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El benestar comença per la salut

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

[04]

Que Perafort i Puigdelfí és un municipi petit és un fet
innegable. Que malgrat això no volem renunciar a cap
servei o comoditat és tan cert com l’afirmació anterior.
I en aquesta línia treballem des de l’Ajuntament, amb
l’objectiu que la nostra gent pugui gaudir de més i
millors serveis.
Així ho hem fet durant els últims quatre anys, apostant
de manera decidida i continuada per potenciar el
poble a tots els nivells: amb equipaments com el nou
CEIP, com l’Espai Municipal de Puigdelfí, com els parcs
de jocs infantils, com l’Espai Cultural Polivalent de
Puigdelfí. I també ampliant la dotació del programa de
beques i ajuts a l’estudi, perquè l’educació i la formació
són eines fonamentals per a qualsevol persona.
I si parlem d’elements fonamentals, tan important com
l’educació és mantenir una bona salut. En aquest sentit,
una obra municipal de la qual em sento especialment
satisfet és el Circuit de Salut, que recentment hem
inaugurat. Em satisfà, en primer lloc, perquè aquesta
inversió ha suposat la recuperació d’un bosc que no
estava en el seu millor estat de conservació. I, en segon
lloc, perquè aquest nou equipament públic serà, n’estic
convençut, un lloc que tots els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí gaudiran plenament. Per a passejar-hi a peu o
amb bicicleta, per a fer-hi esport, per a compartir taula
amb els familiars i amics a la zona de pícnic...
Qualsevol raó és bona per a visitar i viure aquest espai
natural que és vostre i per a vosaltres. Com tot el que
fem des de l’Ajuntament, perquè Perafort i Puigdelfí pot
ser un municipi petit, però no renunciem a res.
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Puigdelfí, amb les millors gales
Elevada participació dels veïns i veïnes del municipi durant les festes de Sant Sebastià

Guasoski va omplir el Casal Cultural d’un públic familiar, i especialment infantil, al qual va fer riure de valent

A l’esquerra, un dels molts atractius infantils. A la dreta, l’esmorzar popular

Un any més, Puigdelfí es va posar les
millors gales per a celebrar amb alegria
i il·lusió la Festa Major en honor a Sant
Sebastià, patró del municipi. Quatre dies
de festes en què els veïns i veïnes van
demostrar el caràcter festiu i de germanor
que els caracteritza. Una festa Major que,
com sempre, gaudeixen i comparteixen
amb els seus familiars i amics.
Les festes de Sant Sebastià són les més
esperades de l’any al poble, de manera
que des de l’Ajuntament i la Societat
Cultural i Recreativa de Puigdelfí es posen

tots els mitjans necessaris per organitzar
un ampli programa d’actes, amb activitats
per a tots els gustos i edats. Aquest any es
van programar un total de catorze activitats, celebrades del 20 al 23 de gener. I, un
cop més, va destacar l’elevada implicació
i participació de tots els veïns i veïnes del
municipi.
Les tradicionals Vespres Solemnes de
Sant Sebastià màrtir van obrir el programa
d’actes, la tarda del dijous 20 de gener. A
continuació es va inaugurar el nou Espai
Municipal, situat a l’antiga escola del poble

i amb el qual s’apropa l’administració
municipal als veïns i veïnes de Puigdelfí,
que podran realitzar els seus tràmits al
propi municipi sense haver de desplaçar-se a Perafort. La nova oficina municipal
de Puigdelfí funciona com un ajuntament
descentralitzat.
Aquest mateix dia, el de Sant Sebastià,
es va celebrar el Sopar de Gala al Casal
Cultural, una trobada de germanor i relació
veïnal a la qual van assistir-hi prop d’un
centenar de veïns i veïnes. Els assistents
van degustar un menú exquisit en un

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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A l’esquerra, imatge de la Schola Cantorum de la Selva del Camp durant la seva actuacó a la Missa Solemne. A la dreta el pregó, a càrrec d’Agustí Batet

El Casal Cultural es va omplir de gom a gom per a gaudir del Sopar de Gala d’aquesta Festa Major

ambient festiu, amb l’acompanyament
musical de les havaneres interpretades pel
grup Penjats de l’ham.
L’endemà, a l’Espai Municipal, Agustí
Batet Guasch va donar lectura al pregó
de les festes davant un nombrós públic.
Poc després s’inaugurava a l’Espai Cultural Polivalent la tradicional exposició de
manualitats i puntes de coixí. Passada la
mitjanit, es va celebrar al Casal Cultural el
Ball de Festa Major, que va comptar amb
l’actuació en directe de l’orquestra Girasol.
Tots els assistents van gaudir fins a altes

hores de la matinada d’una gran festa en la
qual s’ho van passar d’allò més bé.
Després de tanta celebració i diversió, el
dissabte 22 de gener tothom va poder
recuperar forces amb l’esmorzar popular,
que va reunir un bon nombr edels veïns i
veïnes del municipi. Aquest mateix dia els
infants van ser els grans protagonistes del
parc infantil que es va instal·lar a la pista
poliesportiva i, al costat dels seus pares
i mares, van poder gaudir de l’animació
infantil de Guasoski al Casal Cultural. A la
nit, va tornar a tenir un gran èxit el segon

