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Un municipi compromès
amb l’educació i la formació

Elena Sánchez Yuste
Regidora d’Ensenyament

[04]

Com cada any per aquestes dates, s’inicia el curs escolar per
a tots els estudiants de Perafort i Puigdelfí. Enrere queden
les hores d’oci i diversió de l’estiu, per tornar a les aules per
continuar aprenent i formant-se. Són dates de nervis, de
trobades i de noves amistats.
Per al nostre municipi, l’educació i la formació són pilars
bàsics sobre els quals construir el nostre futur. Només amb
una població preparada es pot mirar al futur amb optimisme
i amb possibilitats. No fa molt temps que poder estudiar
era un privilegi, avui està a l’abast de tothom, i més en un
municipi com el nostre que sempre ha demostrat el seu
compromís per fomentar l’educació i la formació de tots els
seus veïns i veïnes.
Ho fem amb una àmplia oferta cultural i formativa que
desenvolupem durant tot l’any i amb un programa de
beques i ajuts a l’estudi que pretén pal·liar les despeses
educatives que les famílies han d’afrontar durant el curs
acadèmic. Volem recolzar als nostres estudiants i a les seves
famílies.
És molt important que els nostres estudiants entenguin que
el seu desenvolupament formatiu i educatiu és bàsic per al
futur del nostre país i del nostre territori. I que entenguin que
estar a les aules és tota una oportunitat i una responsabilitat.
Per això, han d’aproﬁtar el temps al màxim i aprendre tot el
que puguin. Per ells, per les seves famílies i pel futur de la
nostra societat.
Avui dia, per culpa de la crisi, la formació ha agafat un valor
que mai va haver de perdre. Sabem que a més preparació,
més oportunitats d’èxit i més possibilitats de prosperar al
món laboral. Per això hem d’aproﬁtar totes les oportunitats
que se’ns posen per davant.
Perafort i Puigdelfí és un municipi que aposta per l’educació
i per la formació. Creiem que els nostres veïns i veïnes han
de tenir accés al coneixement i, per això, invertim i assumim
les polítiques formatives i educatives com a prioritàries en la
nostra acció de govern.
Com a mare, i com a regidora d’ensenyament, estic molt
orgullosa i satisfeta dels dos centres educatius de Perafort i
Puigdelfí: l’Escola Bressol Mar Blava i l’Escola Josep Veciana.
Tots dos centres són els referents educatius al nostre
municipi i un clar exemple de l’excel·lència educativa.
Centres de prestigi que treballen cada dia perquè els nostres
ﬁlls i ﬁlles rebin la millor formació i educació possible.
Per tot plegat vull desitjar a tota la comunitat educativa molts
èxits en aquest nou curs que acabem de començar.
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Diversió i alegria a la Festa
d’estiu de Puigdelfí
Els veïns i veïnes van demostrar la seva implicació a la festa

Grans i petits van gaudir d’unes festes amb activitats per a tots els gustos

Com cada any, els veïns i veïnes de
Puigdelfí van sortir al carrer per celebrar i gaudir la seva Festa d’estiu, celebrada el passat 9 i 10 de juliol i que un
any més va reunir a molts veïns i veïnes
del municipi.
Grans i petits van gaudir de les activitats
programades. N’hi havia per a tots els
gustos, per a que tots els veïns poguessin gaudir, al costat dels seus familiars
i amics, d’uns dies molt especials per a
Puigdelfí.
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El dissabte hi va haver activitats per a
tots. Els més petits van poder gaudir a la
piscina municipal i de l’espectacle infantil “Viceverso”. Un espectacle circense
amb el qual van gaudir molt la mainada
i els grans. Aquest mateix dia, tota la
família va poder gaudir dels espectacles
“Explosive” i el d’acròbates africans.
A la nit, prop d’un centenar de veïns
van assistir al ball popular celebrat a la
pista poliesportiva. La vetllada va estar
amenitzada per l’orquestra Aquarama,

que va aconseguir que la majoria dels
assistents es posessin a ballar.
La festa va continuar el diumenge amb
el sopar popular amb pa amb tomàquet
i l’espectacle musical “Dolce Vita”. Tots
els assistents van gaudir de la vetllada
i van compartir anècdotes i somriures.
Un any més, la Festa d’estiu de Puigdelfí
va demostrar la implicació dels veïns a
la festa. Uns dies en els quals els veïns
i veïnes omplen de diversió i alegria els
carrers del municipi.
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Projectes internacionals al nou
curs del Josep Veciana
Participaran als projectes “School to School” i al programa “Comenius”
El passat 12 de setembre l’Escola Josep Veciana va iniciar
el nou curs escolar, 2011-2012 amb un total de 161 alumnes.
Nens i nenes que deixen enrere les vacances estiuenques per
reincorporar-se a les aules i retrobar-se amb els seus companys
de classe i professors.
Enguany, l’Escola Josep Veciana forma part de dos projectes
internacionals de reconegut prestigi. Participarà a la iniciativa
de la Fundació Vicente Ferrer “School to School” i al programa
“Comenius”, de l’Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos.
El projecte “School to School” és un intercanvi cultural, d’experiències entre escoles espanyoles i escoles de la Fundació Vicente
Ferrer en Anantapur, L’Índia. Amb motiu d’aquesta col·laboració,
l’Escola Josep Veciana ha posat a cada classe el nom d’alguna
cosa referent a l’Índia. A més, els alumnes treballaran durant

