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Puigdelfí, una part molt important del
nostre municipi

Roser Artacho Leiva
Alcaldessa pedània de Puigdelfí

[04]

Avui ens toca parlar de Puigdelfí, encara que no podem
entendre el nostre poble sense Perafort, ni tampoc podem
entendre Perafort sense Puigdelfí. Ambdós pobles tenen la
seva identitat pròpia i no han de renunciar a ella, però som
més forts l’un amb l’altre. Tots plegats fem un municipi més
fort i construirem un futur millor i més pròsper per a tots
nosaltres.
Puigdelfí és una part molt important del nostre municipi i de
la nostra política municipal. Des de l’Ajuntament treballem
per millorar la qualitat de vida de tots els nostres veïns i
veïnes de Perafort i Puigdelfí. Com a acaldessa pedània de
Puigdelfí és un honor representar al meu poble i treballar
per millorar-ne la qualitat de vida. Però en aquesta tasca
no em trobo sola, compto amb el suport de tots els meus
companys del Consistori, començant pel nostre alcalde, Joan
Martí Pla, que és el primer en preocupar-se dels problemes i
les necessitats de Puigdelfí.
Fa pocs dies celebràvem la Festa Major de Puigdelfí en
honor a Sant Sebastià. Quatre dies de festa en els quals tots
vam poder gaudir del nostre poble, dels nostres costums i,
sobretot, de la nostra gent. Un any més, els veïns i veïnes
de Puigdelfí van demostrar la seva alegria i el seu alt nivell
de compromís i participació en tots els actes programats. La
Festa Major de Puigdelfí és una de les dates més importants
del nostre municipi i, per això, en gaudim al costat dels
nostres amics i familiars. A més, coincidint amb aquesta
data, celebràvem també el primer any de funcionament de
l’Espai Municipal de Puigdelfí com “el nostre Ajuntament”. Un
servei que tots valorem molt positivament i que ens permet
fer totes les gestions administratives sense tenir necessitat
de desplaçar-nos a Perafort. Era una demanda dels veïns i
veïnes de Puigdelfí que hem fet realitat.
Però hem de seguir treballant per seguir millorant els serveis
i les infraestructures de Puigdelfí i, també, de Perafort,
perquè la nostra prioritat és millorar la qualitat de vida de
stots els nostres veïns i veïnes. Per això, durant els propers
anys esperem poder emprendre nous i importants projectes
a Puigdelfí. Per exemple, volem instal·lar-hi Wi-Fi, cobrir la
pista poliesportiva, construir una pista de pàdel i millorar el
Casal Cultural, entre d’altres.
En deﬁnitiva, és un honor per a mi viure i representar a
Puigdelfí i formar part d’un dels millors municipis del nostre
territori juntament amb Perafort. Dos pobles i un únic
municipi que és un exemple de germanor, convivència i
tranquil·litat.
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Puigdelfí celebra la seva Festa
Quatre dies de gresca en què grans i petits van gaudir de valent
Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van celebrar el passat mes de gener
la Festa Major de Puigdelfí en honor a
Sant Sebastià. Quatre dies de festes, del
19 al 22 de gener, en els quals tots vam
oblidar-nos dels problemes quotidians
per gaudir de la festa del municipi amb
els nostres familiars i amics. Una Festa
Major amb activitats per a totes les
edats i gustos organitzada per la Societat
Cultural i Recreativa de Puigdelfí amb el
suport del nostre Ajuntament.
Els actes es van iniciar amb les vespres
solemnes de Sant Sebastià màrtir i, posteriorment, es va inaugurar l’exposició
“Puigdelfí, 5 de maig de 1811” promoguda per l’historiador local Josep Pedro
i que va poder visitar-se durant les festes
a l’Espai Municipal de Puigdelfí.
La nit del 19 de gener, un centenar de
veïns i veïnes van assistir al Sopar de Gala
de Festa Major, organitzat al Casal Cultural de Puigdelfí i que va estar amenitzat
per Alicia Alomà Group. Entre els assistents també es trobaven els membres
del consistori, encapçalats per l’Alcalde,
Joan Martí Pla, i destacades autoritats i
personalitats de l’àmbit de la política, la
cultura i empreses del nostre territori.
Tots els presents van gaudir d’un exquisit
àpat i van xerrar amistosament en una
vetllada de germanor entre el veïns i veïnes del nostre municipi.
L’endemà, l’Església de Puigdelfí va
celebrar la Missa solemne en honor a

