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Mens sana in corpore sano

Javier Antonio Robledo López
Regidor de l’Ajuntament de Perafort

[04]

En ocasions, quan parlem de qualitat de vida i de
benestar ens estem referint a col·lectius, a tot un poble.
Però, en realitat, el benestar col·lectiu comença per un
mateix. “Mens sana in corpore sano”, que deia el poeta
romà Juvenal, al segle I de la nostra era. Malgrat el pas
del temps, aquesta sentència es manté vigent en els
nostres dies, perquè una ment sana i un cos sà és el
principi sobre el qual s’assenta qualsevol benestar.
En aquest sentit, l’Ajuntament manté ben activa la seva
política de fomentar l’educació i la formació acadèmica
i intel·lectual. Ho fem a través de l’ampli programa de
beques i ajuts a l’estudi, que comprèn des de l’etapa
inicial de l’educació fins als estudis universitaris, així
com d’idiomes i moltes altres formacions que ens
ajuden a desenvolupar una ment sana. Dins d’aquest
mateix àmbit, el programa de cursos iniciat a la tardor
també ofereix un ampli ventall de possibilitats per a un
aprenentatge més lúdic i social, però igualment útil per
a mantenir sana la nostra ment.
I pel que fa al cos, l’Ajuntament està impulsant accions
destinades a fomentar l’activitat física al municipi
i, especialment, entre els sectors poblacionals que,
estadístiques en mà, menys exercici practiquen.
Els cursos de hip hop, ajzz, aeròbic o gimnàstica de
manteniment per a la gent gran són referents en el
programa d’activitats del nostre municipi. I tot això es
veurà culminat en breu amb el Circuit de Salut que
s’està creant i que en breu podreu gaudir.
D’aquest darrer espai voldria destacar la seva
importància com a eina per a l’activitat física i, al mateix
temps, d’integració i preservació de l’entorn natural.
Perquè amb el Circuit de Salut, els veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí podrem mantenir sà el nostre cos tot
gaudint de la natura.
“Mens sana in corpore sano”, deia el poeta. Un lema
ben vigent que ens ajuda a millorar encara més el
benestar social i la qualitat de vida de la qual ja gaudeix
Perafort i Puigdelfí i que, per descomptat, volem
mantenir i millorar per a les generacions futures.
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La màgia del Nadal envaeix totes
El Concert de Nadal, el Caga Tió solidari o la Cavalcada de Reis, entre les propostes més
Un any més, Perafort i Puigdelfí va
celebrar amb magnificència l’arribada del
Nadal. Unes festes que sempre es viuen
i gaudeixen de manera molt especial al
nostre municipi i, especialment, pels més
petits i petites de casa, els veritables protagonistes d’aquesta celebració.
L’Ajuntament va programar activitats per a
tots els gustos i totes edats, per a garantir
que tots els veïns i veïnes del municipi participessin i gaudissin amb els seus familiars
i amics d’aquestes dates tan entranyables
i esperades.
La primera activitat organitzada, el 17 de
desembre, va ser la sortida de la Gent gran
al Museu del Traginer d’Igualada. L’activitat
va incloure el tradicional Dinar de Nadal i
va comptar amb la participació de 90 persones.
Pocs dies després, la música va ser la gran
protagonista a Perafort amb la programació de dos importants concerts nadalencs.
El primer d’ells, a càrrec de l’Orquestra de
cambra de Vila-seca, es va celebrar a l’església el dia 19 de desembre. Un dia després va tenir lloc, al Casal Cultural, un dels
actes principals d’aquestes festes: el Gran
Concert de Nadal, a càrrec de l’Orquestra
Simfònica Europea i que va comptar amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Tots els
assistents van gaudir amb la interpretació
de conegudes obres de Vivaldi i Strauss,
entre d’altres grans autors.
Mentrestant, el teatre va tenir el seu espai
a Puigdelfí amb la representació teatral de
l’obra “Pastorets i Uts”, a càrrec de la companyia el Teatre Blanc, en un acte celebrat
al Casal Cultural.
Com ja és tradició durant aquestes dates
al nostre municipi, es va celebrar el tradicional Concurs de Pessebres i Arbres de
Nadal, que compleix ja amb la seva octava
i tercera edició, respectivament, i que va
aconseguir un gran èxit de participació.
Va destacar especialment el gran nombre
de participants en la categoria infantil, que
encara que no entra en concurs, permet
fomentar les tradicions nadalenques entre
els més petits de casa nostra.
Caga Tió Solidari, festa cap d’any i
Cavalcada de Reis
Aquesta any, la celebració del tradicional
Caga Tió va tenir un caràcter molt solidari
ja que, a més de cagar els primers regals
>>