Ball de Festa Major que, en aquesta ocasió,
va comptar amb l’actuació de l’Orquestra
Europa.
L’últim dia de les festes, el 23 de gener, es
va iniciar amb la tradicional Missa Solemne
en honor a Sant Sebastià, que aquest any
va comptar amb l’acompanyament musical de la coral Schola Cantorum de la Selva
del Camp. A la tarda es va celebrar al Casal
Cultural l’espectacle musical “Little Night
Cabaret” de la companyia NS Dansa. Com
és tradicional, els focs artificials van servir
d’espectacular fi de festa.
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Èxit de participació al Carnaval
Els veïns i veïnes van demostrar la seva gran creativitat amb les disfresses

Un any més, Perafort i Puigdelfí es van
disfressar per celebrar una de les festes
més cridaneres i divertides de l’any: el
Carnaval. Els veïns i veïnes del poble van
demostrar la seva creativitat i sentit de
l’humor amb unes disfresses que van
destacar per la seva qualitat i originalitat,
omplint de color i alegria els carrers del
municipi. Tots, grans i petits, van gaudir
amb la família i amics dels actes organitzats per la Societat Cultural i Recreativa
de Perafort, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.
Els actes de Carnestoltes a Perafort es van
celebrar el dissabte 12 de març, dia que
estava previst que sortís la Rua, amb totes
les comparses, pels carrers del municipi, però degut a la pluja caiguda es va
haver de suspendre aquest acte. Malgrat
aquest contratemps, els veïns i veïnes del

municipi van voler mantenir viva la festivitat del Carnestoltes i van participar de
manera multitudinària en la resta d’actes
programats, en els quals no van deixar de
ballar, gaudir i llençar confeti, sempre en
un ambient divertit i de germanor.
A la tarda es va programar al Casal Cultural
de Perafort l’espectacle infantil a càrrec
del grup “Pinxo i Panxo”, que va comptar
amb la participació d’un gran nombre de
nens i nenes del municipi que van assistir
vestits amb les seves divertides, imaginatives i colorides disfresses. Després de
l’espectacle, se’ls va convidar a berenar
coca i xocolata.
A la nit, els adults van participar i van
gaudir del Gran Ball de Carnestoltes, que
incloïa el concurs de disfresses. La festa
va estar amenitzada pel Quartet Solimar
i el concurs va destacar per la qualitat de

L’originalitat i creativitat de les disfresses és la tònica dominant del nostre Carnaval

les disfresses i el gran nombre de participants. Tots els assistents van gaudir d’una
alegre i divertida vetllada en companyia
dels seus familiars i amics.
Uns dies abans, el 6 de març, es van celebrar els actes de Carnaval al Casal de Puigdelfí, que van comptar amb l’espectacle
infantil a càrrec del grup Trencamandres i
el ball de tarda, amb la música en directe
del grup Bonanota. Tots els assistents que
hi van acudir disfressats van ser convidats
a coca i xocolata.
Finalment, els alumnes del CEIP Josep
Veciana i de l’Escola Bressol Mar Blava
també vna celebrar el seu particular
Carnaval i van desfilar, junt amb els seus
pares i mares, pels carrers del poble, fent
gala de les disfresses que ells mateixos
van confeccionar per a gaudir i participar
d’aquesta divertida festa del Carnestoltes.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

Imatges de les diferents comparses i grups que van participar del concurs del Carnaval

Puigdelfí es va vestir de gala per a gaudir d’un Carnaval ple de color i màgia

societat
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L’Ajuntament lliura els diplomes del concurs
de pessebres i arbres de Nadal
El passat tres de febrer es van lliurar a l’Ajuntament els diplomes a
tots els participants del concurs
de pessebres i arbres celebrat
durant el Nadal. Els diplomes van
ser lliurats pel nostre alcalde,
Joan Martí Pla; la regidora de Cultura, Carmen Cavero; i el regidor
de Joventut, Javier Robledo, en
un ambient cordial i de germanor
entre tots els participants. Molts
d’ells repetiran al concurs de
l’any vinent.
Encara que aquest tradicional
concurs sempre té un gran èxit
de convocatòria, en aquesta ocasió va destacar l’alta participació
en la categoria infantil, una categoria fora de concurs però de
gran importància, ja que serveix
per inculcar i ensenyar als més
petits de la casa els bonics costums i tradicions nadalenques.