Kepa Díaz de Mendibil, director de Dow Chemical Tarragona, també va sumar-se a les celebracions

Els més petits van poder gaudir del Parc infantil amb inﬂables instal·lats a la pista Poliesportiva

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Major en honor a Sant Sebastià

El Col·lectiu de Dones de Puigdelfí va oferir una xocolatada popular per a la canalla. A la dreta, els veïns i veïnes gaudint del vermut popular

El futbolí inﬂable va tenir un gran acolliment entre els infants del nostre municipi, que no van dubtar a mostrar les seves habilitats amb la pilota
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Sant Sebastià, un acte que va comptar
amb l’acompanyament de la Coral Prada
de Conﬂent Cor i al qual van assistir-hi
nombrosos devots i devotes. A continuació, els veïns i veïnes van participar en
el vermut popular ofert al Casal Cultural.
A la nit, el protagonisme va recaure en
el Ball de Festa Major amb l’Orquestra
Girasol, una de les orquestres més reconegudes i de més prestigi del nostre
territori. Els assistents van gaudir i van
ballar ﬁns a altes hores de la matinada.
A primera hora del dissabte els més
matinadors van degustar, entre d’altres
productes, pa torrat, llonganissa i bacó
a l’esmorzar popular organitzat davant
del Casal Cultural. Mentrestant, els nens
i nenes gaudien del Parc infantil i inﬂables instal·lat a la Pista Poliesportiva de
Puigdelfí. A més, a la tarda, la canalla va
assistir a l’espectacle d’animació infantil realitzat per Muniato Xou i va acabar
el dia degustant la Xocolatada Popular
que els va oferir el Col·lectiu de Dones
de Puigdelfí. A la nit, els veïns i veïnes
van gaudir del segon Ball de Festa Major
amb l’orquestra Melodia, guardonada
amb la Creu de Sant Jordi per la seva
trajectòria musical.
L’últim dia de Festa Major, el diumenge
22 de gener, grans i petits van gaudir
al Casal Cultural d’un espectacle de
música i dansa tradicional mexicana.
En acabar, com a cloenda, tothom va
contemplar el castell de focs artiﬁcials.

Els infants van gaudir d’una àmplia programació
infantil durant la Festa Major

Viure a Perafort i a Puigdelfí

L’espectacle de música i dansa tradicional mexicana va omplir el Casal Cultural de Puigdelfí

Exposició sobre la Guerra del Francès al municipi i la comarca
Promoguda per l’historiador local Josep Pedro, l’exposició “Puigdelfí, 5 de maig de
1811” es va poder visitar durant la Festa Major de Sant Sebastià a l’Espai Municipal
de Puigdelfí, uns dies en què molts veïns i veïnes del nostre municipi van visitar
l’exposició. Aquesta proposava un viatge històric que relatava, a través de diferents documents i elements de l’època, què va signiﬁcar la Guerra del Francès i
la seva crueltat a Puigdelfí i altres municipis propers de la província de Tarragona.
Els visitants van poder observar-hi documents i elements històrics de l’època que
demostren les diﬁcultats i crueltats dels episodis bèl·lics viscuts durant la Guerra
del Francès i que han perdurat en la memòria col·lectiva de Tarragona i Catalunya.
L’exposició va ser inaugurada per Roser Artacho, alcaldessa pedània de Puigdelfí, en
un acte que va comptar amb la presència de l’historiador local Josep Pedro, autor
de l’exposició. En la seva intervenció, Roser Artacho va destacar l’esforç, l’afecte
i l’interès de Josep Pedro perquè tots poguéssim gaudir d’aquesta interessant
exposició històrica.
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El Carnaval, sinònim de colors i xerinola als
carrers del nostre municipi
El passat 25 de febrer Perafort i Puigdelfí
es van omplir de confeti, color, música i
xaranga. Un any més la Societat Cultural
Recreativa de Perafort i la de Puigdelfí van
organitzar la festa més esbojarrada de
l’any, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
La rua de Perafort, formada per 11
comparses i amb un total d’uns 400
participants, va començar a l’avinguda
Catalunya i va recórrer tots els carrers del
municipi amb l’animació de la Xaranga
Band Tocats.
Els més petits també van gaudir de la
seva pròpia festa, celebrada al Casal, on el
Grup Rovell d’Ou va repartir molts somriures a tots els nens i nenes. Per acabar bé
la tarda, es va repartir coca amb xocolata
a tots els infants que anaven disfressats.
Ja ben entrada la nit, la festa no va aturar-se; al contrari, el Gran Ball de Carnaval
va ser la cita indispensable per a aquells
que volien més diversió. Els protagonistes
de la nit, però, van ser els participants del
Concurs de Disfresses, en què les més
originals van ser premiades per parelles,
grups i individualment. La vetllada més
divertida de l’any va acabar amb l’actuació musical de Quarter Elite i amb les xirigotes “Vamos de Perros, muy perrooos”.
El carnaval dels més petits a Puigdelfí
Una setmana abans, Puigdelfí va organitzar una festa de disfresses per als més
petits del municipi. “Tres per Res” va ser el
grup encarregat d’amenitzar el Casal amb
cançons, danses i molt d’espectacle. Per
acabar d’arrodonir la vetllada, els nens i
nenes de Puigdelfí van gaudir d’una bona
xocolatada amb coca i d’un petit record
del carnaval.