El Tió solidari va recollir més de 100 kg d’aliments a Perafort i Puigdelfí

A dalt, els joves col·laboradors amb el Caga Tió a Perafort i, sota, els nens de Puigdelfí gaudint del Tió

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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les llars de Perafort i Puigdelfí
participatives d’unes festes viscudes molt intensament al nostre municipi

A l’esquerra, els patges reials durant la seva visita a Perafort. A la dreta, recollint les cartes dels nens i nenes de Puigdelfí

El concurs de pessebres i arbres de Nadal va obtenir una gran participació, tant a Perafort com a Puigdelfí
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>>
del Nadal als més petits i petites del
municipi, també va servir per a recollir
aliments destinats a Càritas. Tots els
assistents als actes del Caga Tió, grans
i petits, van haver d’aportar 1kg d’aliments. La iniciativa solidària va tenir un
gran èxit de participació i, en total, es
van recollir més de 150kg d’aliments
entre els Caga Tió organitzats a Perafort
i Puigdelfí, els dies 24 i 25 de desembre.
L’endemà, els Patges reials van visitar el
Casal Cultural de Perafort per a recollir
les cartes que els nostres nens i nenes
van escriure a ses Majestats els Reis
Mags. Uns dies més tard, el 2 de gener,
van tornar per a recollir totes les cartes
dels infants de Puigdelfí.
D’altra banda, més de cent veïns i veïnes
del municipi es van reunir la nit del 31
de desembre a la tradicional Festa de
Cap d’Any celebrada al Casal Cultural de
Perafort. L’esperat esdeveniment, organitzat per la Societat Cultural i Recreativa
de Perafort, va comptar amb música
en directe i amb una xocolatada per a
esmorzar. Tots els assistents van gaudir
de la festa al costat dels seus familiars i
amics, i van acomiadar l’any amb les 365
imatges més representatives de l’any al
nostre municipi.
Finalment, el 5 de gener va arribar la nit
més màgica de l’any, especialment pels
més petits, que esperaven amb il·lusió
i nerviosisme la visita dels Reis Mags
d’Orient. Ses Majestats van visitar tots
els racons de Perafort i Puigdelfí per a
lliurar els regals que grans i petits els
havien demanat, després que aquests
van gaudir amb la gran Cavalcada de Reis
celebrada tant a Perafort com a Puigdelfí,
i que va servir per a posar el punt final a
aquestes festes tan màgiques.

Els Reis Mags, durant la seva estada a Puigdelfí

A dalt, els Reis al balcó de l’Ajuntament. A sota, els Reis amb els patges i la comissió de festes

Viure a Perafort i a Puigdelfí

A l’esquerra, un instant de la Cavalcada de Reis a Puigdelfí. A la dreta, els Reis Mags durant la cavalcada a Perafort

El Concert de Nadal, interpretat per l’Orquestra Simfònica Europea, va omplir el Casal Cultural de bona música davant un auditori ple
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Paella multitudinària a Puigdelfí
Unes 130 persones es van reunir en motiu d’aquesta tradicional trobada gastronòmica

La Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí va organitzar aquesta trobada solidària

Els veïns i veïnes del municipi van gaudir d’una gran paella popular a Puigdelfí en companyia dels seus familiars
i amics. L’acte, organitzat per la Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí,
va comptar amb l’assistència de més
de 130 persones desitjoses de degustar la deliciosa paella.

A més d’assaborir un dels plats més
coneguts i saborosos de la gastronomia mediterrània, també es va oferir
als assistents amanida i postres. Un
complet i deliciós menú que tots els
participants, veïns i amics del municipi
van compartir en un ambient festiu i
germanor.

Per Tots Sants, la Castanyada
Fidel a la tradició catalana, el nostre municipi va celebrar
la Castanyada. Una festa molt arrelada entre nosaltres i en
la qual els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van poder
gaudir de les castanyes i els panellets en l’ambient propi
d’aquestes dates.
L’acte, organitzat per la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort, va comptar amb una alta participació. A més de la
degustació dels productes típics de la Castanyada, els assistents van gaudir i van compartir amb els seus familiars i amics
aquesta festivitat tan tradicional, la nit anterior a la celebració
de Tots Sants.