Les dones del municipi aprenen tècniques
per a gaudir d’un bon maquillatge
Aquest mes de març, l’Ajuntament de Perafort
va organitzar un curs d’auto maquillatge dirigit
a les dones del municipi. Les participants en
aquest curs van aprendre les tècniques del
maquillatge per a ressaltar la seva bellesa
sense perdre la naturalitat.
Les classes es van impartir de manera personalitzada entre professora i alumna. Les
sessions pràctiques estaven organitzades en

grups de 4 persones d’edats similars i majors
de 16 anys. El curs va tenir una durada total de
4 hores, dividides en dues jornades durant el
mes de març.
Les activitats consistien el primer dia en
aprendre les tècniques del maquillatge de
dia transformable a maquillatge de tarda, i
un segon dia centrat en maquillatge de tarda
transformable a maquillatge de nit o de festa.

Èxit de participació a la paella parroquial de Perafort
El passat 29 de gener la parròquia del
nostre municipi va organitzar la tradicional paella popular de Perafort, a la qual
van assistir-hi prop de 120 veïns i veïnes
que van omplir el Casal Cultural per
gaudir d’un bon àpat en la millor companyia possible, amb familiars i amics.
Aquesta cita gastronòmica anual té com

a objectiu recaptar fons per a la parròquia. D’aquesta manera, tots els participants, a més de gaudir d’un dels plats
més saborosos de la cuina mediterrània,
col·laboren amb la parròquia del nostre
municipi, que destina els fons recaptats
a pal·liar les seves despeses anuals i a
ajudar a persones sense recursos.

Uns 120 veïns i veïnes van
omplir el Casal Cultural
Una jornada festiva, gastronòmica i
solidària que tots els participants gaudeixen en un ambient alegre, familiar
i de germanor, en el qual la paella es
converteix en una deliciosa excusa.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Els cursos de Perafort i Puigdelfí, a bon ritme
Durant tot l’any, l’Ajuntament ofereix una àmplia oferta d’activitats per a tots els gustos i edats
L’àmplia oferta de cursos oferts per
l’Ajuntament de Perafort estan arribant
al seu equador. Des del passat mes
d’octubre, prop de 250 veïnes i veïns
del nostre municipi aprofiten el seu
temps d’oci en les diferents activitats
proposades enguany. Catorze activitats
entre les quals en trobem de diferents
àmbits: esportives, de ball, relaxació,
idiomes o teatre, entre moltes altres.
Els cursos es van iniciar el passat mes
d’octubre i finalitzaran entre els mesos
de maig i juny. Després dels primers
mesos, tant els organitzadors com els
participants fan una valoració molt
positiva. Des de l’Ajuntament es valora
especialment l’alta participació dels
veïns i veïnes, així com la gran dedicació i implicació que estan demostrant
per aconseguir els objectius marcats
en els diferents cursos. Els participants

destaquen l’alt nivell dels cursos i l’oportunitat de poder realitzar-los a un preu
més reduït. L’Ajuntament subvenciona
una part important d’aquests cursos als
veïns empadronats perquè tothom pugui
realitzar-los i, així, aprofitar millor el seu
temps d’oci.
Al programa d’aquest any trobem
cursos de treballs manuals, puntes de
coixí, restauració de mobles, ball de
saló, jazz-funky, ioga, country, gimnàstica per a gent gran, aeròbic, cursos
d’anglès i català, i els tallers de teatre,
de pessebristes, i el d’estimulació i psicomotricitat per al nadó.
A més d’aquest programa anual de cursos, l’Ajuntament impulsa durant tot
l’any altres propostes de cursos, tallers
i xerrades amb l’objectiu d’oferir una
àmplia oferta cultural amb activitats
per a tots els gustos i edats.

Puigdelfí acull un Curs Policial multidisciplinari
per a professionals de la seguretat
Del 14 al 18 de març, els professionals de les forces i cossos
de seguretat i serveis privats de
seguretat van assistir al Curs
Policial multidisciplinari celebrat
a l’Espai Cultural Polivalent de
Puigdelfí, en el qual van actualitzar coneixements teòrics i pràctics per desenvolupar-se amb
major eficàcia i seguretat.
El curs, organitzat pel nostre Ajuntament i la delegació a Tarragona
de l’Associació Internacional de
Policies (IPA), té homologació
oficial i una durada de 30 hores.
El programa del curs va incloure
de cinc mòduls, durant els quals
diferents ponents altament qualificats van tractar temes essencials per desenvolupar la important
tasca diària dels diferents cossos
de seguretat.