l’any diverses activitats relacionades amb aquest projecte i que
aproparan als alumnes dues realitats culturals diferents, produint-se l’enriquiment mutu.
D’altra banda, el Josep Veciana també participarà d’un programa
l’objectiu del qual és reforçar la dimensió europea a l’educació
infantil, primària i secundària i afavorir la mobilitat de l’alumnat i
professorat, així com la cooperació entre els centres educatius.
En aquest programa participen centres educatius de Polònia,
Itàlia, Portugal, Hongria i Espanya. Amb aquest programa varis
alumnes i professors de l’escola de Perafort tindran l’oportunitat
de conviure durant una setmana en un altre país, amb l’enriquiment cultural i educatiu que això signiﬁca. Així com alumnes i
professors d’altres països visitaran la nostra escola i el nostre
municipi. A més, aquest intercanvi afavorirà l’aprenentatge de
llengües estrangeres, especialment l’anglès.

un total de 161 alumnes, nens
i nenes, es reincorporen a les
aules per retrobar-se amb els
companys

Els alumnes de l’Escola Josep veciana han iniciat el curs amb molta il·lusió

L’Ajuntament col·labora amb l’Escola Josep Veciana
Un any més, l’Ajuntament de Perafort, a través de l’àrea
d’Educació, subvenciona i recolza diferents activitats desenvolupades a l’Escola Josep Veciana, com són el taller de
teatre, el taller de manualitats i l’hort ecològic. Amb aquestes activitats, l’Ajuntament vol col·laborar amb el centre
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educatiu i oferir activitats que serveixin per potenciar
el desenvolupament personal dels alumnes del Josep
Veciana. En aquest sentit, el consistori sufraga i col·labora
econòmicament amb l’AMPA per a subvencionar les seves
activitats.
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Berenar de benvinguda per iniciar el curs a
l’Escola Bressol municipal Mar Blava

Un any més, s’impartiran classes d’anglès dos dies a la setmana a l’Escola Bressol municipal

El passat 5 de setembre es va iniciar
oﬁcialment el curs 2011-2012 a l’Escola
Bressol Mar Blava. Uns dies abans, i amb la
presència de la regidora d’Educació, Elena
Sánchez, es va celebrar el tradicional berenar de benvinguda amb el qual es presenta
als pares i als alumnes a tot l’equip docent
i se’ls mostra les aules en les quals s’impartiran les classes. Així, els nens i nenes
van tenir un primer contacte amb als seus
educadors, les seves classes i amb els
altres nens i nenes de l’Escola Bressol.
Aquest curs s’han matriculat un total
de 67 alumnes, encara que s’espera
cobrir totes les places durant el primer
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trimestre del curs, ja que encara queden
vacants en P0. Els infants han iniciat
el curs amb molta il·lusió i amb total
normalitat, tant els veterans com els
recentment incorporats, que van haver
de passar el corresponent període
d’adaptació.
Per quart any consecutiu, l’Escola Bres
municipal sol manté la iniciativa creada
per la regidoria d’Ensenyament, de donar
dues classes setmanals d’anglès, de mitja
hora cadascuna, als nens i nenes de P2.
Amb aquesta iniciativa, els alumnes de
l’Escola Bressol municipal Mar Blava van
aprenent i coneixent la llengua anglesa

de manera natural, facilitant així el seu
aprenentatge en el futur.
Un altre servei que es manté un any més
és el d’assessorament psicològic, aquest
va entrar en funcionament durant el curs
anterior. La psicòloga visita el centre educatiu diversos dies a la setmana i avalua el
desenvolupament i el comportament dels
nens i nenes i, així, en cas de necessitat,
poder assessorar als pares sobre el tractament a seguir en cada cas.
L’Escola Bressol està ja en ple funcionament, i els nens i nenes estan aprenent i
gaudint de les classes i de totes les activitats que els organitzen.
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Convivència i diversió al Casal d’Estiu
Durant el mes de juliol, els infants
de Perafort van poder gaudir del Casal
d’Estiu, una activitat organitzada per
l’Ajuntament i que permet als infants
compartir experiències, jocs, convivència i aprenentatges amb altres nens i
nenes de la seva edat.
El Casal d’Estiu, destinat a nens de 3 a
8 anys, es va desenvolupar durant tot el
mes de juliol i es van establir dos grups,
un per a la primera quinzena de mes i
un altre per a la segona. Els nens van
visitar el parc de bombers de La Pobla
de Mafumet i el Zoo Alt Camp, entre
moltes altres activitats programades
especialment per a ells.
Van gaudir de la piscina municipal, de
tallers de manualitats, de diferents tipus

Van visitar el parc de
bombers de La Pobla
de Mafumet i el Zoo Alt
Camp, entre moltes altres
activitats programades
especialment per a ells
de jocs en els quals desenvolupaven
les seves habilitats i potenciaven la
seva creativitat. En deﬁnitiva, els nens i
nenes no van parar de jugar, divertir-se
i aprendre, els grans objectius del Casal
d’Estiu.