A la vessant festiva i culinària també
s’hi va afegir la solidaritat dels nostres
veïns i veïnes, que no van dubtar a participar del tradicional sorteig benèfic.
Un any més, la paella popular de Puigdelfí va ser tot un èxit i una excusa
ideal per a compartir un àpat agradable amb els nostres familiars i amics.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Miquel Menéndez, Campió del Món de
Country-Linedance
A finals d’any, el Perafortí Miquel
Menéndez es va proclamar Campió del
Món de Country-Linedance a la divisió
d’avançat. Un prestigiós títol que és el
resultat del dur entrenament, esforç i
dedicació que, durant anys, ve realitzant el jove ballarí de casa nostra.
Menéndez va assolir aquest en l’últim
Campionat Mundial de Country-Linedance, celebrat a Milà (Itàlia), i en el qual
va regnar, malgrat la competitivitat, un
gran ambient entre els participants
que, per damunt de tot, van gaudir
de l’esdeveniment, de la música i del
ball. El nostre representant va obtenir
el títol mundial en una competició
molt renyida i superant a un company
belga i a un andorrà. Menéndez seguirà
entrenant dur per a mantenir el màxim
nivell i poder sumar més èxits.
El fenomen del Country-Linedance té
un gran arrelament a Catalunya i, especialment, a la província de Tarragona,
on el nostre reconegut ballarí és tot un
referent.

Menéndez, durant la seva actuació a Milà (Itàlia), on va proclamar-se campió mundial

Esport i ball en el curs de hip-hop i funky
El novembre, l’Ajuntament va organitzar un curs
de dansa hip-hop i funky al qual hi van acudir 35
veïns i veïnes del municipi, d’edats compreses
entre 8 i 20 anys, els dies 27, 28 i 29 de desembre. El curs el va impartir Marina Alberich Llop,
campiona d’Espanya de Hip-Hop i diplomada
en Magisteri d’Educació física, amb una àmplia
experiència professional.
L’objectiu del curs era proporcionar activitat
física i fomentar els beneficis que ofereix el ball
als seus practicants. Aquest tipus de classes
desenvolupen la coordinació, la memòria i el
sentit del ritme, alhora que milloren la capacitat
cardiovascular i permeten obtenir una bona
forma física. De fet, tant el hip-hop com el funky
combinen esport i ball.
Des de l’Ajuntament es vol potenciar una sèrie
d’activitats que fomentin la pràctica d’activitats
físiques i l’esport entre els veïns del municipi.
Aquest curs va ser la primera experiència i en
el futur s’oferiran més activitats d’aquest tipus.
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Solidaris amb la Marató
Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí es van involucrar amb aquesta iniciativa solidària
Una vegada més, els veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí van mostrar la seva
cara més solidària, recolzant tots els
actes organitzats al municipi per a donar
suport a La Marató de Tv3 i que, en
aquesta ocasió, recaptava fons en favor
dels malalts amb lesions medul·lars i
cerebrals adquirides.
El nostre municipi va aportar un total de
2.278 euros, gràcies a l’alta participació
dels veïns i veïnes en els diferents actes
benèfics programats el passat 18 de
desembre. La majoria de les activitats van
ser proposades i coordinades pel Centre
de Joventut de Perafort i van comptar
amb el patrocini del nostre Ajuntament.
Cal destacar la bona acollida de la iniciativa per part dels veïns, associacions,
institucions, organitzacions i empreses

del municipi, que no van dubtar a aportar
el seu gra de sorra en aquest esdeveniment solidari tan important i amb un
gran arrelament en la cultura catalana.
Per a col·laborar amb aquesta iniciativa,
els participants en les diferents activitats
havien de pagar una entrada en forma
de donatiu. El Casal Cultural de Perafort
va ser el centre que va acollir la major
part d’activitats, entre les quals trobem
la 12a Festa de l’Oli Nou i la 5a Trobada
de xapes de cava. També es va celebrar
una exhibició de ball de saló, a càrrec de
l’Escola de Ball Antonio Recasens, i l’exhibició musical dels alumnes de l’Escola
de Música de Perafort.
Diferents acadèmies de ball del Camp
de Tarragona van mostrar el seu interès a col·laborar i participar en aquesta

celebració solidària, per la qual cosa van
organitzar una Gala de Dansa, que es va
realitzar al Casal Cultural de Perafort.
Els participants en aquesta festa van
poder berenar i col·laborar solidàriament, gràcies a la iniciativa dels alumnes
del CEIP Josep Veciana, que van vendre
productes per a recaptar més fons en
benefici de la Marató. També es van
recaptar fons a través de l’organització
de dos torneigs esportius, un d’escacs i
un altre de futbol sala.
Una gran Batucada pels carrers del
municipi va donar el toc festiu i musical
a aquest gran dia, en el qual els veïns
i veïnes del nostre municipi van formar
part de la Marató, ajudant així a la investigació en favor dels malalts amb lesions
medul·lars i cerebrals adquirides.

