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Mirant al futur amb optimisme

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

[04]

És tradició que amb el canvi d’any ens marquem objectius,
en alguns casos seran nous i en uns altres seran continuació
o velles aspiracions. En qualsevol cas, sempre comencem
l’any amb il·lusió, esperança, i amb les piles carregades amb
les recents festes nadalenques que vàrem gaudir envoltats
dels nostres familiars i amics. Amb aquest esperit nadalenc
d’alegria i germanor, vàrem brindar pels assoliments
aconseguits durant el 2011 i pels millors desitjos per a l’any
nou a tota la nostra gent.
Aquesta reﬂexió d’analitzar les ﬁtes assolides i planiﬁcar el
futur també la realitzem els responsables polítics. En aquest
sentit, hem de mirar enrere per valorar tot allò que vàrem fer
bé i aprendre i millorar allò que no vàrem fer tan bé, perquè,
evidentment, també podem equivocar-nos.
Si fem balanç de l’any que ja hem deixat enrere, hi veurem
importants assoliments i millores en el nostre municipi. Dos
dels projectes més importants han estat l’Espai Municipal
de Puigdelfí i el Circuit de Salut de Perafort. Amb l’Espai
Municipal vàrem donar resposta a una de les demandes
més sol·licitades pels veïns i veïnes de Puigdelfí: Apropar
l’administració municipal i permetre que els veïns i veïnes
puguin gestionar tots els seus tràmits sense necessitat de
desplaçar-se a Perafort. D’altra banda, amb el Circuit de
Salut de Perafort recuperem un entorn natural perquè tots
els veïns i veïnes puguin gaudir d’un entorn immillorable
en el qual poder fer salut, és a dir, on poder passejar, anar
amb bicicleta, practicar exercici físic, de rehabilitació i
manteniment. Un espai saludable per a totes les edats i
condicions físiques. Un espai, doncs, per a tothom.
A més, no podem oblidar altres mesures i accions
realitzades durant l’any passat: la creació de parcs infantils,
mantenir les ajudes a l’estudi i incrementar un 40% l’ajuda
per alumne a l’Escola Bressol Municipal “Mar Blava”, entre
d’altres.
En deﬁnitiva, hem continuat treballant pel que més ens
importa: Les persones, els nostres veïns i veïnes. I durant
aquest nou any, el 2012, continuarem treballant per millorar
la qualitat de vida al nostre municipi i de la nostra gent.
Com alcalde, puc garantir, malgrat els temps difícils, que el
nostre Ajuntament no escatima en esforços per millorar les
infraestructures i els serveis de Perafort i Puigdelfí. Aquest
és el nostre objectiu i el nostre compromís per aquest
any: Seguir treballant per a les persones, per a tots i totes
vosaltres.
Sens dubte, hem de mirar al futur amb optimisme perquè a
Perafort i Puigdelfí seguirem creixent i millorant.
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Vivim el millor Nadal a Perafort
i Puigdelfí
Les activitats solidàries van tenir una gran resposta social, tot recollint diners per a la
Marató de TV3 i aliments per a Cáritas

El tronc màgic del Caga Tió va oferir als més petits de Perafort i Puigdelfí els primers regals de Nadal

Del 18 de desembre al 5 de gener, el
Nadal va inundar de màgia i il·lusió els
carrers i cases de Perafort i Puigdelfí. Unes
festes entranyables per a tots, però especialment pels més petits, que saben que al
Nadal arriben des d’Orient, i carregats de
regals, Ses Majestats els Reis Mags.
Com cada any, l’àmplia programació va
tenir activitats per a tots els gustos i edats
perquè tots els veïns i veïnes poguessin
gaudir amb els seus familiars i amics
d’aquestes dates tan especials. A més,
com és habitual, es va organitzar activitats
solidàries que van servir per recaptar fons
per a la Marató de TV3 i aliments per a
Cáritas. Cal destacar que, un any més, els

veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van
demostrar la seva solidaritat i van participar massivament de totes les iniciatives.
La programació nadalenca es va iniciar el
diumenge 18 de desembre, amb la tradicional Festa de l’Oli Nou de Perafort i la
Trobada d’intercanvi de plaques de cava,
que, com cada any, va destinar el donatiu
de l’entrada a la Marató de TV3. A les 19h
del mateix diumenge, el Casal Cultural de
Puigdelfí va completar el seu aforament
per presenciar el Concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra de Cambra de Vila-seca,
el Conjunt de Guitarres Miquel Llobet i el
Conjunt de Violoncels David Popper. Els
assistents van gaudir del concert, que va

ser organitzat amb el suport del Consell
Comarcal del Tarragonès.
Uns dies més tard, el 22 de desembre,
vàrem poder gaudir del concert dels joves
que formen part de l’Escola de Música
“Lautaro” de Perafort, realitzat al Casal
Cultural de Perafort davant d’un nombrós
públic. Un dia més tard, la música va donar
pas als contacontes i els més petits van
omplir el Casal Cultural per gaudir del
conte “El Nadal d’en Pere Perot”.
Caga Tió i Parc de Nadal solidaris
Els dies 24 i 25 de desembre, desenes de
nens i nenes de Perafort i Puigdelfí van fer
cagar el Tió acompanyats dels seus famili-

SOCIETAT

Viure a Perafort i a Puigdelfí

5

Més d’un centenar de veïns i veïnes van celebrar la festa de Cap d’Any al Casal Cultural de Perafort

A l’esquerra, els Patges Reials van rebre les cartes dels infants del municipi. A la dreta, grup de joves que va organitzar el Parc de Nadal i el Caga Tió solidaris

Amb les activitats solidàries
es van recollir 200 quilos
d’aliments per a Cáritas
ars, obtenint així els seus primers regals de
Nadal en un entorn màgic i il·lusionant. Un
dia després, els infants van poder gaudir
d’activitats infantils i inﬂables en el Parc de
Reis Solidari organitzat al Casal Cultural de
Perafort. Amb aquestes activitats solidàries, organitzades desinteressadament per
un grup de joves del municipi, es va poder
recaptar 200 quilos d’aliments, que van ser
lliurats posteriorment a Cáritas.

