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Responsabilitat democràtica

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

[04]

Fa unes setmanes els veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí vam tenir la responsabilitat d’escollir l’equip de
govern que dirigirà el nostre municipi durant els propers
quatre anys. I una vegada més, el comportament
democràtic dels nostres veïns ha estat exemplar, ja
que van acudir massivament a les urnes a dipositar
el seu vot, a dipositar la seva confiança, sense cap
tipus d’incident i demostrant el nostre alt grau de
convivència, civisme i compromís amb la democràcia.
Els resultats electorals permeten que torni a dirigir-me
a vosaltres com a alcalde de Perafort i Puigdelfí, per la
qual cosa m’agradaria agrair-vos a tots la confiança que
heu dipositat en l’equip que encapçalo, i estic segur que
no us defraudarem. Portem anys treballant pel municipi,
complint els nostres compromisos, i seguirem treballant
per millorar dia a dia el nostre poble i millorar la qualitat
de vida de tots els nostres veïns i veïnes.
Vull agrair també a la resta de candidatures presents a
les eleccions el seu compromís amb el municipi i el seu
exemplar comportament durant el procés electoral. A
partir d’ara, el futur el construirem entre tots, perquè
tots volem el millor per al nostre poble i la nostra gent.
Aquest és el nostre compromís i la nostra obligació.
També voldria agrair, en nom del municipi, el seu treball
i dedicació a tots els representants del consistori que
van estar en la legislatura passada i que no repeteixen
com a regidors en l’actual. Sense ells, el nostre municipi
no seria el mateix. Gràcies a tots per la vostra feina.
I als regidors nous, donar-los la benvinguda i donar-los
les gràcies per voler treballar per la seva gent i pel seu
poble. Aquest ha de ser el seu objectiu. Estic segur
que arriben plens d’il·lusió i de ganes, i que la seva
incorporació ens permetrà millorar i ens motivaran a
esforçar-nos encara més pel benefici de tots i cadascun
dels veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí.
Finalment, m’agradaria reiterar el meu compromís
personal i el del meu equip per treballar per i per a
tots, com sempre ho hem fet. Treballar per millorar la
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i defensar
els interessos de Perafort i Puigdelfí. Entre tots,
construirem el futur del nostre municipi.
Gràcies a tots!
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Constituït el nou consistori despré
En aquesta legislatura l’Ajuntament tindrà 9 regidors, dos més que fins ara

Joan Martí Pla va ser reelegit com a Alcalde de Perafort després de les eleccions municipals del mes de maig

El passat 22 de maig els veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí van acudir a les urnes
per escollir els seus representants en les
Eleccions Municipals. En total van participar 654 votants, la qual cosa suposa una
participació del 73,24%, una xifra molt
elevada si la comparem amb la mitjana
catalana i estatal.
En aquestes eleccions el nostre municipi
escollia 9 regidors, dos més que en les
anteriors eleccions celebrades l’any
2007. Els votants van poder triar entre

cinc candidatures: CiU, PSC-PM, AMPEPF.I.C., PP i ICV-EUIA-I. La candidatura més
votada va ser la de CiU, liderada per Joan
Martí Pla, amb 337 vots -el 52% del total-,
amb la qual cosa va obtenir cinc regidors i
va revalidar la majoria absoluta. El segon
partit més votat va ser el PSC-PM, amb
el 29% dels vots, obtenint tres regidors.
El tercer partit amb representació en el
Consistori va ser l’AMPEP-F.I.C., que va
obtenir l’11% dels vots i un regidor que
completa la composició del consistori.

Sigles

Candidatura

Vots

Regidors

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

337 / 52,17%

5

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

188 / 29,10%

3

AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE PERAFORT I PUIGDELFÍ-AMPEP-FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS
DE CATALUNYA (AMPEP-F.I.C.)

73 / 11,30%

1

PARTIT POPULAR (PP)

13 / 2,01%

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA (ICV-EUIA-E)

12 / 1,86%

eleccions 2011

Viure a Perafort i a Puigdelfí

és de les eleccions municipals

Sr. Joan Martí Pla i Pla (Alcalde)
Alcaldia i Urbanisme

Sra. Roser Artacho Leiva
(1a Tinet d’Alcalde i Alcaldessa Pedània
de Puigdelfí) Regidora d’Hisenda i
Tresoreria, i Personal

Sr. Javier Robledo López
(2n Tinet d’Alcalde) Regidor de
Festes, Cultura i Joventut

Sr. Xavier Prim Cusidó
Regidor de Medi Ambient i Agricultura,
Parcs i Jardins, i Esports

Sra. Elena Sánchez Yuste
Regidora de Sanitat, Benestar social i
Educació

Sr. Jose Daniel Esparza Sirera
(Regidor de PSC-PM)

Sr. Juan Navarrete Montoro
(Regidor de PSC-PM)

Sr. Daniel José García Borja
(Regidor de PSC-PM)