El nostre municipi va organitzar una gran varietat d’actes amb l’objectiu de col·laborar amb la iniciativa solidària de la Marató de TV3

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Els alumnes del CEIP Josep Veciana donen
exemple de solidaritat i civisme als adults
Durant l’últim trimestre de l’any, els
alumnes del CEIP Josep Veciana van donar
bones mostres de civisme i solidaritat i
van ser tot un exemple de comportament,
fet que no va passar desapercebut i que
mereix el reconeixement de tot el poble.
Els nostres nens i nenes van voler fer la
seva pròpia aportació a la Marató de TV3.
En aquest sentit van vendre productes
com ara pizzes, coques, etc., durant els
actes celebrats a Perafort en motiu de la
Marató, destinant la recaptació obtinguda
a aquesta proposta solidària.
Uns dies abans ja havien tingut una altra

El caràcter solidari dels nostres
infants va quedar demostrat
amb la seva col·laboració amb la
Marató i la recollida d’aliments
iniciativa benèfica, en decidir unir-se a
Càritas per a promocionar al municipi
la campanya de recollida d’aliments de
cara al Nadal. Aquesta recollida es va
dur a terme al propi col·legi. Els aliments
més sol·licitats eren l’arròs, l’oli i la llet.
Aquesta iniciativa va merèixer l’atenció
dels mitjans de comunicació, ja que el
Diari de Tarragona els va dedicar un reportatge el passat 12 de desembre.
Una altra de les iniciatives dels escolars
amb les quals van demostrar el seu
civisme i respecte pel medi ambient
són les “multes Ecoveciana”. Aquestes
multes simbòliques existeixen al centre

Els alumnes del CEIP, durant la seva visita a l’Alcalde per a explicar-li les “multes Ecoveciana”

educatiu des de fa uns mesos i sancionen
les conductes incíviques o poc respectuoses amb l’entorn, tant dels alumnes
com dels professors. En aquest sentit,
durant una excursió escolar, els alumnes
del CEIP Josep Veciana van detectar i van
denunciar la massiva presència d’excrements de gossos, per la qual cosa van
decidir demanar una reunió amb el nostre
Alcalde per a tractar aquest tema i explicar-li la idea de la “multa Ecoveciana”.

L’Alcalde els va rebre a la sala de plens i
es va mostrar molt satisfet de la iniciativa
i l’empenta que demostren els nostres
nens i nenes. Així mateix, els va informar
que l’Ajuntament estava prenent mesurades sobre aquest tema per a sancionar
les conductes incíviques i que no recollir
els excrements dels gossos podria suposar una sanció en base a la normativa
que sobre aquest assumpte va aprovar
l’Ajuntament ara fa uns anys.

Alta participació i assistència al 2n Concurs-Exposició Ornitològic
Després de l’èxit assolit amb la primera edició, el nostre municipi va
acollir el segon Concurs-Exposició Ornitològic organitzat per la Societat Canaricultors de Perafort. Aquest esdeveniment va comptar amb
la participació de 500 exemplars i 30 criadors, tot un èxit.
Així, del 6 al 12 de desembre es van donar cita al CEIP Josep Veciana
de Perafort els criadors de Tarragona i de tota Catalunya per a compartir les seves experiències, vivències i opinions sobre el món de
l’ornitologia.
D’altra banda, en col·laboració amb el CEIP es va organitzar un Concurs de Dibuix i Pintura sobre la temàtica dels canaris i el seu entorn.
Hi van participar els alumnes d’Educació Infantil i Primària, les obres
dels quals van quedar exposades al pavelló del centre.
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La castanyada i el Nadal dels més petits
L’Escola Bressol municipal Mar Blava gaudeix amb les tradicions més típiques