Recollida de cartes i altres activitats
D’altra banda, els Patges Reials van visitar
Puigdelfí i Perafort el 26 de desembre per
recollir les cartes que els nens i nenes del
nostre municipi van escriure a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Els infants estaven nerviosos i emocionats i van poder
lliurar la seva carta als patges, esperant
que Melcior, Gaspar i Baltasar els portessin
allò que havien demanat.
Del 27 al 30 de desembre, els nens van
poder aprendre a realitzar decoracions i
elements nadalencs amb material reciclat
en el taller infantil “Decorem el Nadal tot
reciclant”, que es va realitzar al Casal
Cultural de Perafort. En aquest mateix

espai, el 2 i 3 de gener, la Societat Cultural i
Recreativa de Perafort va organitzar tallers
infantils per a nens de 3 a 10 anys. A més,
els infants i joves de Perafort i Puigdelfí van
poder gaudir i aprendre a ballar Jazz-Funk
amb la Master Class de Marina Alberich, en
una sessió celebrda a la Sala polivalent de
l’Escola Josep Veciana.
Festa de Cap d’Any i Cavalcada de Reis
L’última nit de l’any es va viure intensament amb la festa de Cap d’Any, que va
congregar al Casal Cultural de Perafort a
130 veïns i veïnes del municipi que no van
deixar de ballar ﬁns a altes hores de la matinada.L’esdeveniment,organitzat per la >>>
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Els infants van ser els grans protagonistes de les festes de Nadal i van gaudir de moltes activitats pensades per a ells

>>> Societat Cultural i Recreativa de Perafort, constava d’un exquisit sopar, festa
amb música en directe i xocolatada per
esmorzar. A les dotze en punt els assistents van prendre el raïm de la sort i es van
desitjar un feliç 2012. El Casal Cultural de
Puigdelfí també va acollir la seva festa de
Cap d’Any, que va reunir igualment a nombrosos veïns per celebrar el canvi d’any.
Els actes del Nadal van ﬁnalitzar amb
l’esperada i màgica nit de Reis. El dia 5 de
gener, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van visitar Perafort i Puigdelfí i van
omplir de felicitat a tots els nens i nenes
del municipi, que van poder rebre de mans
de Ses Majestats, els esperats regals que
havien sol·licitat per carta. Melcior, Gaspar
i Baltasar van ser rebuts a l’Ajuntament
de Perafort pel nostre Alcalde, abans de
repartir tots els regals als nens i nenes de
Perafort i Puigdelfí, completant així unes
dates molt especials.

Concurs de Pessebres i Arbres de Nadal
Com és tradició al nostre municipi, durant les festes nadalenques es va organitzar el Concurs de Pessebres i Arbres de
Nadal, que enguany va comptar amb una participació de 28
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí, disposats a mostrar totes
les seves habilitats en l’elaboració d’aquests elements.
Com sempre, tots els concursants van poder fer ús de la seva
imaginació i creativitat per preparar les seves composicions,
amb l’objectiu d’optar als diferents premis establerts per l’organització en les diferents categories integrants del concurs:
Artístic, Popular i Al·legories en el cas del concurs de pessebres,
a més de la modalitat infantil -fora de concurs-; i Original i Elegant, quant al concurs d’arbres de Nadal.
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La 13a Festa de l’Oli Nou i la 5a Trobada
de plaques de cava, amb la Marató de TV3
Un any més, la Festa de l’Oli Nou i la
Trobada de plaques de cava del nostre
municipi van demostrar la seva vessant
més solidària. La tradicional jornada gastronòmica, celebrada el 18 de desembre al
Casal Cultural de Perafort, va reunir a 200
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí que
van col·laborar, amb l’aportació de la seva
entrada solidària, amb la Marató de TV3.
La Festa de l’Oli Nou, que enguany arribava
a la 13a edició, va ser organitzada per

l’Ajuntament en col·laboració amb la Societat Cultural i Recreativa de Perafort i Olis
del Tarragonès SL. Els assistents van poder
degustar un esmorzar popular a base de
pa torrat amanit amb l’oli d’oliva novell
i tomàquet, acompanyat de botifarra,
cansalada i un got de vi. A més, entre els
assistents es va sortejar una garrafa d’oli
nou, per cortesia d’Olis del Tarragonès.
D’altra banda, coincidint amb la Festa de
l’Oli, també va celebrar-se la 5a Trobada

Ambdues convocatòries
van ser tot un èxit de
participació i solidaritat
d’Intercanvi de plaques de cava de Perafort que, com en anys anteriors, va tenir un
gran èxit de participació.
En deﬁnitiva, una jornada festiva i solidària
que va reunir a gran part dels veïns i veïnes.

Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van poder degustar un esmorzar popular en la Festa de l’Oli, que celebrava la seva 13a edició

3r concurs-exposició ornitològic
S’hi van presentar un total de 550 exemplars de 31 criadors

La Societat de Canaricultors de Perafort
organitza aquest important certamen

El passat mes de novembre, la Societat de Canaricultors de Perafort va celebrar
el 3r Concurs-exposició ornitològic que, un
any més, va superar el rècord de participació d’edicions anteriors i va demostrar la
qualitat i prestigi d’aquest esdeveniment
celebrat a l’Escola Josep Veciana.
En aquesta ocasió s’hi van presentar un
total de 550 exemplars de diferents varietats i games, pertanyents a 31 criadors. De
fet, el ressò d’aquesta competició ha superat el territori més proper al nostre municipi, atès que s’hi van donar cita criadors
de la província, de la resta de Catalunya i

d’Andorra, que no es van voler perdre el
més de mig miler de canaris exposats.
A més, com en anys anteriors, gràcies a la
col·laboració amb l’Escola Josep Veciana,
els alumnes d’Educació Infantil i Primària
(des de P3 ﬁns a 6è) van participar en el
Concurs de Dibuix i Pintura amb obres
relacionades amb els canaris i el seu
entorn. Tots els treballs van estar exposats
en el pavelló del centre educatiu.
El 3r Concurs-exposició ornitològic de
Perafort va ser organitzat per la Societat de
Canaricultors de Perafort, en col·laboració
amb l’Ajuntament i l’Escola Josep Veciana.
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La nostra gent gran visita Verdú per Nadal
Pocs dies abans de celebrar les festes nadalenques, la gent
gran de Perafort i Puigdelfí va gaudir del tradicional dinar de
Nadal. Un acte organitzat per l’Ajuntament amb el qual, com
és costum al nostre municipi, es va homenatjar la gent gran
tot desitjant-los un feliç any nou.
Aquest acte anual de germanor i convivència, que enguany
arribava a la seva dotzena edició, es va realitzar al municipi
lleidatà de Verdú. Durant la jornada, els assistents van poder
gaudir d’un exquisit àpat, amb espectacle medieval, i van
conèixer els indrets més destacats d’aquest bonic municipi.
Durant la seva visita van recórrer el casc antic, amb les muralles, torres, el castell i l’església de Santa Maria. A més, van
visitar una exposició de ceràmica típica del lloc i van realitzar
un tast de vins de la DO Costers del Segre.

La gent gran va gaudir del dinar de Nadal celebrat al Castell de Verdú

La Llumeneta
posa el ritme
a Alcover

El grup de La Llumeneta, durant la seva darrera sortida a Alcover

La Llumeneta de Perafort continua portant la seva música i alegria per tots els
racons del nostre territori. El passat mes
d’octubre el grup perafortí va formar part
de la cercavila d’Alcover, demostrant,
una vegada més, que allí per on va la
Llumeneta, triomfa. Els seus integrants ja
esperen la propera sortida.
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Perafort celebra la Castanyada
Més d’un centenar de veïns i veïnes
es van reunir per gaudir d’una de les tradicions catalanes més arrelades, com és
la festa de la Castanyada.
L’acte, organitzat per la Societat Cultural
i Recreativa de Perafort, va tenir lloc al
Casal Cultural, on tots els assistents van
poder degustar productes típics com les
castanyes, els panellets, vi ranci i vi dolç.
Com cada any, la Castanyada es va
celebrar en un gran ambient en el qual
tothom va gaudir amb els seus familiars
i amics una tradició catalana que perdura i es manté ben viva generació rere
generació.
Grans i petits van gaudir amb la Festa de la Castanyada, organitzada al Casal Cultural de Perafort

Una tardor amb els millors espectacles
Durant la passada tardor, els veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí vàrem poder gaudir
d’unes activitats organitzades conjuntament pel nostre Ajuntament i el Consell
Comarcal del Tarragonès i que ens van permetre gaudir de dos dels espectaclesmés
destacats del moment.
En primer lloc, es va organitzar una sessió
de cinema al Casal Cultural de Puigdelfí
amb la pel·lícula catalana “Pa Negre”, del
director Agustí Villaronga i que ha rebut
excel·lents crítiques a nivell internacional.
El Casal va quedar petit davant l’elevada

assistència de veïns i veïnes que van gaudir d’aquesta pel·lícula.
D’altra banda, a ﬁnals de novembre es va
organitzar una sortida al Teatre Victòria, de
Barcelona, per gaudir del musical “Cop de
Rock”, una obra musical que repassa la
història del rock català. Els inscrits a l’activitat van poder escoltar i recordar grans
èxits de grups com Sopa de Cabra, Sau,
Els Pets, Lax’n Bust i Gossos, entre d’altres.
Ambdues activitats van ser organitzades
conjuntament pel nostre Ajuntament i el
Consell Comarcal del Tarragonès.
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Els alumnes de l’Escola Bressol celebren
les festes tradicionals de casa nostra

Els infants de l’Escola Bressol van gaudir amb les activitats d’un dels trimestres més intensos i especials de l’any

Els nens i les nenes de l’Escola Bressol Mar Blava de Perafort van
celebrar amb molta joia totes les festes tradicionals catalanes de
l’últim trimestre de l’any.
A ﬁnals d’octubre, com mana la tradició, van celebrar la Castanyada. Així, va arribar a l’Escola Bressol, des de les muntanyes
de Prades, Maria la castanyera, que va repartir castanyes per
a tots els infants, els quals li van cantar i ballar la cançó de “La
Castanyera”. Tots plegats, infants, pares i mares i educadores,
van festejar la seva arribada amb un esmorzar en què van menjar
panellets que prèviament havien preparat els més petits.
D’altra banda, a ﬁnals de novembre van celebrar la festa de Santa
Cecília, patrona de la música, amb un petit concert realitzat pels

alumnes de sisè de l’Escola Josep Veciana. Tots el nens i nenes, així
com les educadores van gaudir molt d’aquest especial concert.
El més de desembre és un dels mesos més especials de l’any per
als infants de l’escola bressol. En primer lloc van portar la carta
a Correus per convidar al Tió. Dies més tard, l’Escola va rebre la
visita dels patges reials, que van poder recollir personalment les
cartes dels més petits i els van regalar caramels. El dia 21, últim dia
d’escola, van anar al Casal de Perafort per fer cagar el Tió en companyia del seus familiars. Els nens i nenes, ﬁns i tot els més petits,
van fer cagar el Tió i els més grans van dir el verset de Nadal. Tot
seguit, els alumnes, les educadores i els familiars van esmorzar
productes típics de Nadal, com ara torrons i neules, per tancar l’any.