Sr. Lluis Massagués i Vidal
(Regidor d’AMPEP-F.I.C.)
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Perafort celebra i gaudeix la Festa
El tradicional sopar de gala va reunir més de 300 veïns i veïnes
Des del passat 23 de juny i fins el 3 de
juliol, Perafort va celebrar la seva Festa
Major d’estiu en honor a Sant Pere. Una
festa que, com sempre, va comptar amb
la participació i implicació dels veïns i veïnes del municipi que van demostrar les
seves ganes de gaudir d’aquestes festes.
La festes es van iniciar amb un clàssic
d’aquestes dates: el concurs de truites,
que any rere any creix en importància i
n’augmenta la participació. El programa
de festes incloïa enguany més de 30 actes
festius amb activitats per a tots els gustos
i edats. Durant aquests dies no van faltar
sopars popular, balls de Festa Major, cercaviles, exhibicions, espectacles musicals,
màgia, acrobàcies i un llarg etcètera. La
majoria dels actes es van celebrar a la
carpa de la Festa Major, situada a la pista
poliesportiva del Col·legi Josep Veciana.

El dia 23 es va celebrar l’esperada i màgica
nit de Sant Joan, en la qual hi no va faltar
de res: el tradicional sopar de motxilla,
l’espectacle d’acrobàcies Amazing Mongòlia, l’espectacle musical Tribut a The
Drifters, la discoteca mòbil i els inflables
per als nens i nenes. I després d’una nit
tan llarga, el dia següent es va jugar el tradicional partit de futbol que va enfrontar
l’equip de solters contra el de casats.
Un dels dies més especials de la Festa
Major va arribar el 25 de juny, el dia de
la lectura del pregó i del sopar de gala. El
pregó va anar a càrrec del Dr. Francesc
Xavier Grau, Rector de la Universitat Rovira
i Virgili (URV), que en acabar el seu parlament es va desplaçar amb la resta d’autoritats i veïns del municipi a la carpa de la
festa per gaudir del sopar de gala. Més de
300 veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí

van assistir al sopar de gala i van gaudir
d’una gran varietat d’espectacles, entre
els quals van actuar-hi la cantant Susan
Bey, un mag i un espectacle d’acrobàcies.
D’altra banda, els infants van poder gaudir
dels inflables durant tota la nit.
L’endemà hi va haver temps per fer esport
i activitat física. Es va celebrar la tradicional Cursa Ciclista “XIII Memorial Falcó”,
que en aquesta ocasió va batre el rècord
de participació amb 120 ciclistes. A més,
també es va celebrar la Masterclass d’aeròbic a càrrec de Marina Alberich, una
activitat que va ser un èxit de participació
i que va destacar per la seva qualitat, per
això és una de les activitats amb més
repercussió i seguiment al nostre municipi. La diversió va seguir amb la festa
d’escuma i, seguidament, el berenar amb
xocolata i coca pels infants.
>>

A dalt, una imatge de la foguera de Sant Joan. A baix, l’exposició de manualitats, jocs tradicioinals i la Masterclass d’aeròbic

Viure a Perafort i a Puigdelfí

Major de Sant Pere

La Festa Major va tenir una gran varietat d’activitats per a tots els gustos i edats: espectacles musicals, esports i molt més

Èxit de participació en el sopar de gala que va reunir a més de 300 veïns de Perafort i Puigdelfí
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>> El dia 27 els més joves van gaudir dels
jocs tradicionals, una activitat organitzada
de manera desinteressada i voluntària
per diferents veïns i veïnes del poble i
en la qual hi van participar 54 nens. Ells
van gaudir també l’espectacle de titelles
de la companyia Cigronet, un dia abans
de celebrar-se les vespres solemnes de
Sant Pere a l’església de Perafort. A continuació, els veïns i veïnes de Perafort van
gaudir de l’exhibició de balls de saló realitzat pels alumnes de Perafort i l’escola

d’Antonio Recasens. La Missa solemne de
Sant Pere Apòstol va tenir lloc el dimecres
29 i va estar acompanyada per la Coral
Prades Cor. A continuació es va realitzar
la tradicional processó i el vermut popular,
que va comptar amb la participació de
nombrosos veïns.
També hi va haver espai per a diferents
exposicions com la tradicional de manualitats, puntes de coixí i restauració i l’exposició de pessebres, una nova proposta
inclosa enguany al programa de festes.

Encara quedaven quatre dies de festes
i un bon grapat d’actes per gaudir. Entre
ells, l’exhibició de jazz, el parc aquàtic, els
balls de festa major amb les orquestres
Girasol i Tangara, la discoteca mòbil i la
cercavila, entre d’altres. Per a l’últim dia
van quedar les matinades, el sopar popular de pa amb tomàquet, l’espectacle Viva
México i, per finalitzar, l’espectacular fi de
festes amb l’exhibició de focs artificials
que van posar llum i color al comiat de la
Festa de Sant Pere 2011.