Els assistents van estudiar i van
treballar temes relatius a la legislació, mesures d’autoprotecció,
aspectes referents a la normativa
de trànsit, tècniques de defensa,
control i arrest, així com coneixements de primers auxilis per poder
ajudar en cas d’emergència.
Entre els assistents al curs hi
havia membres dels Mossos
d’Esquadra, Cuerpo Nacional de
Policía, Guardia Civil, escortes i
diferents professionals del sector de la seguretat, que durant
uns dies van tenir l’oportunitat
de millorar les seves aptituds i
coneixements gràcies a aquest
curs celebrat a Puigdelfí.
Imatge dels participants al curs Policial
multidisciplinari

Els assistents van actualitzar
i perfeccionar tècniques per
guanyar en eficàcia i seguretat
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Alegria i color al Carnaval de l’Escola Bressol
A l’Escola Bressol Mar Blava, els nens
i nenes no tenen temps per a l’avorriment. Durant els dos primers mesos de
l’any, van celebrar la Festa d’hivern i la
Festa del color groc, unes festes que,
aquest any, van estar molt relacionades
amb la cuina. Durant la festa d’hivern,
els nens de la casa van gaudir de valent
fent xocolata calenta i coca i, durant la
festa groga, van cuinar truita i sucs de
llimona. Després del treball realitzat van
rebre la seva merescuda recompensa i

van degustar tot el que havien cuinat i
preparat.
Poc després, a principis de març, va
arribar la festa més alegre i esperada del
primer trimestre de l’any: el Carnaval. Una
festa en la qual els inants deixen anar tota
la seva imaginació i omplen d’alegria i
fantasia les aules de l’escola i els carrers
del nostre poble. Com és tradicional, van
celebrar, amb els alumnes del CEIP Josep
Veciana, la tradicional rua pels carrers
del poble on van demostrar amb orgull i

alegria les seves originals i divertides disfresses. Una festa plena de color en què
els nens i les nenes de l’escola Bressol
van ser els grans protagonistes.
A més, l’escola té previst continuar
amb les conferències impulsades per la
regidoria d’Educació, que tracten temes
importants sobre l’educació i formació
dels més petits. Aquestes xerrades estan
destinades a tots els pares i mares dels
alumnes i la propera xerrada es programarà a principis del mes d’abril.

Els infants de l’Escola Bressol Mar Blava es van disfressar dels diferents elements de la calçotada

Per Sant Jordi, llibres per a tothom
El proper 23 d’abril, com és costum a casa nostra, l’Ajuntament regalarà llibres i roses als veïns i veïnes del nostre municipi. Així, ja s’estan ultimant els detalls de la segona edició del
llibre “Cuina casolana de Perafort i Puigdelfí”, que en aquesta
ocasió oferirà noves i exquisides receptes elaborades per la
pròpia gent del poble.

Però, a més d’aquest llibre, l’Ajuntament també manté la seva
aposta per fomentar la lectura entre els infants i, per aquest
motiu, un any més regalarà llibres amb un rerafons educatiu
als nens i nenes de 0 a 12 anys, amb títols tan interessants
com “Com m’estimen!”, “Les formigues s’han refredat” o “La
mòmia del Magnífic Manetti”, entre altres.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Cap de setmana verd per celebrar el distintiu
mediambiental atorgat al CEIP Josep Veciana
El CEIP Josep Veciana, en col·laboració
amb el nostre Ajuntament, va organitzar
ara fa uns dies un cap de setmana mediambiental, amb el qual van sensibilitzar i
van fer partícips a tots els veïns i veïnes
del municipi. Tres dies d’actes que van
servir per celebrar el Distintiu d’Escola
Verda que els hi van lliurar el passat
mes de novembre. Amb aquest distintiu
es reconeix el treball que des del CEIP
Josep Veciana es va desenvolupant per
promoure la participació i la implicació
activa de tota la comunitat educativa
per cuidar, respectar i millorar el medi
ambient.
Les activitats es va iniciar el 18 de març,
amb l’actuació d’un mag que va realitzar
un espectacle el fil conductor del qual
eren les conegudes tres erres: Reduir,
reutilitzar i reciclar. L’endemà, els alumnes i les seves famílies van compartir

una jornada en la qual van estar netejant
els nostres boscos. L’organització va
oferir a tots els participants l’esmorzar
i els materials necessaris per realitzar
la neteja. El cap de setmana mediambiental va finalitzar el 20 de març amb la
inauguració del nou Circuit de Salut.
Dins del marc d’Escola Verda, el CEIP
Josep Veciana també va realitzar recentment altres accions com l’exposició
d’aliments ecològics o la reutilització de
DVD recollits de les cases del poble per
a decorar la pròpia escola.
Els alumnes del CEIP també van respectar al medi ambient a l’hora de celebrar
el seu particular Carnaval, ja que aquest

Els alumnes de l’escola han
celebrat diferents activitats
de caràcter ecològic

any van substituir les bosses de plàstic
per cartró reutilitzat a l’hora d’elaborar
les seves disfresses. Com cada any, els
alumnes van desfilar al costat dels nens
i nenes de l’Escola Bressol pels carrers
del poble i van acabar la jornada amb
la festa del confeti, celebrada al gimnàs
del centre educatiu.
Amb motiu de la Setmana Blanca, del
7 a l’11 de març els alumnes van substituir les classes per activitats i tallers
esportius, que van ser organitzats per
l’AMPA del col·legi en col·laboració del
Consell Esportiu del Tarragonès.
A més de totes aquestes activitats,
durant l’últim trimestre també van
realitzar una sortida al teatre amb els
nens i nenes d’educació infantil i, en col·
laboració amb els pares de segon, estan
realitzant uns murals de dinosaures que
quedaran exposats al col·legi.