“Créixer amb tu”, xerrades destinades als pares i mares
Durant el mes d’octubre, l’Escola Bressol
va acollir dues xerrades per als pares i
mares dels alumnes, dins del programa
“Créixer amb tu” que organitza el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat, amb la col·laboració de l’àrea
d’Ensenyament de l’Ajuntament.
La primera xerrada, anomenada “Interacció i comunicació en els tres primers
anys de vida dels nostres ﬁlls i ﬁlles”, es
va centrar en aspectes importants de
la interacció afectiva i en la implicació
que té en la seguretat emocional dels

nostres ﬁlls i ﬁlles. Del primer al tercer
any de vida es desenvolupa el lligam
afectiu de l’infant amb les persones de
referència. Aquest lligam no és genètic,
sinó fruit de la relació que s’estableix
d’amor i d’estima.
La segona, anomenada, “Rutines, hàbits
i límits”, va ensenyar als assistents eines
per establir una comunicació òptima i
gratiﬁcant amb els infants. Les rutines,
els hàbits i els límits proporcionen als
nostres ﬁlls i ﬁlles seguretat per enfrontar-se al món que els envolta.
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Els alumnes de l’Escola Josep Veciana van
estar a Polònia amb el projecte Comenius
tallers de manualitats,
Des del passat mes
Els alumnes van conèixer
així com també van
l’Escola
d’octubre,
la històrica ciutat
Josep Veciana participa
altres cultures, nous amics i visitar
en el projecte Comenius
de Cracòvia, les mines
“Developing
Tolerance
de sal de Wielicka, el
van practicar l’anglès
Towards Cultural Diverparc etnogràﬁc d’Orava
sity” (Desenvolupament
i la ciutat de Sucha Besde la tolerància envers la diversitat cultural) kidzka. El millor de l’experiència, l’intercanvi
i que té com a objectiu reforçar la dimensió de coneixement i l’experiència de conèixer
europea de l’educació infantil, primària i nous amics i practicar l’anglès. La propera
secundària i afavorir la mobilitat de l’alumnat i sortida d’aquest projecte serà a Itàlia.
professorat, així com la cooperació entre centres educatius.
Altres activitats
Un dels objectius del projecte és permetre D’altra banda, els alumnes del centre Josep
que alumnes i professors dels centres visitin Veciana no es van perdre la tradicional festa
altres països per conèixer altres centres i de la Castanyada. A més, poc després van
alumnes que participen en el projecte. Per celebrar el Festival de Nadal, en el qual els
aquest motiu, tres alumnes de 6è de primà- alumnes grans van preparar un musical.
ria de l’Escola Josep Veciana, acompanyats Finalment, i coincidint amb l’any dedicat a l’Ínper dos professors, van estar una setmana dia a l’escola, van rebre una xerrada del primer
a Polònia. Allí van coincidir, també, amb apadrinat de la Fundació Vicente Ferrer, Lancy
alumnes i professors que venien d’Hongria, Dodem, qui va explicar als alumnes com són
Itàlia i Portugal. Durant la setmana de con- les escoles de l’Índia i com viuen els nens i
vivència van realitzar diverses activitats i nenes d’aquell país.

Enquesta
1. Què tal l’experiència
per Polònia? Què és el
que més us ha agradat i
el que menys?
2. Quines diferències
veieu entre l’ensenyament
d’allí i d’aquí?
3. Què ens recomanaríeu
de Polònia?
Elisabet Flix
1. Jo m’ho vaig passar
molt bé. El que més m’ha
agradat ha estat el paisatge
i els animals, la naturalesa i
la tranquil·litat de Polònia. El
que menys m’ha agradat ha
estat el menjar.
2. La veritat és que és
pràcticament igual, l’únic
que canvia és la llengua.
3. Cracòvia, el Parc Nacional
de Babia Góra.

Adrià Martínez

A dalt, tots els participants d’aquesta trobada europea a Polònia. A baix, els integrants de l’Escola de Perafort

1. La veritat és que molt bé.
El que més m’ha agradat
ha estat Cracòvia, és molt
bonica i no puc dir res que
no m’hagi agradat a Polònia.
2. Només una, que allí
parlen en polonès.
3. Jo recomanaria anar a
Cracòvia i al parc de les
muntanyes de Babia Góra.

Dídac Cerezo
1. Ha anat molt bé. Sense
cap dubte el que més m’ha
agradat ha estat Cracòvia
i, sobretot, la catedral de
Babel.
2. Allí s’ajunta de primer de
primària ﬁns a 4t d’ESO i
allí fan horari intensiu.
3. La Catedral de Babel, a
Cracòvia i les mines de sal
de Wieliczka.
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La solidaritat, un dels principals valors
dels alumnes de l’Escola Josep Veciana
Els joves alumnes de l’Escola
Josep Veciana de Perafort han
volgut demostrar amb fets que
els joves d’avui sí tenen valors i
que no s’obliden de les persones
que tenen més diﬁcultats. Saben
que, entre tots, podem contribuir a
construir un món millor.
Amb el suport de la direcció del
centre educatiu i dels seus professors, els alumnes han protagonitzat
en els últims mesos dues campanyes solidàries: d’una banda,
van recaptar diners per a la Creu
Roja de Llorca i, d’altra banda, van
protagonitzar una campanya nadalenca de recollida d’aliments per
a Cáritas sota el lema “Tots units
fem força” i en el qual apareixen
els alumnes abraçats i vestits amb
els uniformes del FC Barcelona i
del Reisal Madrid. Oblidades les
rivalitats futbolístiques, van unir-se
per una bona causa.
Aquestes campanyes demostren
la bona tasca de l’equip docent de
l’escola, que està aconseguint una
educació integral dels alumnes.