Els infants van gaudir de totes les activitats i sortides programades al Casal d’Estiu
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Es recupera una tradició, la Sardinada Popular

Més de 100 veïns i veïnes van assistir a la Sardinada Popular celebrada a Perafort

El passat 12 d’agost, Perafort va tornar a recuperar una tradició que fa anys que no es celebrava al nostre municipi, la
Sardinada Popular.
Amb aquest acte, organitzat per la Societat Cultural i Recreativa de Perafort en col·laboració amb el nostre Ajuntament, es
volia recuperar un acte social en el qual els veïns i veïnes del

municipi es reunien i compartien vivències i anècdotes amb
un bon àpat.
L’aﬁció per la sardina és l’excusa. L’important és l’ambient festiu i de germanor que van demostrar els 120 veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí que van assistir a aquesta Sardinada Popular a la fresca, que es va celebrar al costat del Casal Cultural.

Concert a la fresca per presentar l’Escola de
Música “Lautaro”
El passat mes d’agost es va celebrar el primer concert a la
fresca de Perafort, un acte organitzat per l’àrea de Culturad
de l’Ajuntament i que va servir per presentar oﬁcialment
l’Escola de Música de Perafort “Lautaro”, una escola privada dirigida per Carlos Maza i Mirza Sierra.
Els assistents van poder gaudir de dos concerts. El primer
va tenir com a protagonistes als propis nens i nenes de
l’escola de música, que van demostrar tot el seu talent i
habilitats musicals. Posteriorment, van gaudir del concert
a càrrec de la família Maza-Sierra, directors de l’escola.
L’Escola de Música “Lautaro” pretén apropar la música als
més joves i contribuir a la seva formació integral des de la
sensibilitat de la música, el ritme i la màgia dels instruments.
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Rècord de participació a la Festa de la Verema
El primer dissabte de setembre, vespra
de la celebració de la Diada Nacional de
Catalunya, Perafort va acollir una nova
edició de la Festa de la Verema i que va
batre tots els rècords de participació
amb un total de 160 assistents.
Un any més, els veïns i veïnes del municipi van gaudir del tradicional sopar que
es va celebrar al costat del Casal Cultural de Perafort. Els assistents van poder
degustar un sopar exquisit format per
amanida de fruits del mar, braó al forn
i postres, sense oblidar-nos del protagonista de la Festa de la Verema: el raïm.
Tothom va poder compartir una estona
agradable en una vetllada amenitzada
per una discoteca mòbil i que va durar
ﬁns a ben entrada la matinada.
Tots, grans i petits, van gaudir de la Festa
de la Verema que va organitzar la Societat Cultural i Recreativa de Perafort.

La Llumeneta de Perafort a Sant Magí i Puigpelat
Per segon any consecutiu,
la Llumeneta de Perafort va
acudir amb les Avellanes
Gironelles i la Llumeneta’s
Band a la “Trobada de Nans”
que es va celebrar durant
les festes de Sant Magí, a
Tarragona. El Maginet i la
Tecleta són els padrins de
les Avellanes Gironelles, per
la qual cosa no podien faltar
a la cita de Sant Magí. Pocs
dies més tard, van participar
en la cercavila de la Festa
Major de Puigpelat. També
van estar presents amb les
Avellanes i la Llumeneta’s
Band en els actes celebrats
a Tarragona amb motiu de
la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya, l’11
de setembre.
L’Avellana Gironella saluda a la Tecleta
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La Biblioteca Municipal inicia el curs amb una
sessió de contes

L'acte d'obertura de la Biblioteca
Municipal es va celebrar el passat 10
de setembre.
Després del descans estiuenc, la
Biblioteca Municipal de Perafort, situada a l'Escola Josep Veciana, torna
a estar en funcionament amb el seu
horari habitual: de dilluns a divendres
de 16.30 a 20h.
Per a l'acte d'inici del nou curs, la
biblioteca va programar una sessió de
contes dirigida per a nens i nenes de

3 a 7 anys i que va tenir un gran èxit
d'acolliment, ja que es va completar
tot l'aforament de la sala. La sessió de
contes, titulada "Patim patam patum"
i a càrrec d'Imma Pujol, tenia un
objectiu clar: fomentar la lectura dels
infants.
La Biblioteca Municipal de Perafort,
dependent de l'àrea de Cultura de
l'Ajuntament, té previst organitzar més
sessions de contes i altres activitats
per difondre les ganes de llegir entre

els més petits del municipi. La Biblioteca Municipal té una àmplia oferta
de literatura infantil i juvenil, novel·les,
enciclopèdies, diccionaris, etc. Més de
3.200 exemplars al teu abast perquè
gaudeixis i aprenguis amb la lectura. A
més, també ofereix el servei d'Internet
perquè puguis connectar-te a la xarxa.
Des del passat 10 de setembre, la
cultura està mes a prop teu: a la Biblioteca Municipal de Perafort, situada a
l'Escola Josep Veciana.