Durant el primer trimestre del curs i últim de l’any l’Escola
Bressol Mar Blava va organitzar diverses activitats per a
que els nens i nenes participessin i gaudissin de festes tan
tradicionals com la Castanyada i el Nadal.
Així, el 29 d’octubre van celebrar la Castanyada disfressats
de castanyers i castanyeres amb els tradicionals panellets
que, un dia abans, havien cuit al forn del poble.
Unes setmanes després va arribar el Nadal, i els patges
reals van visitar l’Escola Bressol per a recollir les cartes
dels infants i fer-les arribar als Reis Mags d’Orient. Dos
dies després d’aquesta visita, el 22 de desembre, en
companyia dels seus pares i mares, els nens i nenes van
fer cagar el tronc màgic del Caga Tió, rebent així els seus
primers regals del Nadal. A més, tots junts van celebrar el
tradicional esmorzar de Nadal.
A més d’aquests actes tradicionals, també es va organitzar
una xerrada sobre jocs i els infants, destinada als pares i
mares. Impulsada per la regidoria d’Educació, la xerrada
tractava sobre com hem d’interaccionar i jugar amb els
petits, com potenciar-los l’autoestima, la creativitat i el
joc, entre altres temes d’interès. Aquesta xerrada va ser
la primera d’un cicle de conferències que tractaran sobre
l’educació i la formació dels més petits.

Els infants van preparar panellets i en van conèixer el seu procés

L’accés a l’habitatge és més fàcil a casa nostra
El passat 27 d’octubre es va organitzar
a l’Ajuntament de Perafort una xerrada
sobre l’habitatge, durant la qual es van
tractar temes relacionats amb el lloguer
jove i social i l’habitatge protegit.
L’objectiu de la xerrada era explicar als
joves del nostre municipi les peculiaritats
del mercat immobiliari i les diferents ajudes
que tenen a la seva disposició per accedir,
d’una manera més fàcil, a un habitatge.
A la xerrada hi van participar representants
del Consell Comarcal del Tarragonès, de la

Borsa Jove d’habitatge, Adigsa i del nostre
Ajuntament, que va estar representat pel
nostre alcalde. Els ponents van explicar
als assistents els requisits i els tràmits
necessaris per a sol·licitar les subvencions
per al lloguer o la compra d’un habitatge
protegit. El lloguer és el sistema que més
s’està utilitzant per part dels joves a l’hora
d’accedir a un habitatge i independitzar-se.
D’altra banda, el nostre alcalde va explicar
les polítiques i les ajudes impulsades pel
nostre Ajuntament per a facilitar l’accés a

l’habitatge als nostres veïns i veïnes amb
més dificultats. Va destacar que l’Ajuntament destinarà una partida total de
12.000€ anuals per ajudar a aquells que
lloguin pisos de la borsa d’habitatge del
Consell Comarcal i que no puguin accedir
a les subvencions de la Generalitat. Amb
aquesta ajuda, els menors de 22 anys i els
majors de 30 del nostre municipi obtindrien una subvenció per accedir a un habitatge de lloguer de la borsa d’habitatge del
Consell Comarcal.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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El nou circuit de salut de Perafort potencia
l’activitat física
L’Ajuntament ha impulsat la creació
d’un Circuit de Salut a Perafort, que
estarà enllestit a mitjans de març. Les
instal·lacions d’aquest nou espai públic
comptaran amb un circuit de 450
metres, en els quals els veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí podran realitzar
diverses activitats físiques com ara
fúting, cross o gimnàstica, en un entorn
natural envejable i equipat amb aparells
de gimnàstica.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament
manté la seva aposta pel foment de
l’activitat física al municipi. Així, amb
l’objectiu d0incentivar l’activitat física,
el consistori organitza al llarg de l’any
diferents activitats com són els cursos

Imatges de l’entorn on s’ubica el circuit

d’aeròbic, hip-hop o de gimnàstica de
manteniment per a la gent gran. Una
aposta per l’esport i la salut que l’Ajuntament considera imprescindible per
a millorar la nostra salut i qualitat de
vida.
La pràctica d’activitat física regular és
una de les prioritats en salut pública com
a forma de prevenció de malalties cròniques i/o degeneratives. Les persones
necessitem realitzar activitats físiques
i mantenir el nostre cos en moviment.
Amb el nou Circuit de Salut, no hi ha
excuses per a no fer exercici. Si tens
estrès, ansietat, uns quilos de més o
uns costums de vida poc saludables, el
Circuit de Salut et permetrà adquirir uns

hàbits saludables en un ambient natural
i agradable.
Les obres d’aquest nou complex esportiu finalitzaran a mitjans de març i serà
inaugurat el proper 20 de març pel nostre alcalde, qui estarà acompanyat per
diferents autoritats que han col·laborat
i recolzat aquest important projecte per
al nostre municipi. En aquest sentit ha
estat fonamental el suport de la Diputació de Tarragona i de Dow Chemical
Ibérica, que han finançat el projecte.
El Circuit de Salut tindrà tots els mitjans
necessaris per a garantir que tots els
nostres veïns i veïnes puguin realitzar
activitat física amb totes les garanties
de seguretat i comoditat.
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Ajudes per a l’adquisició de llibres, matrícules
i el transport escolar
Un any més, l’Ajuntament renova el seu
programa de beques i ajuts a l’estudi,
mantenint així el seu compromís d’invertir en educació i formació, recolzant a les
famílies del municipi a l’hora de sufragar
les despeses del curs acadèmic.