Aprenem a “menjar sa, menjar millor”
Xerrada sobre nutrició i dietètica, a càrrec de Laura Julià Sevé
El passat mes de novembre, la Biblioteca Municipal de Perafort
va celebrar una xerrada sobre nutrició i dietètica titulada “Menjar sa, menjar millor”, i a la qual hi van assistir un total de 15 veïns
i veïnes del nostre municipi.
La xerrada va anar a càrrec de Laura Julià Sevé, diplomada en
Nutrició Humana i Dietètica i Màster en Nutrició i Metabolisme,
que va explicar a tots els assistents hàbits saludables d’alimentació i va donar resposta a alguns mites i tòpics referents a
l’alimentació i els aliments.
Menjar sa és menjar millor, per això és important que coneguem
quins aliments i en quina quantitat hem d’ingerir en la nostra
dieta per alimentar-nos bé i cuidar el nostre cos. Algunes de les
recomanacions bàsiques són consumir cinc racions de fruita/
verdura al dia, menjar preferiblement peix i carn blanca, evitar el
consum de begudes alcohòliques, beure més d’un litre d’aigua al
dia i, com a complement perfecte a una dieta sana i equilibrada,
realitzar diàriament una mica d’activitat física.

SOCIETAT
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Èxit dels cursos de cuina
Durant els mesos d’octubre i novembre,
els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
van poder millorar els seus coneixements
culinaris gràcies als dos cursos de cuina
impartits per Juani Trujillo, experta en
cuina i col·laboradora de la web culinària
“Directo al paladar”, i que es van realitzar a
la cuina de l’Escola Josep Veciana.
El primer dels cursos, destinat a principiants, va servir perquè ﬁns i tot els més
inexperts i inexpertes en la cuina trenquessin la seva por a enfrontar-se als fogons i
a l’elaboració d’un plat. Així, durant aquest
curs van aprendre tècniques bàsiques i
l’elaboració de plats senzills i vistosos que
permetrien el lluïment dels participants
davant els seus familiars i amics.

L’objectiu era aprendre
a realitzar plats senzills,
econòmics i saborosos
En el segon curs, dedicat a la cuina de
Nadal, els alumnes van aprendre a elaborar tres menús complets que els servirien
de guia per sorprendre als seus convidats
durant el Nadal. Els plats elaborats tenien
dues premisses elementals: que els ingredients no fossin cars i que la seva elaboració permetés avançar el treball i no haver
de fer-ho tot en el mateix dia.
Els participants d’aquests dos cursos van
poder aprendre i gaudir de la cuina, ja
que una vegada elaborats els plats van
degustar-los ells mateixos i comentaven el
resultat, produint-se un debat que enriquia
la classe i l’aprenentatge.

A dalt, els alumnes del curs de cuina en plena acció i, a baix, alguns dels plats cuinats

La borsa de treball de l’Ajuntament t’ajuda a accedir al mercat laboral
Dins de les mesures de suport i impuls que des de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí s’estan realitzant per ajudar als
veïns i veïnes que es troben sense ocupació hi ha l’actualització dels currículums de la borsa de treball de l’Ajuntament
de Perafort.
Aquesta borsa de treball és la primera font que consulta
l’Ajuntament per cobrir les necessitats del municipi i, a més,
és una de les primeres fonts consultades per les empreses
situades al nostre entorn.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’estan mantenint
contactes amb les diferents empreses situades al nostre

municipi, perquè coneguin aquest projecte i comuniquin
al nostre consistori aquelles vacants que necessiten en les
seves empreses per poder buscar primerament entre els
candidats i candidates que es troben en la borsa d’ocupació
de Perafort i Puigdelfí.
L’objectiu d’aquesta mesura és clar: oferir una eina útil als
veïns i veïnes del municipi perquè els serveixi d’ajuda per
accedir al mercat laboral.
Si estàs buscant treball, pots inscriure’t en aquesta borsa
d’ocupació a l’Ajuntament de Perafort o a l’Espai Municipal
de Puigdelfí.
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Els nostres joves gaudeixen d’una divertida
sortida a la Font d’en Garrot
El passat 29 d’octubre, els
joves del nostre municipi van
realitzar una sortida a la Font
d’en Garrot, organitzada per
l’àrea de Joventut del nostre
Ajuntament i el Punt Jove. Fins

Bicicleta i paintball es
van unir en una jornada
festiva i esportiva
a la Font d’en Garrot s’hi van
desplaçar amb bicicleta, per
la qual cosa els participants
van gaudir del paisatge alhora
que van realitzar exercici. Ja a
la zona de l’activitat, els joves
es van vestir amb les indumentàries típiques del paintball, que garanteixen la seva
seguretat, i van gaudir d’una
divertida jornada a l’aire lliure.

Els joves de Perafort i Puigdelfí, en dues de les activitats de què han gaudit darrerament

Passatge del terror
D’altra banda, el passat mes
d’octubre i per segon any
consecutiu, l’Espai Jove es
va convertir el dia de la Castanyada en un passatge del
terror per als més petits. L’èxit
de la iniciativa va ser total,
ja que hi va haver ﬁns a una
hora de cua per accedir al passatge, la qual cosa demostra la
valentia dels nostres infants.
Tant els assistents com els
joves que hi van participar com
a actors, van gaudir de valent
d’aquest passatge del terror.