A l’esquerra, un detall del tradicionar sopar de motxila. A la dreta, les participants en l’exhibició de jazz

Grans i petits van gaudir un any més de la Festa Major de Sant Pere, una festa plena d’alegria i diversió

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Adquisició dels terrenys per a l’ampliació del
cementiri
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí
ha adquirit els terrenys per a l’ampliació del cementiri, una de les promeses electorals amb les quals l’actual
equip de govern va concórrer a les
passades eleccions municipals i que
ja s’ha fet realitat.
L’adquisició dels terrenys és el primer
pas per poder realitzar la necessària
ampliació del cementiri municipal. A
partir d’ara es prepararà el projecte
i la posterior execució de l’obra.
L’objectiu del consistori és agilitar el
procés tant com sigui possible perquè
l’ampliació del cementiri sigui una
realitat en el menor termini.

Nova zona wifi a Perafort per accedir
gratuïtament a Internet
L’Ajuntament de Perafort ha instal·
lat una zona WIFI als parcs infantils
de l’Avinguda Catalunya i la piscina
de Perafort.
Aquest és el primer punt de zona
wifi que instal·la l’Ajuntament del
nostre municipi, però el consistori
té previst instal·lar gradualment
diferents punts d’accessos per tot
el poble.

Aquest és un dels projectes inclosos en el programa electoral de
l’actual equip de govern, i que
espera poder completar properament.
L’objectiu de la mesura és que
tots els veïns i veïnes del municipi puguin tenir un fàcil accés a
Internet a través de zones wifi que
s’aniran instal·lant pel municipi.

Instal·lat un nou pipican al costat de la depuradora
El nostre consistori ha instal·lat el
segon pipican del municipi al costat de
la depuradora. Amb aquesta iniciativa
es vol conscienciar i habilitar espais
perquè els gossos puguin fer les seves
necessitats, evitant així que ho facin
en altres punts de la via pública.
Aquest pipican s’uneix al que ja existia

a l’Avinguda Catalunya, convertint-se
així en la segona instal·lació d’aquest
tipus en el municipi. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és conscienciar
i facilitar als propietaris dels gossos
espais destinats a les necessitats de
les seves mascotes.
També és molt important, per qüesti-

ons de convivència, que els propietaris
portin lligats els seus animals pel carrer i que recullin els excrements dels
seus gossos de la via pública. Amb el
compliment d’aquestes senzilles normes de comportament, aconseguirem
un municipi més net i agradable per a
tothom.
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L’Escola Bressol municipal Mar Blava viu un
final de curs amè i divertit
Amb l’arribada del bon temps, l’Escola
Bressol Municipal Mar Blava va organitzar una sèrie d’activitats a l’aire lliure
amb les quals els nens i nenes van divertir-se de valent, sense deixar d’aprendre
jugant alhora que es familiaritzaven amb
el seu entorn.
Una de les sortides més destacades va
ser la que els va portar, el passat mes de
maig, a la granja Mas de Teret al Catllar.
Els infants van poder viure en primera
persona la vida del món rural i de la granja.
Van veure els animals, els van tocar i van
conèixer com era el seu hàbitat natural.
A més, van poder muntar a cavall i a poni

i, els més petits, van aprofitar per fer la
migdiada en aquest bonic entorn natural.
La visita va ser un èxit, ja que van gaudir
d’una jornada en un entorn natural en el
qual van aprendre i van conèixer la vida
dels animals i l’activitat d’una granja.
D’altra banda, el primer dia del mes de juliol
van organitzar una altra sortida, en aquest
cas a la platja llarga de Tarragona. Els nens
i nenes van gaudir d’una jornada de sol i
jocs a la sorra, així com també van poder
mullar-se els peus a l’aigua. Abans d’iniciar
el camí de retorn es van dutxar a la platja
i van tornar a l’Escola Bressol després de
gaudir d’un matí divertit a la platja.

Festa Fi de Curs
A més d’aquestes sortides, el centre va
celebrar la festa final de curs el passat
15 de juliol. Un dia ple d’emocions, alegries i diversió en el qual es van reunir
els alumnes, pares, mares i educadors.
Els alumnes de P2 van cantar unes cançons per acomiadar-se i es van lliurar als
alumnes de l’últim curs un diploma i l’orla
corresponent com a record del seu pas
per l’Escola Bressol Mar Blava. La resta
d’alumnes també van rebre les fotos
de grup i tots van jugar, van ballar i van
esmorzar amb els pares en el seu últim
dia del curs escolar.

Els nens i nenes de l’Escola Bressol van gaudir a la granja “Mas de Teret” d’un dia en plena natura