La Rua de Carnaval, al seu pas pel carrer Major de Perafort

Les onze comparses de Carnaval van omplir d’alegria i color els carrers del nostre municipi

Viure a Perafort i a Puigdelfí

Un any més, els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van participar activament a la festa de Carnaval

El Carnaval és la festa més esbojarrada de l’any i es caracteritza pel gran sentit de l’humor de tots els participants
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Molta varietat, originalitat i creativitat en les disfresses que es van poder veure durant la festa i en el concurs celebrat al Casal Cultural
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11

Amb la mirada al cel
El passat 16 de març la pista poliesportiva de l’Escola Josep Veciana es va convertir, només per una nit, en un improvisat
observatori astronòmic. L’Espai Jove de
Perafort és qui va tenir la iniciativa d’organitzar, juntament amb l’Associació Astronòmica de Torroja del Priorat, la Fundació
En Xarxa i l’Ajuntament, aquesta trobada
espacial per a tots els públics.
Durant la Nit d’Astronomia es va poder
observar dos fenòmens planetaris: la conjunció entre Venus i Júpiter (fenòmen en
què els dos planetes estan molt propers
l’un de l’altre) i l’oposició de Mart (fenòmen
que permet veure el planeta molt més a
prop de la Terra). Per tal de veure’ls, els
membres de l’Associació Astronòmica van
facilitar telescopis professionals i potents

làsers de trajectòria, que van compartir
amb tots els assistents.
Amb una intenció divulgativa, també es va
explicar als més curiosos altres continguts
astronòmics, com els antics sistemes
d’orientació, les principals constel·lacions
o l’origen de l’horòscop.
L’aplec “estel·lar” va tenir una gran acollida
per part de tots els participants, ja que
alguns no havien mirat mai per un telescopi i tenien ganes d’aprendre’n. Degut a
aquesta bona acceptació de la trobada, hi
ha possibilitats que la Nit d’Astronomia es
pugui repetir en un futur.

La Nit d’Astronomia de
Perafort va permetre veure
les estrelles de molt a prop

Èxit de participació en la primera Nit
d’Astronomia celebrada a Perafort

Paella popular per col·laborar amb la Parròquia de Perafort
El passat dissabte 28 de gener, 120
persones van assistir a la paella
popular organitzada per la parròquia
de Perafort al Casal Cultural. L’esdeveniment, obert a tot els veïns i
veïnes del nostre municipi, va servir
per gaudir, en bona companyia, d’un
dels plats més exquisits de la cuina
mediterrània, la paella, i recaptar
fons per pal·liar les despeses de la
parròquia de Perafort.
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Els nens i nens de l’Escola Bressol celebren
totes les festes del calendari

A dalt, la festa de l’hivern, en què els infants van menjar xocolata. A les imatges inferiors, el Carnaval