El Punt Jove obre portes, quinzenalment, a l’Ajuntament
Després de les vacances de Nadal, des
del 17 de gener, els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí tenen novament a la seva
disposició el Punt Jove, una oﬁcina que
obrirà portes els dimarts, cada 15 dies, de
16.30 h a 19.30 h, a les dependències de
l’Ajuntament. Aquest és un servei públic i
gratuït que ofereix a tots els joves de 12
a 35 anys una informació àmplia relativa
a tots els àmbits del seu interès i que

inclou serveis d’informació general sobre
estudis, habitatge, salut, lleure i lectura,
cursos i molts altres assumptes.
A més, el Punt Jove també posa a disposició dels nostres joves el Club de la
feina, oferint un recull d’ofertes de treball
actualitzades de tota la comarca i assessorament laboral, obert a tothom sense
límit d’edat, i la Viatgeteca consultiva, un
servei amb més de 60 guies de viatge. Des

d’aquest servei, hi ha possibilitat d’organitzar activitats lúdiques i formatives.
El Punt Jove està a disposició de tots els
joves el dimarts, cada 15 dies, des de
mitjans d’aquest mes de gener, tot i que
també atén peticions i realitza atenció
personalitzada tots els dies, a través del
correu electrònic mancomunatjove@tarragones.org, o per telèfon, trucant al 977
24 45 00.

CONSISTORI
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Agraïment i homenatge a Anton Valero
El responsable de Dow deixa la direcció del Complex Industrial a Tarragona

Joan Martí Pla i Anton Valero durant el comiat

Amb motiu del comiat d’Anton Valero com a Director del Complex
Industrial de Dow Chemical Ibérica a Tarragona, l’Alcalde de Perafort, Joan
Martí Pla, li va lliurar un detall i li va agrair, en nom de tot el consistori,
la implicació, el suport i el compromís que sempre ha demostrat Dow i
la Direcció del Complex Industrial de la companyia a Tarragona amb el
nostre municipi.
Anton Valero va ser nomenat Director del Complex Industrial de Tarragona
a principis de l’any 2003. Un any més tard va ser nomenat, a més, president
de Dow Espanya i Portugal. Des de llavors, Anton Valero va assumir els dos
càrrecs. A més des de ’abril de 2008 és President de l’AEQT (Associació
Empresarial Química de Tarragona).
A partir d’ara, Valero se centrarà exclusivament en les responsabilitats de
President de Dow Espanya i Portugal i li substitueix, com a Director del
Complex Industrial de Tarragona, el senyor Kepa Diaz.

El nostre municipi, pioner en la lluita contra
el mosquit tigre
El passat mes de desembre, Perafort va aprovar una ordenança
municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre, convertint-se així en un dels municipis pioners en aprovar una ordenança
d’aquest tipus al nostre territori.
De fet el nostre Alcalde, gran coneixedor de la problemàtica i una de
les autoritats municipals més implicades en la prevenció i el control
del mosquit tigre, va ser convidat per la Diputació de Tarragona per
donar una conferència en la sessió informativa “Estratègies d’intervenció per al control de l’expansió del mosquit tigre a l’àmbit local”.
La seva conferència va tractar sobre les experiències municipals en
la vigilància i control del mosquit tigre.
En els propers mesos, l’Ajuntament realitzarà campanyes d’informació i conscienciació perquè tots els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí coneguin què fer per prevenir i lluitar contra el mosquit
tigre. Una tasca en la qual el nostre municipi s’està implicant de
manera exemplar i l’ordenança de la qual, de ben segur, estimularà
altres municipis del territori a crear les seves pròpies iniciatives en
aquest sentit.

Acord amb l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil
de Tarragona perquè actuïn
al nostre municipi

L’Alcalde de Perafort va participar com a ponent en la sessió informativa.

El nostre Ajuntament ha arribat a un
acord de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Tarragona. L’objectiu de l’acord,
que se signarà properament, és que
Perafort i Puigdelfí comptin amb més
mitjans de seguretat en totes les

activitats i esdeveniments que s’organitzin al nostre municipi.
Gràcies a aquest acord, Protecció
Civil de Tarragona estrena la seva
nova competència al nostre municipi
durant la Festa Major de Puigdelfí,
del 19 al 22 de gener.
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Biel Arilla suma dos nous
èxits a la seva trajectòria
En els últims mesos, el jove nedador perafortí
Biel Arilla ha aconseguit incloure al seu palmarès la millor marca catalana dels 50 metres
esquena i la millor marca estatal dels 50 metres
lliures, ambdues en la categoria de 14 anys.
El millor registre català dels 50 metres
esquena el va assolir durant la segona jornada del “Natagona”, competició celebrada a
les instal·lacions del Club Natació Tàrraco el
passat mes de novembre. El registre assolit
per Biel Arilla va ser de 28’87”, millorant en 18
centèssimes l’anterior millor registre.
Al desembre, durant la celebració de la quarta
jornada del “Natagona”, Arilla va aconseguir la
millor marca estatal de 50 metres lliures, amb
un espectacular registre de 24’33”, millorant
el rècord anterior de 24’40”. Dies més tard es
va establir un nova marca estatal en 24’28”,
dues centèssimes inferior a la millor marca
personal d’Arilla, que va establir en 24’30” el
passat 23 de desembre, al Trofeu Tarraco.
Amb aquests registres, Arilla amplia el seu palmarès i continua superant-se dia a dia, demostrant que l’esforç i el treball que realitza tenen
la seva recompensa. A més, durant el 2011 va
superar 6 rècords del Club, la qual cosa demostra el seu gran nivell. Actualment, el nedador
perafortí posseeix en la categoria de 13 anys
la millor marca estatal de 50 metres lliures i
les millors marques catalanes de 50 metres
esquena en les categories de 13 i 14 anys.