El proper curs acudiran a l’Escola Bressol Mar Blava un total de 67 infants
Durant el mes de maig es va obrir el
termini de prematrícules per a l’Escola
Bressol Mar Blava de Perafort, formalitzant-se la matrícula definitiva dels
admesos durant el mes de juny. Segons

les dades ofertes per l’Escola s’ha admès
un total de 67 nens i nenes, que acudiran
a la nostra escola bressol el curs vinent.
Tots els infants de Perafort, Puigdelfí i La
Secuita que han sol·licitat plaça a l’Es-

cola Bressol l’han obtingut, per la qual
cosa cap dels nens d’aquests municipis
s’ha quedat sense plaça per al nou
curs que començarà el proper mes de
setembre.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Els alumnes de l’Escola Josep Veciana obtenen
el tercer premi Pilarín Bayés de contes
“L’arbre que no podia créixer” de la
classe dels panteres de l’Escola Josep
Veciana va rebre recentment el tercer
premi Pilarín Bayés de contes en la categoria de cicle inicial. Aquest any se celebrava
la vuitena edició d’aquests prestigiosos
premis, comptant amb la participació de
5.000 alumnes de 112 escoles catalanes.
La temàtica proposada va ser els boscos.
Els 15 guardonats d’aquesta edició es van
donar a conèixer el passat 23 d’abril, coincidint amb el dia internacional del llibre.
L’acte de lliurament dels premis es va realitzar a finals de maig al teatre Atlàntida de
Vic, acudint-hi tots els alumnes premiats
de la nostra escola.
D’altra banda, els alumnes Judit Aguilà
i Jaime Oruj també van rebre un premi,
en aquest cas per part del Nàstic de
Tarragona i gràcies a sengles creacions
plàstiques.

Solidaritat amb Llorca
Amb motiu de la festa de final de curs,
celebrada el 21 de juny, els alumnes de
religió del cicle superior van proposar fer
una recollida de fons per lliurar-la a la Creu
Roja de Llorca i ajudar a les víctimes del
terratrèmol patit per aquest municipi murcià. La iniciativa, que va sorgir dels propis
alumnes, aviat va tenir un total acolliment
per part de la comunitat educativa, que es
va abocar amb la iniciativa, aconseguint
finalment una recaptació de 164 euros.
Durant la festa, els alumnes van representar un ball amb una samarreta en la qual
s’hi podia llegir el lema “Tots som Llorca”.
El més destacable de l’acció és que va sorgir dels propis alumnes, que no van voler
oblidar-se dels nens i nenes del municipi
murcià que no poden acudir al col·legi
com a conseqüència del terratrèmol. Sens
dubte, tot un exemple dels nostres nens i

nenes, als quals cal felicitar per la iniciativa.
Un trimestre intens i ple d’activitats
Aquest últim trimestre, els alumnes van
realitzar una infinitat d’activitats pedagògiques i divertides. Entre d’altres, una
setmana cultural dedicada als boscos
durant la qual van aprendre temes relacionats amb la naturalesa i els boscos. Així,
van anar tres dies de colònies a la Pobla
de Cérvoles (Lleida), on van tractar el
tema de les abelles i del món rural. A més,
coincidint amb el final del curs, els alumnes de sisè van organitzar una setmana
de berenars saludables per recaptar fons
per a la festa final de curs, venent fruites,
pastissos, etc. L’últim dia del curs van anar
a la piscina municipal per realitzar jocs
aquàtics i van acabar al centre educatiu
amb una gimcana molt divertida.

Els alumnes de l’Escola Josep Veciana, solidaritzats amb Llorca. A baix, amb Pilarín Bayés en motiu del tercer premi de contes rebut per l’Escola
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Primavera Cultural a Perafort i Puigdelfí,
un municipi que recolza i gaudeix la cultura

El contacontes, una dels activitats destacades de la Primavera Cultural, que va comptar amb 13
propostes entre les quals va haver-hi conferències i la visita a les instal·lacions de Dow Chemical

Èxit de participació en el dinar de Sant Jordi
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, la Societat Cultural i Recreativa de Perafort va organitzar un dinar
popular al Casal de Perafort, el qual va comptar amb
la participació d’uns 150 veïns i veïnes del municipi.
L’objectiu d’aquesta iniciativa era celebrar la diada
de Sant Jordi amb els veïns i veïnes del municipi,
que van compartir una jornada festiva i alegre que
va concloure amb l’actuació del grup d’havaneres
Veles i Vents.

De l’11 d’abril a l’1 de maig, Perafort
i Puigdelfí va celebrar la seva tradicional Primavera Cultural, tres setmanes dedicades a la cultura i que, un
any més, va comptar amb el suport
i participació dels veïns i veïnes del
municipi, així com amb un ampli programa cultural amb activitats per a
tots els gustos i edats. Un total de 13
propostes amb què tothom va poder
gaudir de conferències, exposicions,
contacontes, música, gastronomia i la
celebració de tradicions culturals com
la diada de Sant Jordi.
L’exposició del taller de ceràmica,
fusta i pintures del Centre Penitenciari de Tarragona, celebrada a l’Espai
Cultural Polivalent de Puigdelfí, va
iniciar el programa d’activitats, que
també va comptar amb l’exposició
de les peces manuals de repujat de
metall, pell, bronze, llautó i plata que
van elaborar els alumnes del curs de
treballs manuals del nostre municipi;
les conferències sobre dietètica, la
Creu Roja i el Càncer de Pròstata; els
contacontes per a nens i per a adults;
repartiment de roses i llibres per Sant
Jordi; el dinar popular; la visita a les
instal·lacions de Dow Chemical; la
presentació del llibre “Cuina casolana
de Perafort i Puigdelfí 2”; la cantada
d’havaneres i per finalitzar els actes,
la popular trobada de puntaires.
Tots els actes culturals programats
van comptar amb una nombrosa participació dels veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí, demostrant, un any més,
que som un municipi que recolzem i
gaudim la cultura.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