En tornar de vacances de Nadal els
nens i nenes de l’Escola Bressol Mar Blava
van anar-hi amb les panxes ben plenes de
dolços i amb energia renovada per poder
celebrar durant aquest segon trimestre
totes les festes assenyalades al calendari.
Durant el mes de gener i malgrat que
segons el calendari, l’hivern ja havia
començat, els nens i les nenes de l’escola
van celebrar la seva festa de l’hivern menjant xocolata amb coca. El mes de febrer
va entrar amb fred i ganes de diversió. Els
infants de les classes de les Balenes i els
Taurons van anar al Teatre a veure l’obra
“La mare Oca”, tots s’ho van passar d’allò
més bé i van gaudir de l’espectacle.
Pels voltants de Carnaval tots els alumnes

Enguany les disfresses de
Carnaval estaven dedicades
a les energies renovables
van elaborar la seva disfressa. En honor
a l’any de les energies renovables les
disfresses van ser les següents: les classe
s de Petxines i Tortugues anaven de
planeta verd; la classe de Crancs bufava
fort i representava l’energia eòlica tot
disfressant-se molinets de vent; la classe
de Doﬁns eren l’energia solar i anaven disfressats de sol; els Taurons i les Balenes
anaven de núvols i arbres representant
l’energia hidràulica i l’energia geotèrmica.
Finalment, totes les educadores anaven
de plaques solars. El divendres de Carnaval i el temps els va acompanyar i tots els
alumnes, acompanyats dels seus familiars, van sortir a la Rua, que va ser molt
animada i divertida.
Al mes de març va arribar la primavera i a
l’escola ho van notar preparant una festa
per donar-li la benvinguda. Així, l’escola
es va decorar amb ﬂors i animalons que
quan arriba la primavera surten del seu
cau.
Els nens i nenes de l’escola també van
celebrar el dia de la Mona. Abans de
marxar de vacances, van preparar un ou
de Pasqua que ells mateixos van decorar
i van elaborar una Mona de xocolata que
van degustar al camp l’últim divendres de
classe. Una manera dolça de marxar de
vacances.
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Xerrades i formació per a tothom a l’Escola
Josep Veciana
La qualitat formativa i educativa de l’Escola Josep Veciana no només l’aproﬁten
els seus alumnes durant les classes, sinó
que tota la comunitat educativa pot beneﬁciar-se de les diverses activitats formatives
que s’organitzen des de l’escola i que són
un complement a l’activitat docent diària.
En aquest sentit, els alumnes de l’escola
van aprendre el que signiﬁca l’esforç i la
lluita davant les adversitats de la vida amb
la xerrada de Raúl Fernández, un responsable de material del Nàstic que fa uns mesos
va sofrir l’amputació d’una cama i utilitza
una pròtesi. Exposant la seva experiència
als nens, va voler explicar-los que malgrat
les diﬁcultats hem d’afrontar la vida amb un
esperit de superació, mantenint la vitalitat,
la il·lusió i la naturalitat de sempre.
Una altra de les xerrades programades va
ser sobre la seguretat del Plaseqta, per
explicar als nens i nenes com cal actuar
davant d’una fuita química. També van
acudir a l’escola uns agents rurals que
van explicar com respectar el bosc i saber
si està ben cuidat mitjançant les aus i les
restes que ens trobem al bosc. També
van aprendre d’una manera pràctica com
reciclar els aparells elèctrics, una xerrada
organitzada pel Consell Comarcal.
D’altra banda, amb els pares i mares es va
organitzar un taller d’educació viària a les
pistes per ensenyar als infants a respectar
i circular bé pel carrer.
A més, els professors de l’escola també
van rebre formació complementària amb
dos cursos de primers auxilis amb la collaboració de Pedro Sánchez, un professional
en la matèria que condueix una ambulància
del SEM.
D’altra banda, durant el darrer trimestre els
alumnes van gaudir d’una de les festes més
alegres de l’any, el Carnaval, i van rebre la
visita d’un Carnestoltes de debò.

