectiu d’aquesta reunió
era presentar Imaz com a nou Director Exe-

cutiu de Refino de Repsol. Anteriorment,
va desenvolupar una important carrera
política com a portaveu del govern basc i
president del Partit Nacionalista Basc.
Durant la seva trobada, Imaz es va interessar per l’activitat de Repsol al Complex que

la companyia té al Polígon Petroquímic
Nord, on actualment s’hi estan construint
noves infraestructures. A més, el nou
Director Executiu de Refino i els alcaldes
van intercanviar opinions i impressions
sobre la realitat del Camp de Tarragona.

Bosses reutilitzables
El nostre Ajuntament, amb el suport de la Diputació i per
mitjà de l’empresa Ambientsa, ha repartit bosses reutilitzables per a fer la compra a totes les llars del nostre municipi,
a fi de reduir l’ús de les bosses de plàstic. A més, i dins
la mateixa campanya de conscienciació mediambiental,
el consistori també ha repartit a cada família un iman on
s’especifica els diferents tipus i colors de contenidors per
a les deixalles, així com el tipus de residu que cal abocar a
cadascun d’aquests contenidors.

El CAP de Puigdelfí, accessible per a tothom
Anar al metge és, des de fa unes setmanes, més fàcil per a
les persones minusvàlides del nostre municipi, gràcies a la
rampa d’accés per a persones amb minusvalidesa física que
s’ha creat al consultori mèdic de Puigdelfí.
Aquesta important millora, que contribueix a potenciar
l’accessibilitat als edificis i serveis públics de casa nostra,
ha estat impulsada per l’Ajuntament i ha comptat amb la

subvenció del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Aprofitant aquesta subvenció, l’Ajuntament també ha adquirit
equipament divers, així com material i senyalització per als dos
consultoris de què disposa el nostre municipi, amb la qual cosa
aquests poden oferir un millor servei adaptat a tots els pacients de Perafort i Puigdelfí que han d’acudir als centres mèdics.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

consistori
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Millora la seguretat vial de l’Avinguda
Catalunya

Imatges de l’Avinguda Catalunya on s’han instal·lat els nous passos elevats

De cara a millorar la seguretat vial al nostre municipi i degut
a l’excessiva velocitat amb què circulaven els vehicles per
l’Avinguda Catalunya de Perafort, l’Ajuntament va procedir
durant el passat mes d’agost a la instal·lació de cinc passos
elevats en aquesta via, amb l’objectiu que els alumnes del
CEIP Josep Veciana i de l’Escola Bressol municipal Mar Blava
puguin anar a les instal·lacions educatives sense córrer cap
mena de perill pel que fa al trànsit de vehicles.

El mur, ben visible
Des de fa uns mesos es treballa en la
segona fase de construcció del mur de
contenció i la conducció d’aigües pluvials de l’Avinguda Catalunya, un projecte
impulsat per l’Ajuntament que compta
amb subvencions de la Generalitat, a
través del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya; i de la Diputació de Tarragona, per mitjà del Pla d’Acció Municipal 2008/2011. De fet, el mur ja és ben
visible des de la pròpia Avinguda, tota
vegada que els treballs ja es troben en
el seu tram final d’execució i, per tant, en
breu seran ja tota una realitat.

Així, des del passat mes d’agost l’Avinguda Catalunya disposa de cinc passos elevats amb la finalitat que els vehicles
hi transitin a baixa velocitat. El projecte, que ha suposat
una inversió de 40.000 €, aproximadament, ha estat finançat per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació
de Tarragona a través del Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment (PEIM), que ha aportat una subvenció
de 8.000 €.
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esports