societat

13

La segona edició de “Cuina casolana de
Perafort i Puigdelfí” ofereix exquisits plats
Una trentena de veïns i veïnes van preparar un total de 43 receptes
El passat 16 d’abril, l’alcaldessa pedània
de Puigdelfí, Roser Artacho, va presentar
el llibre “Cuina casolana de Perafort i
Puigdelfí 2”, editat per l’Ajuntament del
nostre municipi en motiu de la festa
de Sant Jordi i del Dia Internacional del
Llibre.
El llibre va ser confeccionat per i per a
tots els veïns i veïnes del municipi, molts
dels quals van participar activament
en l’elaboració del mateix aportant-hi
les seves millors receptes. En aquesta

segona edició, una trentena de veïns i
veïnes van cuinar un total de 43 receptes
que mostren la rica i variada cuina perafortina.
L’acte de presentació, celebrat al Casal
Cultural de Perafort, va rendir homenatge
als veïns i veïnes autors del llibre, als quals
se’ls va fer lliurament d’un exemplar del
mateix i d’un diploma en agraïment a la
seva col·laboració. A continuació, es van
fer una foto de família i es va convidar a
tots els assistents a un aperitiu, moment

en el qual els assistents van tenir temps
per descobrir i comentar les diferents
receptes.
D’altra banda, la resta de veïns i veïnes
del municipi van rebre el seu exemplar
d’aquest llibre el dijous 21 d’abril, dia en
el qual els regidors i l’alcalde, Joan Martí
Pla, el van repartir per totes les cases de
Perafort i Puigdelfí. A més, també es va
regalar la tradicional rosa a les dones i
diferents llibres als infants i joves, adequats a la seva edat.

Imatge de família dels autors i autores de la segona edició del llibre “Cuina casolana de Perafort i Puigdelfí”

Perafort i Puigdelfí fomenten la lectura infantil per Sant Jordi
Com ja és tradicional a Perafort i Puigdelfí, i coincidint amb la celebració de la
Diada de Sant Jordi i del Dia Internacional del Llibre, l’Ajuntament de Perafort
va regalar llibres a tots els nens i nenes
del municipi. Amb aquesta iniciativa, el
consistori vol celebrar la festa de les
lletres fomentant i incentivant la lectura
entre els infants.

Un any més, els més petits de la casa
van rebre un llibre de caràcter educatiu
i adequat a la seva edat, perquè gaudeixin de la lectura alhora que aprenen
amb històries educatives i específiques
que complementen la seva formació.
Els llibres lliurats en aquesta ocasió van
ser: “La mòmia del Magnífic Manetti”,
“La nena que va pintar els cargols”,

“Les formigues s’han refredat”, “Com
m’estimen!” i “A dormir”.
El nostre alcalde, acompanyat de diferents regidors, va anar casa per casa
lliurant els exemplars d’aquests llibres
a tots i cadascun dels infants de Perafort i Puigdelfí, que de ben segur han
gaudit de valent amb les aventures i les
històries que contenen aquestes obres.
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Curs de desfribil·lació externa automàtica i
suport vital bàsic		
L’objectiu és impulsar l’ocupació

Els participants dels cursos en l’acte de lliurament de diplomes

Dins de les polítiques de formació i impuls a l’ocupació, l’Ajuntament de Perafort ha engegat una sèrie de cursos formatius
vinculats als serveis de socors i emergències amb els quals
espera poder facilitar als veïns i veïnes del municipi accedir en
millors condicions al mercat laboral.
El primer dels cursos oferts va ser el Curs de desfibril·lació
externa automàtica i suport vital bàsica que es va realitzar a
l’Espai Polivalent de Puigdelfí els dies 15 i 16 de juny, en un primer torn, i els dies 15 i 16 de juliol els de el segon torn. Aquests
cursos han tingut una gran demanda dels veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí, que van cobrir totes les places ofertes en tots dos
torns, per la qual cosa l’Ajuntament té previst ampliar l’oferta
d’aquest curs pròximament.
El curs està reconegut com d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut (I.E.S.) i està organitzat per l’Ajuntament en
col·laboració amb Blue Safety. L’objectiu d’aquest curs, de 8
hores teòric-pràctiques, és dotar els assistents dels coneixe-

ments teòrics i pràctics del maneig del D.E.A (Desfibril·lador
Extern Automàtic) i ensenyar-los el protocol de reanimació
cardiopulmonar. Els alumnes que van superar el curs van rebre
el corresponent carnet acreditatiu, registrat en l’I.E.S., i podran
optar a llocs de treball en el sector del socors i emergències
mèdiques.
Adquisició de dos equips DEA
L’ajuntament de Perafort ha adquirit dos equips DEA que donaran servei durant la campanya d’estiu a les dues piscines municipals. Una vegada acabada la campanya d’estiu se cediran als
centres educatius.
Aquests equips de reanimació d’última generació estan sent de
vital importància en casos d’emergència i han de ser utilitzats
únicament per personal qualificat. Des de l’Ajuntament de Perafort s’han impulsat una sèrie de cursos especialitats per poder
treballar amb aquests equips.