Els alumnes de segon curs, amb l’ajuda dels seus pares i mares, van crear diferents murals sobre els dinosaures
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Puigdelfí inaugura l’Espai Municipal, el
“nou” ajuntament
Emmarcat dins dels actes de la Festa
Major en honor a Sant Sebastià,
l’Ajuntament de Perafort va inaugurar,
el passat 20 de gener, el nou Espai
Municipal de Puigdelfí, que està situat
a l’antiga escola del poble.
Amb aquesta inauguració s’apropa
l’administració municipal a tots els
veïns i veïnes del municipi, que ja
poden realitzar tots els tràmits administratius des de Puigdelfí, sense
haver de desplaçar-se a Perafort,
guanyant així en rapidesa i comoditat
en les seves gestions i relacions amb
l’administració municipal.

Amb la nova oficina
municipal, ubicada a l’antiga
escola del poble, serà més
ràpid i còmode realitzar els
tràmits administratius per als

El nostre alcalde, durant els parlaments oficials en companyia de la nostra alcaldessa pedània i de la
Subdelegada del Govern de l’Estat, Teresa Pallarès

veïns i veïnes de Puigdelfí
L’horari d’atenció al públic de l’Espai
Municipal és els dimarts i dijous de
18h a 20h, encara que en funció de la
demanda podria ampliar-se.
Per a aquesta nova infraestructura es
va rehabilitar l’antiga escola del municipi, ubicada al carrer Nou, número 32,
per la qual cosa a més d’un veí, quan
acudeixi a les instal·lacions, li portarà
vells records de la seva època estudiantil.
L’acte d’inauguració va estar presidit
per la Subdelegada del Govern de
l’Estat, Teresa Pallarès, que va estar
acompanyada en tot moment per l’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla, l’alcaldessa pedània de Puigdelfí, Roser
Artacho, i pels molts veïns i veïnes del
municipi que es van apropar a l’acte
per conèixer les instal·lacions del nou
Espai Municipal.
Per a la realització d’aquesta obra, el
nostre Ajuntament ha comptat amb
el suport del Fons Estatal d’Ocupació
i Sostenibilitat Local (FEOSL), que ha
finançat aquest projecte.

L’Espai Municipal va quedar petit davant la gran afluència de públic a l’acte inaugural

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Les autoritats presents a l’acte, en el moment de descobrir la placa commemorativa de la inauguració de l’Espai Municipal

El nou Espai Municipal facilitarà les gestions als veïns i veïnes de Puigdelfí

L’Ajuntament recollirà les donacions de roba per a organitzacions benèfiques
A partir d’ara, l’Ajuntament de Perafort
recollirà i gestionarà directament les
donacions de roba usada que els veïns
i veïnes del municipi vulguin donar per
lliurar-la a les diferents organitzacions
benèfiques.
Amb aquesta mesura, l’Ajuntament vol
potenciar i dotar d’una major agilitat
aquest servei solidari, millorant els

canals de recollida i lliurament. Així, la
roba usada arribarà d’una manera més
ràpida i segura a les persones que més
ho necessiten.
Els horaris de recollida de roba usada
seran els següents: dimarts i dijous de
16h a 19h a l’Ajuntament de Perafort, i els
dimecres i dijous de 18h a 20h a l’Espai
Municipal de Puigdelfí.

Es retira el contenidor de roba
usada del municipi
Amb aquest nou servei solidari del nostre Ajuntament, els únics punts de recollida de roba usada seran l’Ajuntament
i l’Espai Municipal, per la qual cosa es
retirarà el contenidor de roba que existia
al municipi.
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La natura més saludable, al costat de casa
El passat 20 de març va tenir lloc la
inauguració del Circuit de Salut, un espai
natural en què tots els veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí poden practicar
activitat física, passejar-hi o passar una
agradable estona envoltats de natura i
en un entorn plenament saludable.
Aquest nou espai públic s’ubica entre
el cementiri i el polígon industrial i
ocupa una extensió de dos hectàrees
de bosc. Aquest bosc ha estat netejat
i recuperat de l’estat d’abandonament
que presentava fins ara.
Amb el nou ús que se li ha donat a
aquest bosc, els veïns i veïnes del nostre
municipi guanyen un equipament d’allò
més interessant, ja que permet la pràctica d’activitat física mitjançant els 450
metres de camí pel qual es pot passejar
a peu o amb bicicleta. A més, al llarg del
recorregut s’hi ha ubicat fins a 15 aparells per a l’activitat física -nou d’esforç
físic i sis de rehabilitació i manteniment-.
Tots aquests aparells estan senyalitzats

la nova obra realitzada per
l’Ajuntament compta amb
el suport i col·laboració de
la Diputació de Tarragona i
de Dow Chemical Ibérica