Més de 200 joves van gaudir del primer
concurs Perafot Dj
El passat 3 de setembre es
va celebrar a Perafort el primer concurs Perafort DJ, al
qual s’hi van presentar un
total de 14 Disc jockey, sis
d’ells del nostre municipi.
Els participants competien
per poder punxar en una
coneguda discoteca i optar
al lloc de Dj resident. Els
guanyadors del certamen
van ser Rafael Galisteo i
Gabriel Vázquez.
Al certamen, que es va celebrar a la pista poliesportiva
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de Perafort, hi van acudir
més de 200 joves que no
van parar de ballar la música
dels discs jockeys ﬁns a altes
hores de la matinada. Una
nit de festa, en la qual els
nostres joves van demostrar
un comportament i civisme
exemplar.
El certamen va ser organitzat per l’àrea de joventut
de l’Ajuntament de Perafort i l’empresa Disc Mòbil
Energy, especialitzada en
esdeveniments musicals.
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Obert el termini de sol·licitud de les beques i
ajuts a l’estudi 2011-2012
Com cada any, l’Ajuntament de Perafort i
Puigdelfí engega el programa de beques
i ajuts a l’estudi 2011-2012 que inclou
ajudes per a l’adquisició de llibres i matrícules, així com ajudes per al transport
escolar.
A aquests ajuts a l’estudi podran optar
tots aquells estudiants que estiguin
empadronats al nostre municipi amb
anterioritat a l’inici del curs escolar 20112012. El termini per sol·licitar els ajuts
ﬁnalitza el proper 1 de desembre, per
la qual cosa tots aquells estudiants que
estiguin interessats hauran de recollir
i presentar la sol·licitud corresponent a
l’Ajuntament de Perafort. El Consistori
ha editat un fulletó informatiu amb tota
la informació d’aquest programa de
beques i ajuts a l’estudi.

El curs passat, l’Ajuntament
de Perafort va atorgar un
total de 236 beques, amb una
dotació de 37.094,50€.
Durant el curs passat, l’Ajuntament
de Perafort va atorgar un total de 236
beques, la qual cosa va suposar una dotació de 37.094,50€. Per a l’Ajuntament
de Perafort les polítiques d’educació i
formació són pilars fonamentals, per la
qual cosa, malgrat la crisi, ha mantingut
el programa de beques a l’estudi per ajudar a pal·liar les despeses educatives als
nostres estudiants i a les seves famílies.

Més activitats al programa de cursos
2011-2012 de Perafort i Puigdelfí
Un any més, l’Ajuntament ha engegat
el programa de cursos de Perafort i
Puigdelfí 2011-2012 i que aquest any
ha incrementat el nombre de cursos i
activitats a un total de 18, incloent cinc
novetats: introducció a la dansa, cuina
per a principiants, cuina de Nadal, Hiphop i Patchwork.

Aquest any s’incorporen
cinc novetats al programa,
que inclou un total de 18
activitats per a tots els gustos
Des de principis d’aquest mes d’octubre
i ﬁns el proper mes de juny, molts veïns
i veïnes de Perafort i Puigdelfí podran
aprendre i gaudir del seu temps d’oci
participant als cursos oferts aquest any.
Hi ha activitats per a tots els gustos i
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edats, des dels tradicionals cursos de
treballs manuals, puntes de coixí, restauració de mobles, balls de saló, ball
social de festa major, gimnàstica per a
gent gran, taller de teatre per a adults,
country, curs de Català (nivell C), aeròbic, anglès, ioga i taller de pessebristes
a les novetats d’aquest any. Els cursos
de cuina tenen una durada de 8 hores
cadascun i s’impartiran al mes d’octubre el curs de cuina per a principiants, i
al novembre el curs de cuina de Nadal.
L’Ajuntament de Perafort subvenciona
una part important del preu del curs
als veïns empadronats al municipi.
Aquesta política pretén facilitar a tothom l’accés als cursos i així garantir
que els veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí puguin compartir experiències, aprendre i gaudir de les seves
activitats favorites.
Aquesta àmplia oferta cultural i formativa
es veurà ampliada al llarg de l’any amb
altres propostes i cursos addicionals.
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El nostre municipi, representat al Consell
Comarcal del Tarragonès
El passat 7 de juliol es va fer oﬁcial la
nova composició del Consell Comarcal
del Tarragonès per als propers anys, una
composició en què el nostre municipi hi
té una important representació en diferents òrgans de l’entitat comarcal.
Així el nostre Alcalde, Joan Martí Pla,
esdevé en aquesta nova legislatura un
dels Vicepresidents del Consell Comarcal del Tarragonès, del qual també participa com a vocal titular de la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient
i Agricultura, així com també és vocal de
la Comissió assessora de seguiment de
l’actuació comarcal.
D’altra banda, la representació de
Perafort i Puigdelfí al Consell Comarcal
també inclou la presència de José Daniel
Esparza, cap de llista del PSC al nostre

L’Alcalde, Joan Martí Pla, és
en aquesta nova legislatura
un dels Vicepresidents
del Consell Comarcal del
Tarragonès
municipi a les passades eleccions municipals i que assumeix diferents càrrecs a
l’ens comarcal, com és el de Conseller,
Vocal Suplent de la Comissió Informativa
de Benestar Social i Família i Vocal Titular
de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura.