Un total de 236 beques i ajudes a l’estudi
Una de les principals preocupacions i
prioritats de l’Ajuntament de Perafort
és la formació i l’educació. Per això, ha
continuat i continuarà amb la seva política de beques i ajudes a l’estudi destinades a l’adquisició de material escolar
i matrícules, així com per al transport
escolar. De fet, en el recentment acabat
curs 2010-2011 el Consistori ha concedit un total de 236 beques, que en euros

ha significat una dotació de 37.094,50€,
que han ajudat als nostres estudiants a
completar la seva formació i educació.
Aquestes beques i ajudes estan destinades als estudiants empadronats a
Perafort i Puigdelfí que cursen algun
estudi reglat en centres oficials, des
del cicle inicial de l’educació infantil
fins als nivells de mestratge i postgrau
universitari.

Apostar per l’educació és apostar pel
nostre futur, per això des del Consistori
sempre s’ha impulsat i recolzat la formació no només escolar, sinó també
impulsat cursos i iniciatives educatives
destinades tant a adults com a nens, ja
que l’objectiu és que tots els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí tinguin l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements
i millorar la seva formació.

Viure a Perafort i a Puigdelfí

consistori
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Diumenge de
Rams

Transport al Consultori Mèdic
de Perafort des de Puigdelfí

Amb l’arribada de la Setmana Santa, i com
és tradició en el nostre municipi, el passat
17 d’abril Perafort i Puigdelfí va celebrar el
tradicional Diumenge de Rams beneint els
rams dels veïns i veïnes que es van donar
cita a l’acte litúrgic.
Durant aquest acte religiós, tots els veïns
i veïnes van poder rebre la benedicció del
seu palmó, la palma o una branqueta de
llorer. Un dia que van gaudir especialment
els infants, que abandonaven feliços l’acte
després de veure celebrada, un any més,
la tradició del Diumenge de Rams.
En el marc de les celebracions de la
Setmana Santa, cal destacar també l’elevada participació en la celebració de la
Processó del Divendres Sant que, a causa
del mal temps, va haver de realitzar-se a
l’interior de l’esgésia.

Nou servei de transport pel
tancament temporal del
servei de visita mèdica del
consultori de Puigdelfí
El passat 18 de juliol va entrar en funcionament el nou servei de transport
facilitat per l'Ajuntament de Perafort
per traslladar els veïns i veïnes de
Puigdelfí a la consulta mèdica de
Perafort.
El servei romandrà en funcionament
mentre es mantingui el tancament

temporal del servei de visita mèdica
del consultori de Puigdelfí decretat
per les autoritats competents i alienes al nostre Consistori.
El nou servei de transport funciona
els dilluns i els dijous amb sortida a
les 11:15h des del consultori de Puigdelfí i amb tornada a les 14:00h des
del consultori de Perafort.
Amb aquesta mesura, l'Ajuntament
pretén facilitar als veïns i veïnes de
Puigdelfí, i especialment a la nostra
gent gran, el trasllat a la consulta
mèdica de Perafort perquè puguin
ser atesos de les seves molèsties.
El servei de consulta d'infermeria
de Puigdelfí seguirà funcionant
amb normalitat amb el seu horari
habitual.

Gloria Vicente obté la medalla
de bronze al mèrit policial
La veïna de Perafort, Gloria Vicente,
va ser condecorada durant el Dia dels
Esquadres amb la medalla de bronze
al mèrit policial amb distintiu vermell.
Aquesta condecoració s’atorga a les
persones que han resultat lesionades
com a conseqüència d’un acte de servei i només la tenen dos ciutadans de
Catalunya.

La nostra veïna, vigilant de seguretat de
l’estació de l’AVE, va resultar greument
ferida per un vehicle que circulava a
alta velocitat i que es va precipitar contra ella quan s’havia detingut per ajudar
els ocupants d’un vehicle accidentat en
la proximitat de l’estació del Camp de
Tarragona.
Gloria Vicente mostra la medalla guanyada

La sirena de risc químic funciona correctament
El passat 28 d’abril la Direcció General de
Protecció Civil va supervisar el correcte
funcionament de 80 sirenes d’avís de
risc químic en 34 municipis de tota Catalunya, entre elles, la de Perafort.
La prova va finalitzar de manera satisfactòria, ja que es va poder comprovar
el bon funcionament de tot el sistema de
sirenes d’avís en cas de risc químic, i que

és el principal sistema i el de major abast
per avisar a la població en cas d’accident.
Aquestes proves periòdiques tenen l’objectiu de comprovar el nivell auditiu i el
bon funcionament de les sirenes i, d’altra
banda, donar a conèixer i familiaritzar
a la població amb el so d’avís perquè
puguin reaccionar adequadament en cas
d’emergència.