Perafort Bike estrena els nous equipatges
d’atletisme
En la línia de renovació d’imatge que l’Associació Esportiva
Perafort Bike va iniciar amb la renovació de la seva indumentària ciclista, recentment aquesta entitat ha presentat el seu
nou equipatge d’atletisme, que alguns dels seus membres ja
han pogut estrenar en diferents competicions.
Aquests nous equipatges, que ja es troben a la venda, es composen de pantaló curt, samarreta sense mànigues i mitjons,
en el cas dels homes; i de malla curta, samarreta de tirants i
mitjons, per a les dones. Els socis de Perafort Bike gaudeixen
d’un important descompte en el preu de venda de l’equipatge
d’atletisme, una iniciativa que potencia encara més l’aposta
de l’entitat per l’atletisme i que tants bons fruits està donant
en el foment d’aquesta pràctica esportiva.
De fet, un dels principals objectius de Perafort Bike és precisament aquest, fomentar l’esport a tots els nivells però,
especialment, a nivell social. Gaudir de l’esport com una
activitat lúdica i saludable, en companyia d’un grup d’amics.
Dos exemples clars d’aquesta voluntat són les sortides celebrades aquest passat estiu, i que van portar els membres
de Perafort Bike a visitar la ruta dels Massos, als Pallaresos;
així com la interessant sortida realitzada amb inici a Juneda
(Lleida) i arribada a Valls.
En tots dos casos, així com en totes les activitats que organitza Perafort Bike, es persegueix el foment de l’esport com a
element socialitzador i de salut.

imatge virtual de l nou equipament

El F.C. Perafort arrenca la temporada 2010/2011
amb 3 categories en competició federada
El 1er equip a la Lliga de 3era Regional Grup 25, equip amb moltes novetats respecte a la plantilla de l’any passat, amb algunes
baixes i moltes noves incorporacions vingudes del recent desaparegut, At. Vilabella i 4 jugadors de Sant Pere i Sant Pau, així
com 2 nous porters, tenint una plantilla actual de 25 jugadors.
L’equip Aleví a la Tercera Divisió de Futbol Base Grup 23, que

ascendeix de categoria després de militar a la Segona divisió de
la categoria de Benjamins i de quedar en una 5ena posició en la
lliga 2009/2010.
I l’equip Pre-Benjamí que juga la Lliga del Consell Comarcal del
Tarragonès, Grup 2. L’equip va debutar a la lliga amb una clara
victòria per 5-1 davant l’At. Roda de Barà.

Acords de plens
Extracte de l’acta de la sessió
del Ple celebrada el 29 de juny
de 2010
A proposta del regidor d’Ensenyament,
Sr. Javier Antonio Robledo i López,
s’acorda per unanimitat atorgar beca
d’ajuda als estudis corresponent al curs
2009-2010, a un total de 176 veïns i
veïnes del municipi que compleixen els
requisits legalment establerts.
S’acorda aprovar el pressupost de despeses de la depuració d’aigües residuals
de Perafort per a l’any 2010.

La deixalleria mòbil
La deixalleria mòbil i la recollida de voluminosos ja tenen calendari

El proper any 2011 es mantindrà el servei de deixalleria mòbil i de recollida de voluminosos a casa
nostra, gràcies al servei que des de fa uns anys ve oferint el Consell Comarcal del Tarragonès.
Quant a la deixalleria mòbil, estarà a Perafort el quart dissabte de cada mes, mentre que un dia
després visitarà Puigdelfí per a que els seus veïns i veïnes en puguin fer ús. 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, com en anys anteriors aquesta estarà present únicament
a Perafort. El Consell Comarcal oferirà aquest servei a casa nostra el segon dilluns de cada mes.

Calendari deixalleria mòbil 2011
Horari: 9.00-13.00 i 16.00-19.00 h
Dia: 4rt dissabte de cada mes (Perafort)
i 4rt diumenge de cada mes (Puigdelfí)
MES
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Padró d’habitants

a

PERAFORT
22
26
26
23
28
25
23
27
24
22
26
24

PUIGDELFÍ
23
27
27
24
22
26
24
28
25
23
27
23

Defuncions

Nayara Sanjuan Gómez (24/07/2010)

Anton Sendrós Valls (05/10/2010)

Marcos Pardillos Pérez (06/08/2010)

Carlos Jesús Marin Martin (29/10/2010)

Adrian Rodríguez Sevil (10/08/2010)

Josep Pallás Urpi (30/10/2010 - Fora Registre Civil Perafort)