L’Ajuntament de Perafort i
Puigdelfí aposta per l’educació
i formació de qualitat
El programa de beques i ajuts a l’estudi
contempla ajudes per a les matrícules
i l’adquisició de llibres, així com per al
transport escolar. Les ajudes van des dels
51 euros per als alumnes que estiguin
cursant el primer cicle d’educació infantil
a la Llar d’Infants municipal, fins als 204
euros per a diferents graus d’estudis.
També reben ajudes els estudiants de la
resta de cicles formatius: educació primària, secundària, cicles formatius de grau
mitjà o superior i estudis universitaris.
Quant al transport, les ajudes van des
dels 132,6 fins als 734,4 euros.
En una època de retallades pressupostàries, l’Ajuntament ha mantingut la seva
inversió en educació com un compromís
irrenunciable que garanteixi l’educació i
la formació de qualitat.

100è aniversari de
Baltasara Peris Sans
El passat 17 de gener, Perafort i Puigdelfí va celebrar el 100è
aniversari de Baltasara Peris Sans, veïna del municipi nascuda
el dia 17 de gener de 1911.
L’Alcalde, Joan Martí Pla, i l’alcaldessa pedània de Puigdelfí,
Roser Artacho, van visitar la senyora Peris acompanyats de
diversos regidors del Consistori, així com del nou delegat de la
Generalitat, Joaquim Nin i d’una representant de Serveis Socials
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.
El delegat del Govern li va imposar una medalla en commemoració pel centenari de vida que va celebrar. Igualment, l’Alcalde
va lliurar una placa commemorativa a aquesta centenària veïna
de Puigdelfí, en record d’aquesta destacada data.
La senyora Peris va bufar les espelmes en companyia de la seva
família, que no es va voler perdre aquesta jornada tan emotiva.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

esports
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El jove Biel Arilla supera dos rècords
i confirma la seva qualitat com a nedador

Biel Arilla, en plena acció durant una competicio recent. El jove nedador està obtenint destacats resultats a nivell català i estatal

Amb tretze anys, el jove nedador perafortí Biel Arilla sembla
no tenir límits. Pertanyent al CN Tàrraco, ha aconseguit en
els últims mesos batre rècords a nivell de Catuluna i a nivell
estatal. A més, és vigent Campió d’Espanya en la categoria
per equips de 4x100 relleus.
El passat 22 de desembre, durant la celebració del Trofeu
de Nadal, disputat a les instal·lacions del club tarraconí, va
aconseguir la millor marca estatal de la seva categoria als 50
metres lliures, amb un temps final de 25,54 segons i rebaixant
en més d’una dècima el rècord anterior. Amb aquesta marca,
també polvoritza la millor marca catalana que havia aconseguit en el mes de novembre, amb 26,05 segons.

Entra a www.perafortbike.com.

Deu dies abans, en el Trofeu Velocitat de Cambrils, va obtenir la millor marca catalana dels 50 metres esquena amb un
temps de 29,55 segons. El record anterior pertanyia a Gerard
Rodríguez, del CN Badalona, des de l’any 2005 i amb una
marca de 29,78 segons.
Com qualsevol noi de la seva edat, Biel Arilla ha de compaginar els seus entrenaments amb els estudis. Actualment
està estudiant segon d’ESO i, d’igual manera com en l’esport,
aconsegueix bons resultats.
Aquests resultats confirmen el talent i el bon estat de forma
en el qual es troba Arilla, qui de ben segur aconseguirà molts
més èxits esportius en el futur.