Cal recordar que les mesures de protecció més segures en cas d’accident químic són les de confinar-se a l’edifici més
proper, desconnectar tots els sistemes
de refrigeració o calefacció, escoltar
els butlletins informatius de la ràdio, no
sortir de casa sota cap concepte i evitar
la utilització dels telèfons per a no col·
lapsar les línies.
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Lourdes Cayetano guanya la Quebrantahuesos
La ciclista de l’AE Perafort Bike s’imposa en la categoria femenina

Lourdes Cayetano, en acció a l a Quebrantahuesos

El passat 18 de juny, l’Associació
Esportiva Perafort Bike va estar present, a través de la ciclista Lourdes
Cayetano Puertas, en una de les
curses cicloturistes més importants
d’Espanya i del calendari internacional
com és la Quebrantahuesos. La prova,
disputada a Sabiñánigo (Osca), consta
d’un circuit de 205 km de recorregut
i 3.500 m de desnivell que la nostra
esportista va afrontar per cinquena
edició consecutiva.
En aquesta ocasió, però, Lourdes Cayetano es va preparar a consciència per
aquesta prova, fet que li va permetre
destacar entre els 8.715 participants
que van prendre la sortida. De fet, la
nostra representant es va imposar en
la categoria femenina, no sense haver
de superar abans diferents obstacles. I
és que, a banda de les pròpies dificultats del terreny, Lourdes Cayetano es

va veure afectada per una caiguda al
quilòmetre 20 que li va perjudicar seriosament la roda posterior de la seva bicicleta. Malgrat això, va seguir pedalant
i va aconseguir remuntar posicions als
ports de Somport i Marie Blanc.
Durant l’ascensió al tercer port de muntanya, el Portalet, l’afició reunida per
veure aquesta exigent prova ciclista la
va esperonar tot dient-li que anava en
primera posició de la categoria femenina, fet que li va donar noves forces per
seguir pedalant i ascendir el quart port
de muntanya mantenint aquesta privilegiada posició fins arribar a la línia de
meta, moment en què va esclatar d’alegria i va veure recompensat el seu gran
esforç. I és que, a banda de guanyar la
categoria femenina, Lourdes Cayetano
es va classificar en una més que meritòria posició 577 a la taula general, d’un
total de 8.715 participants.

Perafort Bike participarà el proper mes
d’octubre a la Marathon d’Amsterdam
El proper 16 d’octubre se celebrarà
la 36a edició de la Marathon d’Amsterdam, una de les proves més destacades i prestigioses del calendari
internacional i que comptarà amb la
presència d’esportistes del nostre
municipi.
A més de la Marathon, també es
realitzaran paral·lelament a la capital holandesa una Mitja Marató i
una cursa de 8 km, per la qual cosa

aquesta sortida és una oportunitat
per a tot tipus d’esportistes, experts
i iniciats, i una excel·lent excusa per
conèixer una de les capitals més
boniques d’Europa.
La secció d’atletisme de Perafort Bike,
recolzada per l’Ajuntament de Perafort, està organitzant aquesta sortida
destinada tant als membres de l’associació com a la resta de veïns i veïnes
del Perafort. Les proves esportives es

realitzaran el 16 d’octubre i està previst
que el viatge a Amsterdam sigui del
divendres 14 d’octubre al dilluns 17.

La Bicicletada popular se celebrarà el 31 de juliol
El proper diumenge 31 de juliol els carrers
de Perafort tornaran a acollir la tradicional
Bicicletada popular, que enguany arriba a
la seva cinquena edició. Un matí dedicat a
l’esport en la qual grans i petits gaudiran

en companyia dels seus familiars i amics
d’una jornada saludable amb la diversió i
la bicicleta com a grans protagonistes.
Com cada any el recorregut, d’uns 5 quilòmetres aproximadament, està pensat

perquè tots els ciclistes, independentment de la seva edat i condició física,
puguin superar-lo sense dificultat tot
gaudint d’una agradable passejada en
bicicleta pels carrers del poble.

Acords de plens

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple celebrada el 7 de març
de 2011
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. Actua com a secretària
interventora Ma Isabel Millan i Urra.
S’acorda per unanimitat aprovar inicialment la Plantilla de Personal i les Bases
d’Execució del Pressupost de corporació pel 2011.
Pel Sr. Alcalde es posa de manifest que
s’està organitzant l’arxiu municipal sota
la direcció de l’Arxiu Històric de Tarragona, per a la qual cosa s’ha contractat
temporalment un auxiliar administratiu
per digitalitzar aquests documents. Tot
això, a través d’un conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès, de la qual
cosa el Ple resta assabentat i conforme.
Pel Sr. Alcalde s’informa que, en relació
amb l’acord pres per l’ajuntament en el
Ple de 26 de gener de 2011, sobre la petició de l’anul·lació de les autoritzacions
de parada de taxi a l’Estació del Camp
de Tarragona, la Direcció General de