Els alumnes, molt atents de la xerrada de Raúl Fernández i, sota, gaudint de la festa del Carnestoltes

L’Ajuntament cedeix tres oliveres a l’Escola Josep Veciana
L’Escola Josep Veciana ha incorporat al pati tres oliveres que van
ser cedides per l’Ajuntament de Perafort. A partir d’ara, aquesta
espècie formarà part del dia a dia de l’escola i els alumnes aprendran més sobre aquesta espècie, típica de la ﬂora mediterrània.
Aquestes tres oliveres formen part d’un grup més nombrós que
es van veure afectades per les obres d’ampliació de la carretera.
Amb la intenció de respectar i cuidar el medi ambient, es va decidir trasplantar i cuidar aquestes velles oliveres que estan situades
en altres zones del municipi.
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El nostre municipi aconsegueix reunir més
de 600 quilos de taps per una causa solidària
L’Ajuntament, els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí han col·laborat amb una
campanya solidària consistent en la recollida de taps de plàstic per ajudar
l’Aitana, una nena saragossana que pateix una cardiopatia congènita. La iniciativa es va iniciar al nostre municipi el passat mes de juliol i recentment s’ha
tancat el recompte amb un total de 609 quilos de taps d’ampolles recollits.
Tots ells van ser dipositats i empaquetats a l’ajuntament, per a posteriorment
enviar-los al poble de la nena.
Aquesta iniciativa va sorgir el passat juny de les empreses Bilboplastik, Digital Factory i la Fundació Seur, que es van comprometre a donar 300 euros
per cada tona de taps recollits. L’objectiu principal era aconseguir el nombre
màxim de taps per poder ﬁnançar el tractament per l’Aitana. Gràcies al web
“Una sonrisa para Aitana” i de les xarxes socials, la campanya ha tingut un
gran ressò a molts municipis de tot l’Estat espanyol, entre els quals s’inclou la
nostra gent, que ha mostrat el seu vessant més solidari.

Conduir de manera més eﬁcient és possible
Els passats mesos de gener i febrer els nostres veïns i veïnes van
poder participar de manera gratuïta al Curs de Conducció Eﬁcient,
una iniciativa creada per l’Institut Català d’Energia i organitzada
per l’Ajuntament de Perafort i l’Autoescola Sant Pere i Sant Pau.
Degut a l’alta demanda d’inscripcions, el curs que en un principi s’havia organitzat només dos dies, va ser ampliat a quatre,
arribant a un total de 15 participants. Tant la part teòrica com la
pràctica van servir per donar pautes de comportament al volant
i consells útils per reduir el consum de carburant i respectar el
medi ambient.
Segons l’Institut Català d’Energia, el curs no només serveix per
millorar la seguretat en la conducció i reduir les emissions de
CO2, sinó que permet estalviar ﬁns a un 20% de combustible.
Per part dels participants del curs, l’experiència ha estat molt
enriquidora, ja que els ajudarà a millorar la conducció i podran
reduir el consum de benzina, la qual cosa s’agraeix en l’actual
context de crisi.

Tamara Navarrete rep el premi de Creativitat Audiovisual
El passat 27 de març, el president de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va lliurar els premis de televisions locals i de creativitat audiovisual als guanyadors de l’edició de 2011. El premi de
Creativitat Audiovisual, dotat amb 2.000€, es va atorgar al treball
“Chartreuse. Passat i present tarragoní”, Un reportatge elaborat
pels estudiants de Comunicació de la URV Tamara Navarrete, veïna
de Perafort, Àlex Crespo, Felix Grossman, Xavier J. Triguero, Beatriz
Marcos i Andrea M. Torres.
El president de la Diputació de Tarragona va destacar la contribució
dels treballs guardonats a la projecció del territori i de la cultura.

CONSISTORI
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Més de 235 veïns aprenen i es diverteixen
amb els cursos organitzats per l’Ajuntamnet
Des del passat mes d’octubre, més de
235 veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
aprenen i gaudeixen dels cursos oferts
pel nostre Ajuntament, una oferta que
enguany inclou cinc novetats: introducció a la dansa, cuina de Nadal, hip hop,
cuina per a principiants i patchwork.
En total, divuit cursos per a tots els
gustos i edats que engloben l’esport, la
llengua, el ball, el teatre, la cuina i les

tradicions, entre d’altres. En deﬁnitiva,
una àmplia oferta que fomenta la cultura i la convivència i que enriqueix el
temps de lleure dels nostres veïns i
veïnes.
L’Ajuntament de Perafort subvenciona
una part important del preu d’aquests
cursos als veïns i veïnes empadronats al
municipi. Amb aquesta política es pretén facilitar a tothom l’accés als cursos

Enguany l’oferta incloïa cinc
novetats, amb un total de 18
cursos
i així garantir que els veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí puguin compartir
experiències, aprendre i gaudir del seu
temps d’oci.

Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí aproﬁten el seu temps d’oci per aprendre i compartir experiències en els diferents cursos organitzats

La dotació econòmica de les ajudes a l’estudi
2011-2012 creix d’un 6,5%
En total s’han concedit 243 beques, set més que en el curs anterior

L’educació i la formació són pilars prioritaris de la política municipal
de casa nostra, un municipi que vol ajudar als seus veïns i veïnes
per garantir que tots tinguin l’oportunitat d’accedir a l’educació i
a la formació amb el seu programa de beques i ajuts a l’estudi.
La sol·licitud de les ajudes per al curs 2011-12 va ﬁnalitzar el passat mes de desembre amb la concessió d’un total de 243 beques,
la qual cosa suposa set més que l’any anterior. A més, la dotació
econòmica destinada a les beques d’estudi també va augmentar
enguany un 6,5%, arribant a una dotació de 39.514,90€.

Aquestes beques i ajudes a l’estudi estan destinades als estudiants empadronats a Perafort i Puigdelfí que estan cursant
estudis reglats que atorguin una titulació oﬁcial, des del cicle
inicial d’educació infantil ﬁns als nivells de mestratge i postgrau
universitari.
Amb aquest programa, l’Ajuntament de Perafort pretén ajudar a
les famílies del municipi a fer front a les despeses derivades de
l’adquisició de llibres, material i matrícules, així com el cost del
transport escolar.
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La prevenció, el millor repel·lent contra el
Perafort aprova una ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre, que afecta
El municipi de Perafort i Puigdelfí
s’ha convertit en un dels pioners del
nostre territori en aprovar una ordenança municipal per prevenir i controlar el mosquit tigre (Aedes albopictus).
L’espai de desenvolupament larvari
d’aquesta espècie es troba en espais
públics i privats, per la qual cosa “és
imprescindible la col·laboració de tota
la població per prendre mesures preventives eﬁcaces”, segons explica el
nostre alcalde qui, a més, és una de les
autoritats municipals més implicades
i gran coneixedor de la problemàtica

del mosquit Aedes albopictus, conegut popularment com el mosquit tigre.
La primera vegada que es va detectar
aquesta molesta espècie a Catalunya
va ser l’any 2004, a Sant Cugat del
Vallès i en la veïna localitat de Cerdanyola. Des de llavors, s’ha estès per
les diferents poblacions del litoral i
prelitoral català, arribant a la província
de Tarragona durant l’estiu del 2007,
quan els primers exemplars de mosquit tigre van ser trobats a Altafulla.
Encara que el mosquit tigre no suposa
un risc per a la salut, es converteix en

La major activitat del
mosquit tigre es produeix
en els mesos d’agost i
setembre
un veí molt molest per l’elevat nombre
de picades que causa. Per tant, suposen un efecte negatiu sobre la qualitat
de vida de les persones, especialment
durant els mesos d’agost i setembre,

Els peixos vermells actuan com depedradors naturals i són ideals per evitar el desenvolupament del mosquit tigre en les basses i fonts decoratives

Actuacions especíﬁques en cementiris i llocs que tenen pneumàtics
Per a la prevenció i control del mosquit tigre cal actual de
manera especial en els cementiris i llocs amb pneumàtics usats.
Els cementiris solen ser llocs especialment problemàtics per al
desenvolupament del mosquit tigre, ja que aproﬁta per dipositar les seves postes en els gerros per les ﬂors. Els propietaris
dels drets funeraris haurien de foradar tots els recipients per
la seva base, amb la ﬁnalitat que aquests no acumulin aigua. A
més, es recomana l’ús de ﬂors artiﬁcials, però si es desitja utilitzar les ﬂors naturals, la humitat s’haurà de mantenir introduint

en el recipient o gerro alguna mena de material absorbent
(esponja, ﬁbres absorbents) o sorra, de manera que no hi quedi
aigua lliure.
Altres llocs que aproﬁta el mosquit tigre, així com altres espècies
de mosquits autòctons, són aquells que utilitzen o emmagatzemen pneumàtics a l’aire lliure. Per això, s’haurà d’emmagatzemar els pneumàtics de forma ordenada i sota cobert i, quan no
sigui possible, hauran de cobrir-se amb una tela impermeable
per evitar que s’acumuli aigua a l’interior dels pneumàtics.