Associació Esportiva Perafort Bike. Carrer Joan Palau, 1. 43152-Perafort
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Perafort Bike viu un final d’any ben intens
Durant l’últim trimestre de l’any,
l’Associació Esportiva Perafort Bike
va participar de diferents activitats
esportives, algunes de caràcter competitiu i d’altres més populars, en què
el seu principal objectiu era compartir
i gaudir l’afició per l’esport amb la
resta de participants.
Al mes d’octubre van participar de
l’Eutiches, la segona edició de la
marxa popular amb btt. L’organització
va preparar tres recorreguts diferents,
de 30, 50 i 75 quilòmetres, per a que
els participants poguessin escollir en
funció del seu nivell. Al final del recorregut van recuperar les forces amb un
esmorzar i van participar en un sorteig
de regals, gentilesa dels col·laboradors
de la marxa.
Tres dies després, el 20 d’octubre, els
membres de l’Associació van participar,
per segona vegada, en una Trekorientació. En aquesta ocasió van anar a Santes
Creus i tots, grans i petits, van gaudir
d’un dia de contacte amb la natura i
amb una esplèndida organització. Els
més petits també van fer el recorregut
sense aturar-se, tot un èxit dels futurs
esportistes. Al final del recorregut els
van oferir entrepans i refrescs, mentre
els nens van poder jugar en una zona
d’esbarjo que l’organització havia preparat. Tots van destacar la bona experiència de la Trekorientació.
El 13 de novembre, Perafort Bike
va organitzar una sortida en btt per
l’Alt Camp i la Conca de Barberà. Van
passar per Valls, Fontescaldes, l’Illa,
Vilaverd, La Riba i Picamoixons. Un
recorregut de 45km en els quals, com
sempre, van gaudir de la bicicleta, el
paisatge i la bona companyia.
A més d’aquestes activitats, alguns dels
membres de Perafort Bike van participar a les mitges maratons de Riudoms i
Reus, celebrades el 19 de setembre i el
24 d’octubre, respectivament.
Al marge de la bicicleta i l’esport, el 12
de desembre els membres de l’Associació van organitzar el seu tradicional
dinar de Nadal, a la qual hi van assistir
unes trenta persones. Amb aquest
acte van acomiadar l’any degustant
un suculent menú i envoltats dels seus
amics de Perafort Bike.

Els membres
de l’Associació
Esportiva Perafort
Bike han participat
de sortides en btt,
curses d’atletisme,
activitats en
contacte amb la
natura i molt més,
tot en un ambient
saludable

Esport i natura, els ingredients principals que combina Perafort Bike

El dinar de Nadal, un bon moment per a comentar les experiències viscudes durant l’any

Els membres de Perafort Bike, a punt per a iniciar l’Eutiches

Acords de plens
Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Extraordinari celebrada
l’11 d’agost de 2010
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; Secretària
interventora Ma Isabel Millan i Urra.
S’acorda adjudicar provisionalment el
contracte per a la prestació del Servei de
Menjador Escolar al CEIP Josep Veciana i
a l’Escola Bressol Mar Blava pels cursos
2010-2011 i 2011-2012.
S’acorda acceptar la subvenció de
124.200€ atorgada pel Departament
d’Educació, per al curs 2009-2010, per a
cobrir les despeses corrents de l’Escola

Bressol Mar Blava. També s’aprova el
Conveni corresponent entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
S’acorda publicar un anunci al BOP i al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a
informar i poder presentar candidatures
al càrrec de Jutge de Pau i substitut fins
al 30 de setembre de 2010.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple Extraordinari celebrada
el 17 de novembre de 2010
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 García,
regidor; Sr Lluís Massagués i Vidal, regidor;
Secretària interventora Ma Isabel Millan i
Urra.

S’acorda proposar com a Jutge de Pau
titular o Jutge de pau substitut de Perafort als següents senyors/es, segons
ordre de puntuació en la votació:
1er: El Sr. Josep Ma Juncosa i Roig
2on: El Sr. Xavier Aguilà i Valls
3er: La Sra. Eva Garcia i Sánchez
La proposta es remet a la Sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia per al
seu nomenament.
S’acorda fixar les festes locals del 2011
per a Perafort i Puigdelfí els dies 1 de
juliol i 21 de gener, respectivament.
Després del trasllat al Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona de les restes trobades al Subtram VI, a Perafort, s’acorda
que el dia que l’Ajuntament de Perafort
i Puigdelfí tingui el seu propi museu,
aquestes restes s’incorporin al museu del
municipi.