Perafort i Puigdelfí augmenta un 40% l’ajut
de l’Escola Bressol als empadronats
L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí va
aprovar en ple municipal incrementar
un 40% l’ajut per alumne a l’Escola
Bressol municipal “Mar Blava” als
empadronats al municipi de Perafort
i Puigdelfí, així com continuar amb el
programa de beques i ajuts a l’estudi
que concedeix el consistori als seus
estudiants.
Pel concepte d’ajut de l’Escola Bressol
municipal “Mar Blava”, enguany cada
família empadronada al municipi de
Perafort i Puigdelfí rebrà 42€ mensuals, la qual cosa suposa un increment
del 40% d’aquest ajut respecte a l’any
anterior, quan rebien 30€ mensuals.
Amb aquesta mesura, les famílies

Un increment del 40%
d’aquest ajut respecte
a l’any anterior

040_viure.indd 12

empadronades al municipi no notaran
en la seva butxaca l’increment de la
quota de l’Escola Bressol i pagaran el
mateix preu de l’any passat. A més,
aquesta aportació es pot complementar amb l’ajut per a l’adquisició de
llibres i matrícules que contempla les
beques i ajuts a l’estudi de l’Ajuntament de Perafort per als alumnes de
l’Escola Bressol Mar Blava.
Segons el consistori, aquestes mesures
són molt importants en època de crisi
ja que ara, més que mai, les famílies
necessiten el suport i la col·laboració
de les administracions públiques. En
aquest sentit el nostre alcalde ha
aﬁrmat que “malgrat que les arques
municipals de tots els municipis han
vist minvades les seves economies,
l’Ajuntament de Perafort ha volgut
reaﬁrmar-se en el seu compromís i realitzar un esforç per ajudar a les famílies
i als nostres estudiants de cara al nou
curs escolar”.

L’educació i la formació són pilars
prioritaris de la política municipal a
Perafort i Puigdelfí, per la qual cosa
aquestes mesures s’han pres per ajudar als seus veïns a accedir a l’educació i formació en condicions favorables.
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125 ciclistes gaudeixen de la 5a edició de la
Bicicletada Popular de Perafort
El passat diumenge, 31 de juliol, es
va celebrar a Perafort la 5a Edició de
la Bicicletada Popular, de la qual hi van
participar un total de 125 ciclistes de
totes les edats, superant el nombre de
participants d’anys anteriors. Aquesta
pedalada popular organitzada per l’Associació Esportiva Perafort Bike en collaboració amb l’Ajuntament de Perafort
s’ha convertit en una tradició estiuenca
del municipi per gaudir en família.

Els participants van gaudir d’un recorregut de 3,5 km pels carrers del municipi en el qual també es va incloure una
volta pel nou Circuit de Salut de Perafort. L’objectiu de la Bicicletada Popular
és que tots poguessin gaudir d’una
jornada familiar, festiva i saludable en
bicicleta.
En acabar la Bicicletada Popular, tots els
participants, grans i petits, van ser convidats per l’organització i patrocinadors

a un esmorzar popular per recuperar
forces. A més, per ﬁnalitzar l’acte, els
participants van entrar en el sorteig de
regals que van donar els diferents patrocinadors de la prova.
Un any més, la Bicicletada Popular de
Perafort va ser un èxit de participació
i tots els participants van poder gaudir
i compartir la seva aﬁció per l’esport
i la bicicleta amb els seus familiars i
amics.

Grans i petits van gaudir d’una jornada dedicada a la bicicleta i a fomentar l’esport

040_viure.indd 13
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El Circuit de Salut rep la visita del Club de
Futbol La Pobla de Mafumet
L’equip pobletà es va exercitar en aquestes instal·lacions envoltades de natura

Jugadors del CF La Pobla de Mafumet durant el seu entrenament al Circuit de Salut de Perafort

El CF La Pobla de Mafumet es va desplaçar el passat 26 de
juliol a Perafort per continuar els seus entrenaments de pretemporada i preparar-se en un entorn immillorable com és el nostre
Circuit de Salut. Un espai natural i polivalent ideal per practicar
activitat física i fer salut envoltats de natura.
L’equip de futbol va aproﬁtar la seva estada al Circuit de Salut
per realitzar treballs de força i resistència combinats amb una
sessió de carrera contínua. El seu entrenador, Kiko Ramírez, va
valorar molt positivament l’estada al nostre municipi, tot lloant
el Circuit de Salut així com els aparells d’activitat física que es
pot trobar i gaudir al llarg del recorregut. De fet, el preparador
pobletà va escollir aquest indret del nostre municipi per trencar

amb la monotonia pròpia d’una pretemporada futbolística, buscant espais i alternatives diferents que li permetin complementar els treballs que realitzen a les instal·lacions del club. Tant els
jugadors com el cos tècnic van destacar la qualitat del Circuit
de Salut de Perafort, inaugurat el passat 20 de març.
El Circuit de Salut és un espai natural de 2 hectàrees de bosc i
450 metres de recorregut en el qual s’hi ha instal·lat 15 aparells
per a l’activitat física, amb l’objectiu que tots els veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí puguin fer exercici físic, rehabilitació i
manteniment en un entorn plenament saludable i que, ara,
també han gaudit els jugadors i el cos tècnic del CF La Pobla
de Mafumet.