Perafort Bike
a Amsterdan
i Reus
En els últims mesos, els esportistes
de Perafort Bike han estat presents
en dues cites destacades: la Marató
d’Amsterdam 2011 i la Mijta Marató
de Reus.
La cita en terres holandeses va tenir
lloc el passat mes d’octubre, en una
interessant escapada a la qual hi van
acudir un grup de 15 membres de
Perafort Bike, entre atletes i els seus
familiars, que no van voler perdre
l’oportunitat de conèixer Amsterdam.
Els esportistes de Perafort Bike van
complir el seu objectiu i van arribar
a la meta sense cap complicació.
Aquesta aventura va ser possible
gràcies al suport de l’Ajuntament de
Perafort, de l’Associació Esportiva
Perafort Bike i de l’empresa Solarca,
de la Selva del Camp.
Una setmana després, Perafort Bike
va participar a la 4a edició de la Mitja
Marató de Reus, on els atletes de
l’associació van obtenir uns magníﬁcs
resultats.

Olivé participarà en tres proves
del Campionat de Moto 3
L’equip KTM ha conﬁrmat que el pilot perafortí
Joan Olivé participarà en tres grans premis del
Campionat Mundial de Moto 3, la nova categoria que substitueix l’anterior de 125cc. En
aquestes proves participarà com a pilot convidat, ja que el pilot titular de l’equip austríac
serà l’italià Sandro Cortese.
A més, Olivé continuarà amb les funcions
d’emprovador de Moto3 de KTM que l’han
portat a evolucionar, durant el 2011, el prototip de Moto3 que estrenaran aquesta temporada. En el cas que Olivé trobi una moto
per afrontar tot el campionat mundial, el seu
actual equip l’alliberarà. Actualment és un
dels pilots més ràpids de la categoria.

Els corredors de Perafort Bike acudeixen a
les cites més importants del calendari

Acords de plens
Extracte de l’acta de la sessió del
Ple celebrada el 23 de setembre de
2011
Assistents: Il·lm. Sr Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho i
Leiva, 1a tinent d’alcalde; Sr. Javier Antonio
Robledo i López, 2n tinent d’alcalde; Sr.
Xavier Prim i Cusidó, regidor; 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 delegar en el Sr.
alcalde la designació de l’Ajuntament que
representarà als ajuntaments amb 20.000
habitants o menys en el Consell Territorial
de la Propietat Immobiliària.
S’aprova per unanimitat l’aprovació inicial
de l’Expedient núm. 5 de Modiﬁcació de
Crèdits del Pressupost de 2011.
El Ple resta assabentat que el Consell
Comarcal del Tarragonès ha acordat la

Padró d’habitants

A

modiﬁcació del contracte entre l’empresa
FCC S.A. i el Consell, de manera que l’empresa sigui l’encarregada de gestionar la
deixalleria supra municipal del Catllar des
del dia 1 de juliol de 2011 i mentre duri la
concessió de la qual és titular de la resta
de serveis, és a dir, ﬁns al 31 de desembre
de 2014.

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

El Ple resta assabentat que l’empresa
Plana ha incorporat al servei nocturn d’autobusos les parades de Vallmoll Paradís, els
Garidells i Perafort.

S’acorda pel vot a favor dels nou membres
de la corporació presents dels nou que
composen el nombre legal de membres
de la corporació i, per tant, amb el quòrum de l’art 47.2 11) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, de bases de règim local: aprovar
provisionalment la Modiﬁcació puntual de
les Normes Subsidiàries zona “La Beurana”
juntament amb l’informe de sostenibilitat
ambiental i la Memòria Ambiental que
l’acompanyen (aprovats aquests últims pel
Departament de Medi Ambient en data 8
de juny de 2011).També s’acorda notiﬁcar
aquest acord a les persones interessades
i remetre una còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme per a la
seva aprovació deﬁnitiva.

Extracte de l’acta de la sessió del
Ple celebrada el 10 de novembre
de 2011
Assistents: Il·lm. Sr Joan Martí Pla i Pla,
alcalde president; Sra. Ma Roser Artacho i
Leiva, 1a tinent d’alcalde; Sr. Javier Antonio
Robledo i López, 2n 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,

El Ple resta assabentat del decret de l’Alcaldia de data 21 d’octubre de 2011 pel
qual s’aprova la liquidació del Pressupost
de 2010.

17 DE GENER DE 2012: 1.299 HABITANTS

Naixements

Matrimonis

Aitana Prieto Escobar

04/10/2011

Santiago Salvat Costa

Sergi Ferré Martínez

14/10/2011

i Mª Teresa Mora García

Arnau Muñíz Mañá

05/12/2011

Unai Rodríguez Floristan

10/12/2011

Martín Nicolas Otero Duarte

Aitor Romero Senra

15/12/2011

i Daiana Valeria González Ribeiro 10/12/2011

10/12/2011

(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).