Repàs de la normativa pels gossos
Tenir un animal de companyia és una responsabilitat del seu propietari envers el gos i també envers la societat, ja que s’ha
de respectar les normatives i s’ha d’evitar molestar la resta de veïns i veïnes. És per això que a través d’aquest butlletí volem
recordar a tots els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí la normativa per a la tinença d’animals elaborada per l’Ajuntament, que
indica un seguit de punts que cal tenir en compte. Entre aquests destaquem:
1. Els gossos no poden anar deslligats per la via pública.
2. A les vies públiques, els gossos aniran obligatòriament amb la persona que els acompanyi. Aquesta ha de ser major de 16 anys.
3. Els gossos han d’anar sempre amb corretja, collar i morrió.
4. Les persones que acompanyin els gossos tindran cura de recollir els excrements dels animals i dipositar-los en el contenidor
de recollida d’escombraries.
5. Les persones que tinguin gossos classificats com a perillosos han de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil.
6. Els gossos i gats que siguin trobats a la via pública, per abandonament o per irresponsabilitat del seu propietari, seran recollits
per la Societat Protectora d’Animals.

Fes-ho per ell, fes-ho per tots.

Padró d’habitants

a

31 de DESEMBRE de 2010: 1.260 habitants

Naixements
Aaron Diop Cordeiro (01/12/2010)
Álvaro Pérez Ramos (06/12/2010)
Júlia Olivé Figarola (24/12/2010)

Defuncions
Nicolassa Rodríguez Aparicio (05/01/2011)

Henar Vallvé Negrié 08-11-2010
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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
Emergències

6.05

(1)

6.45

(1)

8.05

(2)

8.30

(2)

9.40

10.10

(1)

11.40

(1)

13.40

(2)

(1)

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

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

20.40

Mossos d’Esquadra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  088

22.10

CAP d’El Morell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 84 06 56
Farmàcia de Perafort  .  .  .  .  .  .  .  977 62 55 55
Hopital Joan XXIII (urgències) .  .  .  977 29 50 11

6.00
(2)

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

7.30
9.05

(1)

10.50
14.10

17.10

18.10

(1)

20.10

(2)

19.25
21.10

(1)

19 i 20 de febrer de 2011. El Morell
Palau Torres, Pau. Plàcid, 2 Tel: 977 84 09 52

26 i 27 de febrer de 2011. La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís. Av. Puig i Ferrater, 19. Tel: 977 84 44 15

(1)

12.10

13.30

(1)

6.00

9.40

16.10

6.30

(1)

21.25

(2)

(1)

8.25

10.05

18.40

6.50

(1)

16.05

(2)

(1)

18.50

(1)

20.45

7.50
(1)

11.30
14.05

(2)

20.45

6.50
9.00

12.50

22.10

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)

9.40

12.10
(1)

(1)

(2)

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

Farmàcies de guàrdia

22.00

8.05
(1)

(2)

Taxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 629 79 13 13
608 48 68 48

(1)

(2)

Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  977 31 20 88
Atenció a la infància .  .  .  .  .  .  .  .  .900 300 777

(1)

8.30

10.10

Informació toxicològica .  .  .  .  .  .  91 562 04 20
Atenció a la dona maltractada .  .  . 900 900 120

(2)

(2)

DISSABTES

Agutzil Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620 88 61 65
Vigilant Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  615 75 15 90

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS
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

5 i 6 de març de 2011. La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela.
Sant Cristòfor, 35. Tel: 977 61 12 67

DISSABTES

10.24

11.05

12.24

10.05

11.30

12.05

13.45

14.24

16.24

12.50

14.05

15.30

12 i 13 de març de 2011. La Pobla de Mafumet

17.25

18.24

18.55

16.05

16.50

18.00

Miquel Gasol, Teresa de. Màrtirs 2. Tel: 977 84 05 25

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

19 i 20 de març de 2011. Perafort
Irizar Vera, M. Isabel. Nou, 7.
Tel: 977 62 55 55. Tel. urgències: 605 04 35 09

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

26 i 27 de març de 2011. Vilallonga del Camp

18.24

18.55

20.24

16.05

16.50

18.00

Boronat Bové, M. del Carme.
Verge del Roser, 4. Tel: 977 84 01 56

20.59

21.45

22.24

19.30

20.05

20.45

22.05

23.20

23.40

Participa!!!
El Butlletí “Viure a Perafort i Puigdelfí”
també és teu, participa-hi!
Si tens alguna fotografia que et fés il·lusió que sortís com a record
per a compartir…aquest és el teu espai! No dubtis a enviar-nos-la
a l’adreça: ajuntament@perafort.com acompanyat del teu nom i
cognoms i ho veuràs publicat al proper número del Butlletí!

Participa-hi, entre tots i totes podem
fer el butlletí encara més nostre!”