Unai Prades Segura (13/9/2010)
Manuel Díaz Aguirre (03/10/2010)
Xavier Fernández Mañé (08/10/2010)
Lidia Moreno Prim (21/10/2010)

Matrimonis
19/07/2010
El Hadji Diop
i Angela Cordeiro Romero
22/07/2010
Juan Miguel Barragan
i Sanaa El Asry

Unai Prades Segura 13-9-2010

MES
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

PERAFORT
10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

30 de SETEMBRE de 2010: 1.241 habitants

Naixements

Alexia Sanz Vilanova (16/10/2010)

Calendari recollida de voluminosos
2011. Dia: 2n dilluns de cada mes (Perafort)

09/09/2010
Xavier Teixidó Huertas
i Georgia Eva González Mossot
22/09/2010
Josep Mª Plana Heredia
i Meritxell Magriñà Salvat
12/10/2010
Patricio Navarro Muñoz
i Maria del Mar Andreu Torres
15/10/2010
José Angel Moreno Torrecillas
i Sheila Cuervo Roman

Lidia Moreno Prim 21-10-2010
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serveis

Telèfons útils

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

VALLS › TARRAGONA

Informació
Ajuntament  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 62 50 06
Atenció al ciutadà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  012
DGT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 12 35 05
Informació meteorològica .  .  .  .  .  906 36 53 65

6.05

(1)

6.45

(1)

8.05

(2)

8.30

(2)

9.40

10.10

(1)

11.40

(1)

13.40

(2)

(1)

Emergències

7.35

6.00

9.10

7.25

(1)

7.50

8.30

(1)

10.40

9.00

(3)

9.30

10.05

12.10

(1)

12.40

(1)

10.30

(2)

11.30

12.05

14.10

(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

(2)

20.40
22.10

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

CAP d’El Morell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 84 06 56
Farmàcia de Perafort  .  .  .  .  .  .  .  977 62 55 55

6.00
(2)

608 48 68 48
660 06 82 35
Fecsa Endesa (avaries) .  .  .  .  .  .  . 902 536 536

22.00

(1)

8.05
(1)

10.50

13.30

14.10

17.10

18.10

(1)

20.10

(2)

(1)

19.25
21.10

(1)

6.00

9.40

(1)

12.10

(2)

6.30

(1)

6.50

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
(1)

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

7.30
9.05

(2)

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

Atenció a la dona maltractada .  .  . 900 900 120

(1)

8.30

10.10

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

Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  977 31 20 88

(1)

(2)

DISSABTES

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

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

9.00

9.30

10.05

(1)

14.10

11.30

12.05

(2)

17.10

14.05

15.15

18.10

(1)

18.40

20.10

20.45

(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

Farmàcies de guàrdia
11 i 12 de desembre de 2010. Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa – Major, 6
Tel. 977 52 17 10 / Tel. Urgències. 626 26 20 87

6.20

7.00

7.50

6.00

6.50

7.50

8.20

8.45

9.24

9.00

10.05

10.30

9.55

10.24

10.55

11.30

12.05

12.30

11.55

12.25

12.55

13.30

14.05

14.30

13.55

14.24

15.00

15.30

16.05

16.30

15.55

16.24

16.55

17.30

18.05

18.30

17.24

18.24

18.55

19.30

20.05

20.30

19.55

20.25

20.54

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
18 i 19 de desembre de 2010. Els Pallaresos
Serramia Rofes, M. de l’Amor – Jujol, 3 Tel. 977 61 05 52

25 de desembre de 2010. El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 84 09 52

10.24

11.05

12.24

10.05

11.30

12.05

13.45

14.24

16.24

12.50

14.05

15.30

17.25

18.24

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

23.24

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

26 de desembre de 2010. La Selva del Camp

12.24

13.45

14.24

11.30

12.05

12.50

Punsola Solé, Lluís – Puig i Ferrater, 19 Tel. 977 84 44 15

15.00

16.24

17.25

12.50

14.05

15.15

18.24

18.55

20.24

16.05

16.50

18.00

20.59

21.45

22.24

19.30

20.05

20.45

22.05

23.20

23.40