Casades contra solteres,
un partit d’alt voltatge
El passat 12 d’agost, es va celebrar en el Camp de Futbol Municipal de Perafort un partit amistós entre casades i solteres. Les
dones del nostre municipi es van vestir de curt per disputar un
partit en el qual va destacar l’ambient festiu i esportiu de les
participants. El partit va ﬁnalitzar amb empat a 3, hi haurà un
desempat?
Imatge de les integrants dels dos equips

040_viure.indd 14
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1r Campionat de tennis taula a la fresca
Es va celebrar a la nit, al parc infantil al costat de la piscina municipal de Perafort

A la ﬁ del mes d’agost es va celebrar a Perafort el Primer Campionat de tennis taula a la fresca de Perafort, al qual s’hi van
inscriure un total de 50 participants, tot un èxit de participació.
El campionat, promogut per l’àrea d’Esports i Joventut de l’Ajuntament, es va celebrar a la nit, de 20 a 24h, al parc infantil al
costat de la piscina municipal de Perafort, i els participants van
demostrar un gran nivell en aquest esport. El format del campionat era d’eliminatòries a un sol partit de 21 punts. Els guanyadors
de les diferents categories van ser: Héctor Ocaña (categoria de

8 a 11 anys), Marc Achon (categoria de 12 a 17 anys) i Manolo
Mellado (categoria sènior).
En acabar el campionat, es va realitzar el lliurament de trofeus
als guanyadors i es va donar una medalla de record a tots els
participants. A més, es va sortejar, entre tots els participants, un
lot de material esportiu. Els participants van valorar molt positivament l’experiència d’aquest primer campionat de tennis taula
a la fresca i van gaudir d’una nit estiuenca compartint una de les
seves aﬁcions favorites.

Perafort acull el Triangular
de Trial Clàssic 2011
El 4 de setembre, Perafort va acollir la 2a
prova del Triangular de Trial Clàssic 2011
que es va celebrar per primera vegada
al nostre municipi i del qual van participar un total de 43 pilots. La prova va ser
organitzada per Perafort Bike i S.C.C.H
Sant Feliu amb la col·laboració del nostre
ajuntament.
El circuit de la prova constava de 8 zones,
set naturals i l’última totalment indoor, d’interior. Els participants havien de donar dues
voltes a cada zona, excepte els més petits,
que només havien de fer una volta.
Des de primera hora del matí es podien
observar les clàssiques bicicletes Montesa, BH, Monty, etc. Estava tot llest per
començar l’espectacle, la diversió, i gaudir
d’aquest esport. A les 9.30h van començar
a prendre la sortida els primers pilots.
Els participants van destacar la bellesa del
recorregut que combinava zones clàssiques

040_viure.indd 15

amb zones per a bicis modernes, pujades i
baixades, alguna pedra i, sobretot, van agrair
que la proposta del recorregut s’endinsés
enmig de la naturalesa i amb bastants zones
d’ombres, la qual cosa va facilitar la realització de la prova en un dia molt calorós.
En ﬁnalitzar la prova, sobre dos quarts de
dues, els participants i assistents van gaudir
d’una exhibició a la zona indoor a càrrec
d’Andreu Miró, Miquel Vendrell i Domènec
Lladó. En acabar, es va fer el lliurament
dels premis als guanyadors de la prova.
L’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla, i el
regidor d’esports, Xavier Prim, van rebre
uns premis especials en agraïment a la seva
col·laboració en l’organització de la prova.
Malgrat la part competitiva, durant tota
la prova va regnar el bon ambient, la
companyonia i les ganes de passar-ho bé i
gaudir de l’esport, la naturalesa i del nostre
municipi.

Lluis Campmajó, ciclista local
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Presentació del futbol base i primer equip
del Club de Futbol Perafort
El passat diumenge, 18 de setembre,
es va presentar oficialment els tres
equips del Club de Futbol de Perafort.
D’una banda els equips pertanyents al
futbol base, el benjamí i aleví, i per un
altre el primer equip, que actualment
juga a la Quarta Catalana.
A l’acte de presentació van assistir-hi
els més de 20 nens que formen les
categories de futbol base i el primer
equip al complet. Per finalitzar la
presentació, el primer equip va jugar
un partit amistós contra el Rocafort
de Queralt.
El Club de Futbol Perafort és una entitat que fomenta la pràctica esportiva
en el municipi i, en especial, entre
els infants. Esperem que els jugadors
i aficionats gaudeixin d’una bona
temporada.

Nora Arilla, medalla d’or al
Campionat de Catalunya
La nedadora perafortina es va fer
amb la primera posició de la modalitat dels 100 metres papallona dins
del Campionat de Catalunya de categoria aleví celebrat el passat mes de
juliol a les instal·lacions del CN Reus
Ploms. D’aquesta manera, Nora Arilla
va conﬁrmar el seu excel·lent estat
de forma, tot i que una setmana
abans d’assolir aquesta medalla d’or
es va quedar a les portes de la ﬁnal
del campionat d’Espanya.
A més de l’or, la participació de Nora
Arilla al Campionat de Catalunya
també va incloure les proves dels
100 metres lliures, els 200 metres
estils, el 4x100 metres estils i el
4x100 metres lliures, completant així
una extensa i proﬁtosa participació
que va servir a la nostra jove veïna
per demostrar el seu bon nivell com
a nedadora.