Diferents instants de l’acte d’inauguració del Circuit de Salut

Viure a Perafort i a Puigdelfí

amb les seves corresponents instruccions
d’ús i, a més, al llarg del recorregut hi ha
bancs en els quals poder descansar, així
com papereres per a mantenir net aquest
bosc.
D’altra banda, el Circuit de Salut també
és una opció d’allò més interessant per a
passar-hi una agradable jornada de pícnic,
ja que a l’entrada del bosc s’ha creat una
zona amb taules i amb una font d’aigua
potable, així com amb un parc d’oci infantil i dos aparcaments per a bicicletes.
Aquesta nova obra realitzada per l’Ajuntament, que ha suposat una inversió
de 30.477,76 euros, ha comptat amb el
suport i col·laboració de la Diputació de
Tarragona i de Dow Chemical Ibérica, que
van voler acompanyar els veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí en l’acte d’inauguració
d’aquest nou equipament municipal.
La inauguració es va iniciar amb un passeig pel Circuit de Salut per a, seguidament, descobrir la placa commemorativa.
Finalment va arribar el torn dels parlaments oficials, amb les intervencions del
nostre alcalde, així com del president
de Dow Chemical Ibérica, Anton Valero;
de la diputada provincial en matèria de
Medi Ambient, Misericòrdia Montlleó; i
del delegat de la Generalitat a Tarragona,
Joaquim Nin. Tots ells van coincidir a
destacar la importància d’espais com
el Circuit de Salut com a elements que
contribueixen a augmentar el benestar i
la qualitat de vida d’un municipi com el
nostre.
Ara, doncs, Perafort i Puigdelfí ja tenen
un nou espai on gaudir d’agradables
estones d’esport i lleure.

esports

Les autoritats presents en la inauguració, recorrent el Circuit de Salut

Els veïns i veïnes del nostre municipi no es van voler perdre la inauguració d’aquest nou espai natural
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Un accés més segur i còmode a Perafort
Accedir i sortir de Perafort cap a la N-240
és ara una realitat molt més còmoda
i segura per a tots el veïns i veïnes.
Amb aquesta nova infraestructura s’ha
ampliat l’ample de la carretera i s’han
eliminat les deficiències i zones insegures que tenia l’antic accés al poble.
Amb aquesta actuació es dóna un millor
servei als usuaris d’aquesta via que, a
més, s’han incrementat en els últims
anys per la creació de l’estació de l’AVE.
Aquesta nova infraestructura s’ha
dut a terme gràcies a les gestions de
l’Ajuntament i la UTE que construeix el
corredor del Mediterrani, així com per la
Diputació de Tarragona, propietària de
la carretera.
Sobre aquestes línies, imatge de la carretera abans de l’actuació de millora que s’hi va realitzar

El nou estat de la carretera d’accés a Perafort des de la N-240 ha millorat en seguretat i comoditat

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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La qualitat de l’ensenyament millora amb les
noves instal·lacions del CEIP Josep Veciana
En el curs 2007-2008 es va inaugurar
una de les infraestructures més necessàries per a les famílies perafortines
i l’Ajuntament, el nou CEIP, un edifici
modern i funcional que millora la qualitat de l’ensenyament que reben els
nostres fills i filles.
El nou centre, amb una superfície útil
de 2.291 m2, està equipat amb l’última
tecnologia. Les 16 aules del nou edifici
estan equipades amb accés a Internet
wifi, canó de projecció i pantalla, la qual
cosa permet un fàcil accés a la informació que puguin necessitar durant les
classes. A més de renovar el material
existent.
La nova instal·lació ha significat una
millora considerable per als alumnes i
professors, que poden ensenyar i aprendre en un entorn adequat a les seves
necessitats.

La biblioteca municipal
acosta la cultura a tothom
Perafort i Puigdelfí compten amb una
nova infraestructura pública, la nova
biblioteca municipal situada al CEIP. Un
espai obert a tots els veïns i veïnes del
municipi, en el qual poden consultar
l’important fons bibliogràfic municipal

i gaudir de la lectura en un entorn que
ofereix totes les comoditats.
A més, aquesta nova instal·lació compta
amb set ordinadors amb connexió a
Internet perquè els usuaris puguin navegar per Internet.