Entra a www.perafortbike.com.
Associació Esportiva Perafort Bike. Carrer Joan Palau, 1. 43152-Perafort
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SERVEIS

Telèfons útils

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

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

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

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

VALLS › TARRAGONA
6.05

(1)

6.45

(1)

8.05

(2)

8.30

(2)

9.40

10.05

11.35

(1)

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

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

. . . . . 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

18 de febrer de 2012. Tarragona
Meler Brosed, Raul. Caputxins, 21 bis Tel. 977 22 57 76
19 de febrer de 2012. Sant Pere i Sant Pau
Nolla Solé, Joaquim. Ediﬁci Baix Penedès, 11bis (SPISP)
Tel. 977 21 25 69
25 de febrer de 2012. Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Avgda. Catalunya, 17. Tel. 977 22 30 20
26 de febrer de 2012. Tarragona
Felip Colet, Mª. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2 Tel: 977 22 32 55
3 de març de 2012. Tarragona
Perpiña Piqué, Francesca. Eivisa, 7-9. Tel. 977 22 13 23
4 de març de 2012. Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel. 977 23 31 19
10 de març de 2012. Tarragona
Roset Armengol, Marta. Plç. Generalitat,1 A. Tel. 977 21 16 60
11 de març de 2012. Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel: 977 22 06 03
17 de març de 2012. Sant Pere i Sant Pau
Gloria Llopart - Jordi Sierra, Bl. S.Simó, D (SPISP). Tel.: 977 20 00 15
18 de març de 2012. Tarragona
A. Salazar, C. B. Pin i Soler, 3. Tel. 977 21 81 75
24 de març de 2012. Sant Pere i Sant Pau
Nolla Solé, Joaquim. Ediﬁci Baix Penedès, 11bis. Tel: 977 21 25 69
25 de març de 2012. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristófor Colom, 1. Tel. 977 21 45 17
31 de març de 2012. Tarragona
Salazar Echavarria, Antonio. Cos del Bou, 2. Tel.: 977 23 16 31

6.30

(1)

7.50

9.00

(3)

9.25

10.00

6.50
(0)

8.30

12.35

(1)

10.30

(2)

11.25

12.00

14.40

(1)

12.25

(2)

13.25

14.00

16.40

(1)

14.35

(2)

15.25

16.00

16.35

(2)

17.25

18.05

18.35
(1)
20.35
22.00

(1)

19.25
21.00
22.30

(2)

15.35

16.10

(1)

17.05

(0)

17.35

18.05

(1)

18.40
(1)
20.40
22.05

(2)

19.40
21.10
22.40

20.05
(0)
21.35
23.05

(1)

(0)

20.00
21.25
23.05

DISSABTES
6.00
(1)

(1)

8.30

10.05

7.30
9.05

(1)

8.05
(1)

10.50

12.05

13.30

14.05

(2)

17.10

18.05

(1)

18.40

(1)

19.25

20.05

(2)

20.45
22.05

(1)

6.00
(1)

9.40

(2)

16.10

21.25

8.25

10.00
(2)

(1)

6.50
9.00

(1)

12.50

11.25
14.00

16.00

(2)

(1)

18.50

(2)

(1)

20.45

7.50
(1)

9.25

12.00
(1)

16.50

15.30
18.00

19.25

20.00

21.00

22.05

DIUMENGES I FESTIUS
(1)

(1)

(2)

9.40

12.05

29 de gener de 2012. Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel. 977 22 06 03

12 de febrer de 2012. Sant Pere i Sant Pau.
Gloria Llopart - Jordi Sierra, Bl. S.Simó, D. Tel. 977 20 00 15

(0)

7.25

(1)

14.05

(1)

6.00

12.05

13.35

(1)

11 de febrer de 2012. Sant Salvador
Pedrola Ferrando, Montserrat. Av. Pirineus, 121 (Sant Salvador).
Tel. 977 22 06 03

(0)

10.35

(2)

8.05

5 de febrer de 2012. Tarragona
Cabrito Serra, Mª Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel. 977 21 22 86

7.35
9.10

(1)

Farmàcies de guàrdia

4 de febrer de 2012. Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel. 977 23 31 19

(2)

(1)

21.10

28 de gener de 2012. Sant Pere i Sant Pau
Araceli Creus - Irene Escudero. Violant d’Hungria, 23 - 25
Tel. 977201842

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

8.30

10.05
(2 )

14.45

13.30

16.10

18.05

(1)

20.45

(2)

9.05
(1)

18.40
21.30

(2)

7.50
(1)

10.50

9.25

14.05

11.25

17.10

14.00

20.05

(2)

22.05

(1)

16.50
20.00

23.10

(1)

(1)

8.25

9.00

10.00

(1)

12.00

(2)

15.15

10.30
12.50
16.00

18.00

(2)

19.30

20.45

(1)

22.05

23.10

(0) Passa per Perafort i Vallmoll
(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
Els hoaris sense marca només passa per l’Estació del Camp

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

10.00

10.30

9.55

10.19

10.50

11.25

12.00

12.25

11.50

12.19

12.50

13.25

14.00

14.35

13.50

14.19

14.55

15.25

16.00

16.35

15.50

16.24

16.55

17.25

18.00

18.35

17.19

18.19

18.55

19.25

20.00

20.35

19.54

20.20

20.54

21.00

22.00

22.30

21.24

22.19

22.54

23.05

6.15

7.45

8.20

6.00

6.50

7.50

8.45

9.20

9.55

8.25

9.00

9.25

23.19

DISSABTES

10.19

11.05

12.19

10.00

11.25

12.00

13.45

14.19

16.24

12.50

14.00

15.30

17.25

18.19

18.55

16.00

16.50

18.00

19.40

20.19

21.00

18.50

19.25

20.00

21.24

21.40

22.19

20.45

21.00

22.05

8,25
10.00
12.00

9.00
10.30
12.50

23.29

DIUMENGES I FESTIUS
8.20
9.55
12.19

8,45
10.19
13.45

9,20
11.05
14.19

7.50
9.25
11.25

15.00

16.24

17.25

14.00

15.15

16.00

18.19
20.59
23.24

18.55
21.45

20.19
22.19

16.50
20.00
23.10

18.00
20.45

19.30
22.05

HORARIS

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

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

De 9 a 13 h

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

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

Diumenge
De 10 a 13 h