040_viure.indd 16

Biel Arilla,
campió
d’Espanya
Biel Arilla, la jove promesa de la
natació, veí del nostre municipi,
es va proclamar a principis d’agost
campió d’Espanya en la modalitat
dels 50 metres lliures, dins de la
33a edició del Campionat d’Espanya infantil d’estiu celebrat a
Valladolid.
Es va imposar amb un temps de
25”38, superant tots els seus rivals
i aconseguint així arribar al lloc
més alt del podi, on va obtenir la
merescuda medalla d’or. A més, el
jove perafortí també va competir
en altres proves com els 100 i 200
metres esquena i els 100 metres
lliures, modalitat en què va finalitzar en una destacada cinquena
posició, completant així una excellent participació en aquest important campionat estatal.
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Acords de plens
Extracte de l’acta de la sessió del
Ple celebrada el 23 de juny de 2011

Actua com a secretària interventora Ma
Isabel Millan i Urra.

Assistents: Il·lm. Sr Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho i
Leiva, 1era. tinent d’alcalde; Sr. Javier Antonio Robledo i López, 2on tinent d’alcalde;
Sr. Xavier Prim i Cusidó, regidor; Sra. Elena
Sáncez i Yuste, regidora; Sr. Daniel Esparza
i Sirera, regidor; Sr. Juan Navarrete i Montoro, regidor i Sr. Daniel García i Borja, regidor. Actua com a secretària interventora
Ma Isabel Millan i Urra.

S’aprova l’expedient núm 3 de modiﬁcació de Crèdits del Pressupost
de 2011 en rebre subvencions de la
Diputació de Tarragona i del Consell
Comarcal del Tarragonès. La Diputació
concedeix a l’Ajuntament una subvenció de 8.633€ per al manteniment de
les piscines i una de 46.590,92€ pel
canvi de teulada del Casal de Perafort.
El Consell comarcal del Tarragonès
atorga una subvenció de 7.317,48€ pel
camí de Mas Blanquet.

S’acorda per unanimitat el règim de les
sessions ordinàries del Ple per la legislatura
2011-2015. Es ﬁxa un Ple cada tres mesos.
S’acorda per unanimitat la creació i composició de la Comissió de Comptes.
Per decret de l’Alcaldia es nomenen els
tinents d’alcalde i les delegacions de
l’alcaldia.

Extracte de l’acta de la sessió del
Ple celebrada el 23 de juny de 2011
Assistents: Il·lm. Sr Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho
i Leiva, 1era. tinent d’alcalde; Sr. Javier
Antonio Robledo i López, 2on tinent d’alcalde; Sr. Xavier Prim i Cusidó, regidor; Sra.
Elena Sáncez i Yuste, regidora; Sr. Daniel
Esparza i Sirera, regidor; Sr. Juan Navarrete
i Montoro, regidor; Sr. Daniel García i Borja,
regidor i Sr. Lluís Massagués i Vidal, regidor.

Padró d’habitants

A

Extracte de l’acta de la sessió del
Ple celebrada el 26 d’agost de 2011
Assistents: Il·lm. Sr Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho
i Leiva, 1era. tinent d’alcalde; Sr. Javier
Antonio Robledo i López, 2on tinent d’alcalde; Sr. Xavier Prim i Cusidó, regidor; Sra.
Elena Sáncez i Yuste, regidora; Sr. Daniel
Esparza i Sirera, regidor; Sr. Juan Navarrete
i Montoro, regidor; Sr. Daniel García i Borja,
regidor i Sr. Lluís Massagués i Vidal, regidor.
Actua com a secretària interventora Ma
Isabel Millan i Urra.
S’acorda per unanimitat aprovar i recolzar les següents mocions i manifests
presentats:
- Moció presentada per l’Associació
Estatal de Federacions i Associacions per
la custòdia compartida.

S’acorda per unanimitat aprovar la proposta de resolució per a l’atorgament de
l’activitat de la Piscina Municipal de Perafort i Puigdelfí, amb el mateix contingut
que l’informe de la Ponència tècnica del
Consell Comarcal del Tarragonès.
S’acorda per unanimitat aprovar l’expedient núm 4 de modiﬁcació de Crèdits del
Pressupost de 2011 en rebre subvencions
de la Diputació de Tarragona. La Diputació
concedeix una subvenció de 4.974€ per
a activitats culturals a Perafort i Puigdelfí,
així com una subvenció de 8.706,42€ per
l’adequació i renovació de la il·luminació
del Casal.
S’acorda per unanimitat la modiﬁcació de
l’ordenança ﬁscal reguladora de la taxa per
la presentació del servei de l’Escola Bressol.
S’acorda aprovar pel vot a favor dels regidors de CiU amb matissació de vot dels
regidors de PSC-PM i del regidor d’AMPEF.I.C., la modiﬁcació del Reglament amb les
bases per a la concessió d’ajuts individuals
pels estudiant del municipi de Perafort i
Puigdelfí.

27 DE SETEMBRE DE 2011: 1.295 HABITANTS

Matrimonis

Naixements
02/07/2011

Fernando José Moreno Moreno

Andreu Gómez Fernández

23/07/2011

i Marta Prim Cusidó

Hugo Miguel Elices

01/08/2011

Héctor Rodríguez Thomas

17/08/2011

Ivan Juan Vilches

Carlota Casado Martín

24/08/2011

i Eva García Sánchez

Adrián Velázquez Martín

01/09/2011

Yoel Valls Infantes

- La proposta de moció presentada per la
Unió de Pagesos propietaris de terrenys
afectats pel Projecte d’Autovia A-27 de
Tarragona a Montblanc.
- La proposta de moció presentada per
Correllengua 2011.
- Manifest “Aeroport de Reus: gestió des
del territori”.