Nou mur de contenció i
millores en la canalització
Les obres de millora són sempre necessàries als pobles i l’Ajuntament de
Perafort treballa dia a dia per millorar
les infraestructures i els serveis del
municipi. Amb finançament de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona, es

va crear el mur de contenció d’aigües,
creat a l’Avinguda Catalunya, a l’alçada
del camp de futbol, i es va millorar la
xarxa de conducció d’aigües pluvials,
unes obres que suposen una millora
per al poble.
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L’Espai Cultural Polivalent, la casa de la
cultura i el lleure a Puigdelfí
El 22 de gener de 2010 es va inaugurar el
nou Espai Municipal Polivalent de Puigdelfí, destinat a l’activitat cultural del
municipi, la qual cosa certifica l’aposta
permanent del nostre Ajuntament per la
cultura i el lleure al nostre municipi.
El nou espai públic permet als nostres
veïns i veïnes disposar d’una nova instal·
lació pública en la qual es programaran
activitats culturals, formatives, educatives i oci de tot tipus. L’Espai Cultural
Polivalent acull i concentra l’activitat
cultural dels veïns i veïnes de Puigdelfí.
Aquesta nova infraestructura va comptar amb el finançament del Fons Estatal
d’Inversió Local.

La cultura i el lleure tenen una nova casa on potenciar la seva activitat

Espai Municipal de Puigdelfí, el “nou
Ajuntament”
Des de principis d’aquest
any, Puigdelfí compta amb
una nova i important instal·
lació: l’Espai Municipal de
Puigdelfí. Situada a les instal·
lacions de l’antiga escola,
permet apropar l’administració municipal a tots els veïns
i veïnes de Puigdelfí, que
ja poden gestionar tots els
seus tràmits des del mateix
poble, sense necessitat de
desplaçar-se a Perafort, per
la qual cosa han guanyat
així en comoditat, agilitat i
eficiència.
Aquesta nova oficina municipal compleix les funcions

de l’Ajuntament de Perafort,
però a Puigdelfí, donant resposta a una de les demandes
més sol·licitades pels veïns i
veïnes de Puigdelfí.
A més d’aquest important
servei, que millora la qualitat
de vida dels nostres veïns, la
nova instal·lació és un nou
espai públic que oferirà més
i millors serveis a tots els
veïns del municipi i, especialment, als veïns i veïnes de
Puigdelfí. Aquesta infraestructura va comptar amb el
finançament del Fons Estatal
d’Ocupació i Sostenibilitat
Local (FEOSL).

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Un municipi amb més parcs infantils i un
Circuit de Salut
Els nostres fills i filles poden gaudir
cada dia més del nostre municipi.
L’Ajuntament de Perafort ha creat dos
parcs infantils, un a Perafort i un altre
a Puigdelfí, amb la qual cosa els més
petits de cada casa poden gaudir, jugar
i divertir-se en aquests nous espais
d’oci infantil pensats especialment
pels infants.
A més, fa uns dies es va inaugurar el
nou Circuit de Salut de Perafort, que
inclou també una zona de joc infantil
enmig de la natura. Un espai tranquil,
en el qual tota la família, grans i petits,
poden gaudir de totes les possibilitats
que ofereix, enmig d’un entorn natural: passejar a peu o amb bicicleta,
practicar exercici físic -de rehabilitació
i manteniment- i, sobretot, gaudir d’un
entorn immillorable que s’ha recu-

perat per al gaudi de tots els veïns i
veïnes de Perafort i Puigdelfí. El Circuit
de Salut ha comptat amb el suport i

col·laboració de la Diputació de Tarragona i de Dow Chemical Ibérica, que
han ajudat a fer possible aquest espai.

Més seguretat vial a l’Avinguda Catalunya
Amb l’objectiu de millorar la seguretat vial del nostre municipi, el passat mes d’agost es van instal·lar a l’Avinguda
Catalunya cinc passos elevats, amb els quals s’ha aconseguit

reduir la velocitat dels vehicles en aquesta avinguda i, per
tant, augmentar la seguretat dels alumnes que acudeixen al
CEIP Josep Veciana i a l’Escola Bressol Mar Blava.

L’Ajuntament elimina barreres arquitectòniques
Amb l’objectiu de crear un poble més
accessible per a tothom, el nostre
Ajuntament ha dut a terme diferents
reformes i actuacions amb l’objectiu
d’anar eliminant les barreres arqui-

tectòniques dels edificis i espais
municipals.
Amb aquestes mesures, el nostre
municipi ha eliminat barreres arquitectòniques i pretén apropar-se al

concepte d’accessibilitat universal,
garantint així l’accés de les persones
amb algun tipus de minusvalidesa als
edificis i serveis públics del nostre
municipi.
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Perafort Bike inicia l’any en plena forma
Els membres de l’Associació Esportiva Perafort Bike han iniciat l’any 2011 de la mateixa manera com van tancar el 2010:
fent i gaudint l’esport.
L’activitat es va iniciar el 27 de febrer amb la II Mitja Marató
i Cursa de 10 km de Cambrils que va comptar amb la participació, entre d’altres, del campió del món de marató Martín
Fiz o l’ex ciclista professional Joseba Beloki. Junt amb ells,
diferents membres de Perafort Bike van prendre part de la
cursa de 10 km. El millor classificat va ser Jordi Cayetano, 30è
amb un temps de 37:27; seguit per Agustí Martí (51:53), Sergi
Vernet (51:55), Albert Aguilà (52:00); Isidre Miracle (52:19),
Lluís Espuña (52:25) i Andrés Sánchez (52:58).
Una setmana més tard, el 6 de març, Perafort Bike va tornar a
estar present en una cita esportiva. En aquesta ocasió va ser la
primera prova de l’any de l’Open Natura, celebrada al Vendrell.
Quatre membres del nostre club van completar els 41 km del
recorregut, que va transcórrer per bonics paratges naturals.