Padró d’habitants

a

Transport i Mobilitat, del Departament
de Territori i Mobilitat, no ha acceptat la
petició, davant la qual cosa s’acorda per
unanimitat estudiar el tema.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple celebrada el 14 d’abril
de 2011
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 i garcia, regidor; Sr. Lluís
Massagués i Vidal, regidor. Actua com a
secretària interventora Ma Isabel Millan
i Urra.
S’acorda per unanimitat aprovar definitivament la Plantilla de Personal i les
Bases d’Execució del Pressupost de
corporació pel 2011.
S’acorda per unanimitat aprovar el
conveni entre l’INCASOL i l’Ajuntament,
signat en data 15 d’octubre de 2010,
per a la cessió de diferents porcions de
finques registrals per un període de cinc
anys, a fi d’instal·lar-hi un parc de lleure
i d’itineraris saludables.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple celebrada el 5 de maig
de 2011
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. Carlos Velilla i garcia, regidor; Sr.
Lluís Massagués i Vidal, regidor. Actua
com a secretària interventora Ma Isabel
Millan i Urra.
S’acorda per unanimitat aprovar inicialment el projecte “Ampliació cementiri
municipal de Perafort (1a Fase)”.
S’aprova per unanimitat l’Expedient
núm. 2 de Modificació de Crèdits del
Pressupost de 2011, per a l’adquisició
de terrenys per ampliar el cementiri
municipal.
Pel Sr. Alcalde s’informa al Ple que en
relació amb les Beques 2011, s’ha fet la
comprovació dels requisits al·legats pels
sol·licitants i aquells que compleixen els
requisits exigits se’ls ha pagat la corresponent beca, mentre que aquells a qui
manca acreditar algun requisit se’ls ha
sol·licitat que completin la documentació donant-los un termini.

4 de JULIOL de 2011: 1.286 habitants

Naixements

Matrimonis

Nada Esseddiki (13/05/2011)

Gerard Baena Sabarich

Nerea Padrell González (02/06/2011)

i Meritxell Díaz Aymerich (23/04/2011)

Lluís Manuel Martín Argilaguet
i Mª Gabriela Yuste Hernández (07/05/2011)
Defuncions
Mercè Forn Marsal (26/06/2011)

Enrique Rus Mateu

Carmen Farrà Cortés (02/07/2011)

i Rebeca Díaz Lucas (28/05/2011)

(Les dades que es mostren corresponen a les inscripcions fetes al Registre Civil de Perafort (RC) i dades de l’ Institut Nacional d’Estadística (INE).
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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
Deixalleria del Catllar  .  .  .  .  .  .  .  626 03 24 56
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
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
22.10
6.00

(2)

10.10

7 d’agost de 2011. Sant Pere i Sant Pau
Nolla Solé, Joaquim– Edifici Baix Penedès, 11bis. Tel. 977 21 25 69
13 i 14 d’agost de 2011. Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa – Major, 6
Tel. 977 52 17 10 / Tel. Urgències. 626 26 20 87
20 d’agost de 2011. Tarragona
Sanromà Prats, Núria– La Unió, 17 Tel. 977 23 35 21
21 d’agost de 2011. Tarragona
Salazar Echavarria, Antonio – Cos del Bou, 2. Tel. 977 23 16 31
27 i 28 d’agost de 2011. El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2. Tel. 977 84 09 52
3 i 4 de setembre de 2011. La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís – Puig i Ferrater, 19. Tel. 977 84 44 15
10 i 11 de setembre de 2011. La Secuita
Grau Gosálvez, Gloria Adela – Sant Cristòfor, 35. Tel. 977 61 12 67
17 i 18 de setembre de 2011. La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2. Tel. 977 84 05 25
24 i 25 de setembre de 2011. Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel – Nou, 7
Tel. 977 62 55 55/Tel. Urgències. 605 04 35 09
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DIUMENGES I FESTIUS
8.05

Farmàcies de guàrdia

6 d’agost de 2011. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar– Canyelles, 6 Tel. 977 23 27 22
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31 de juliol de 2011. Sant Pere i Sant Pau
Gloria Llopart - Jordi Sierra– Bl. S.Simó, D. Tel. 977 20 00 15
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30 de juliol de 2011. Tarragona
Pinilla Andreu, Miriam – Francesc Bastos, 1 bis. Tel. 977 22 15 60

(2)

20.40

(1)

23 i 24 de juliol de 2011. Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel – Nou, 7
Tel. 977 62 55 55/Tel. Urgències. 605 04 35 09

TARRAGONA › VALLS
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(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
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DIUMENGES I FESTIUS
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HORARIS

Dimarts

Les deixalleries romandran obertes del dia 1 d’abril al 31 d’octubre

Dimecres

Dijous

Divendres

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

De 17 a 20 h

De 17 a 20 h

De 17 a 20 h

De 17 a 20 h

Dissabte
De 10a 13 h

De 17 a 20 h

Durant la resta de l’any l’horari de tarda serà de 15 hores a 18 hores.

Diumenge
De 10 a 13 h