Francisco Taboas Touceda
(17/07/2011)

i Cristina Magriña Salvat

(03/09/2011)

Eduardo Díaz Milian
(23/07/2011)

i Noelia Pereira Jiménez

(09/09/2011)

(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 . . . . . . .
Atenció al ciutadà . . . .
DGT. . . . . . . . . . . .
Informació meteorològica
Deixalleria del Catllar . .

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

VALLS › TARRAGONA
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Emergències
Telèfon únic d’emergències . .
Mossos d’Esquadra . . . . . .
Agutzil Municipal. . . . . . . .
Vigilant Municipal . . . . . . .
CAP d’El Morell . . . . . . . .
Farmàcia de Perafort . . . . .
Hopital Joan XXIII (urgències) .
Informació toxicològica . . . .
Servei d’atenció a la dona . . .
Atenció a la dona maltractada.
Atenció a la infància . . . . . .
Taxi . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

977 62 50 06
. . . . . 012
900 12 35 05
906 36 53 65
626 03 24 56

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . 112
. . . . . 088
620 88 61 65
615 75 15 90
977 84 06 56
977 62 55 55
977 29 50 11
91 562 04 20
977 31 20 88
900 900 120
900 300 777
629 79 13 13
608 48 68 48
660 06 82 35
Fecsa Endesa (avaries). . . . . . . 902 536 536

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
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)

26 i 27 de novembre de 2011. Perafort
Irizar Vera, Ma. Isabel – Nou, 7 Tel. 977 62 55 55 / Tel. Urgències.
605 04 35 09
3 de desembre de 2011. Tarragona
Roig - Sabate – Rovira i Virgili, 30 Tel. 977 21 66 09
4 de desembre de 2011. Tarragona
Domingo Saigi, Pere – Rambla Nova, 54 Tel. 977 22 81 20
10 de desembre de 2011. Tarragona
A. Salazar, C. B. – Pin i Soler, 3 Tel. 977 21 81 75
11 de desembre de 2011. Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Angels – Vidal i Barraquer, 7 Tel. 977 22 18 62
17 i 18 de desembre de 2011. Constantí
Roig Aldasoro, Ma. Teresa – Major, 6
Tel. 977 52 17 10 / Tel. Urgències. 626 26 20 87
24 i 25 de desembre de 2011. Els Pallaresos.
Serramia Rofes, Mª de l’Amor - Jujol, 3. Tel.: 977 61 05 52
31 de desembre de 2011. El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 84 09 52

22.00

(1)

8.05
(1)

10.50

13.30

14.10

17.10

18.10

(1)

20.10

(2)

(1)

19.25
21.10

(1)

6.00
(1)

9.40

12.10

(2)

(1)

6.50

16.10

21.25

10.05
(2)

18.40

(1)

8.25
(1)

12.50
(2)
(2)

20.45

(1)

18.50

(1)

20.45

7.50
(1)

11.30
14.05

16.05

22.10

6.50
9.00

9.30

12.05
(1)

16.50

15.30
18.00

19.30

20.05

21.05

22.05

DIUMENGES I FESTIUS
8.05

(2)

9.40

8.30

10.10

9.05
(1)

(2 )

13.30

14.45

16.10

(2)

7.50
(1)

(1)

8.25

9.00

9.30

10.05

(1)

14.10

11.30

12.05

(2)

17.10

14.05

15.15

10.50

18.10

(1)

18.40

20.10

20.45

(2)

21.30

22.10

(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

12.24

13.45

14.24

11.30

12.05

12.50

15.00

16.24

17.25

12.50

14.05

15.15

18.24

18.55

20.24

16.05

16.50

18.00

20.59

21.45

22.24

19.30

20.05

20.45

22.05

23.20

23.40
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7.30
9.05

(2)

(1)

19 i 20 de novembre de 2011. La Pobla de Mafumet
Miquel Gasol, Teresa de – Màrtirs, 2 Tel. 977 84 05 25

(1)

8.30

10.10

Farmàcies de guàrdia

12 i 13 de novembre de 2011. La Secuita
Grau Gosalvez, Gloria Adela - Sant Cristòfor,35 Tel. 977 61 12 67

(1)

6.30

DISSABTES

12.10

5 i 6 de novembre de 2011. La Selva del Camp
Punsola Solé, Lluís – Puig i Ferrater, 19 Tel. 977 84 44 15

(2)

20.40

(1)

29 i 30 d’octubre de 2011. El Morell
Palau Torres, Pau – Plàcid, 2 Tel. 977 84 09 52

(2)

9.10

(1)

22 i 23 d’octubre de 2011. Els Pallaresos
Serramia Rofes, M. de l’Amor – Jujol, 3 Tel. 977 61 05 52

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

18/10/11 12:45

HORARIS

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

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

Dissabte
De 10a 13 h

De 17 a 20 h

De 17 a 20 h

De 17 a 20 h

De 17 a 20 h

De 17 a 20 h

Diumenge
De 10 a 13 h

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