Els participants de Perafort Bike a l’Open Natura del Vendrell

Torneig d’escacs a
Perafort i Puigdelfí

Prop d’un centenar de participants es van donar cita en la fase
comarcal d’escacs dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
(JEEC) que es van celebrar al nostre municipi del 12 al 26 de
febrer, en les categories de prebenjamí, benjamí i aleví-infantil.
Les seus del torneig van ser el CEIP Josep Veciana de Perafort,
on es van desenvolupar les dues primeres jornades, i l’Espai
Cultural Polivalent de Puigdelfí, que va acollir la fase final de la
competició.
Durant els tres dissabtes que va durar la competició, els joves
participants van demostrar el seu alt nivell competitiu en un
torneig que va destacar per l’amistat i la cordialitat entre tots
els participants.
El torneig, organitzat pel Consell Esportiu del Tarragonès, va
comptar amb la col·laboració del nostre Ajuntament i del Club
Escacs de Perafort.

Nora Arilla, campiona
aleví dels 100 metres
papallona
En el Campionat de Catalunya aleví celebrat el passat 26
i 27 de febrer a Olot, la perafortina Nora Arilla es va proclamar campiona de Catalunya dels 100 metres papallona
amb una magnífica cursa i un temps de 1,16.24 minuts.
A més d’aquest títol, Nora també va obtenir la medalla
de bronze en els 200 metres papallona, on va arrodonir la
seva bona actuació durant el cap de setmana. En aquests
campionats de Catalunya es van donar cita més de quatrecents nedadors de tota Catalunya.

Acords de plens

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple celebrada el 26 de gener
de 2011

i Garcia, regidor; Sr. Lluís Massagués i
Vidal, regidor. Actua com a secretària
interventora Ma Isabel Millan i Urra.

servei de menjador escolar de l’Escola
Bressol Mar Blava i del CEIP Josep Veciana,
de Perafort, a l’empresa SERUNION.

Assistents: Il·lm. Sr Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho
i Leiva, 1era. 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

S’acorda per unanimitat aprovar inicialment el Pressupost de la Corporació per
a 2011, amb un total de 3.631.323 €.

S’acorda per unanimitat aprovar l’Annex
5 del conveni establert entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament de Perafort pel
desenvolupament del Pla Territorial de
ciutadania i immigració de la comarca del
Tarragonès.

S’acorda per unanimitat adjudicar definitivament el contracte de prestació del

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

21 de MARZO de 2010: 1.271 habitants

Entra a www.perafortbike.com.

Associació Esportiva Perafort Bike. Carrer Joan Palau, 1. 43152-Perafort
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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
Vigilant Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  615 75 15 90
CAP d’El Morell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 84 06 56
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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28 de maig de 2011. Tarragona
Roig - Sabate – Rovira i Virgili, 30. Tel. 977 21 66 09
29 de maig de 2011. Tarragona
Domingo Saigi, Pere – Rambla Nova, 54 Tel. 977 22 81 20
4 de juny de 2011. Tarragona
A. Salazar, C. B. – Pin i Soler, 3 Tel. 977 21 81 75
5 de juny de 2011. Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Angels – Vidal i Barraquer, 7
Tel. 977 22 18 62
11 i 12 de juny de 2011. Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa – Major, 6 Tel. 977 52 17 10 / Tel.
Urgències. 626 26 20 87
18 de juny de 2011. Tarragona (Sant Pere i Sant Pau)
Llopart Català, Gloria – Bl. S.Simó, D ( Sant Pere i Sant Pau )
Tel. 977 20 00 15
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DIUMENGES I FESTIUS
8.05
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21 i 22 de maig de 2011. Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel – Nou, 7 Tel. 977 62 55 55 / Tel.
Urgències. 605 04 35 09

(1)

8.30

10.10

Farmàcies de guàrdia

14 i 15 de maig de 2011. La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 84 05 25

(1)

(2)

DISSABTES
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7 i 8 de maig de 2011. La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela – Sant Cristòfor, 35
Tel. 977 61 12 67

(2)
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30 d’abril i 1 de maig de 2011. La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís – Puig i Ferrater, 19 Tel. 977 84 44 15

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
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

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

19 de juny de 2011. Tarragona
Salazar Mena, Manuel – Avgda. Catalunya, 17
Tel. 977 22 30 20

12.24

13.45

14.24

11.30

12.05

12.50

15.00

16.24

17.25

12.50

14.05

15.15

25 i 26 de juny de 2011. El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 84 09 52

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

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!”