CONSISTORI

Viure a Perafort i a Puigdelfí

mosquit tigre

Prevenció i
cura de picades

molts pobles de tota la comarca
el seu període de màxima activitat.
Tots els experts coincideixen que el
millor mètode per minimitzar la seva
presència i evitar la seva expansió
és la prevenció. És a dir, evitar els
hàbitats en els quals es reprodueix i
desenvolupa el mosquit tigre: espais
petits amb aigua estancada. Si evitem
els focus d’aigua estancada, sigui en el
recipient que sigui, evitarem la proliferació d’aquest molest mosquit, ja que
sense aigua no sobreviu. En la majoria
dels casos aquests focus es creen en
l’àmbit privat, fora del control de les
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administracions públiques, per la qual
cosa és fonamental la col·laboració de
tots els ciutadans per prevenir i controlar el mosquit tigre.
Amb l’ordenança municipal que ha
estat aprovada pel nostre Ajuntament
es vol regular les actuacions de prevenció que han d’aplicar els veïns i
veïnes del municipi per evitar la
proliferació del mosquit tigre. Si collaborem tots plegats, minimitzarem
la presència del mosquit i la seva
expansió i, per tant, millorarem la
nostra qualitat de vida.

t-BQJDBEBEFMNPTRVJUUJHSFÏTDPN
les picades dels altres mosquits.
t&WJUBSMFOUSBEBEFMNPTRVJUBMT
ediﬁcis instal·lant tela de mosquitera.
t"MFYUFSJPSQPSUFVSPCBEFNËOJHB
llarga, mitjons i pantalons llargs.
t-JNJUFVMFTBDUJWJUBUTBMFYUFSJPS
t'FTÞTEFSFQFMrMFOUBMFYUFSJPS/P
utilitzar en infants menors de dos
anys.
t&OHFOFSBM DBMFWJUBSBQMJDBSFM
repel·lent a la cara i quan entreu en
casa netegeu bé, amb aigua i sabó,
la pell i la roba.
t&ODBTEFQJDBEB DBMSFOUBSJ
desinfectar bé la zona i dur a terme
un tractament simptomàtic.
t&ODBTRVFQFSTJTUFJYJOMFT
molèsties, es recomana consultar al
metge.

Els recipients ﬂorals als cementiris solen ser llocs problemàtics per al control del mosquit tigre

Actuacions generals per combatre el mosquit tigre (Aedes albopictus)
- Evitar els objectes que tinguin concavitats i estiguin dipositats
a l’aire lliure, ja que poden quedar inundats i són susceptibles de
punt de cria i desenvolupament de larves de mosquit. Si no es
poden eliminar, cal buidar-los dos cops per setmana.
- Retirar els plats de sota els tests o vigilar que no estiguin amb
aigua més de tres dies.
- En cas de dipòsits ﬁxes que no es poden moure o que han de
quedar destapats (abeuradors), buidar-los dos cops per setmana
o cobrir-los amb una tela mosquitera de 2mm de pas de malla.

- En el cas de les basses i fonts decoratives es recomana tenir-hi
peixos vermells, els quals actuen de depredadors naturals.
- Revisar periòdicament les zones de drenatge i els canals de desguàs perquè no continguin aigua estancada.
- Evitar els forats en el sòl que puguin acumular aigua i tapar amb
sorra els forats naturals dels arbres.
- Mantenir nets els solars de brossa, recipients o qualsevol mena
d’objecte abandonat que pugui afavorir el desenvolupament del
mosquit tigre.
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Caminada popular de Perafort a la Platja
del Miracle

Els participants van gaudir d’una jornada esportiva i gastronòmica en la qual van recórrer llocs preciosos del nostre territori

El passat dissabte, 31 de març, 25 veïns i
veïnes de Perafort i Puigdelfí van participar
de la caminada popular organitzada per
Perafort Bike, amb la col·laboració del
nostre Ajuntament, i que els va permetre
realitzar un recorregut que els va portar
des de Perafort ﬁns a la Platja del Miracle,
de la muntanya al mar.
L’activitat es va iniciar a les 9 del matí al
Casal Cultural de Perafort, punt de sortida

del recorregut. Des d’allí, tots els participants van començar el trajecte d’uns 17 quilòmetres de distància, durant els quals van
travessar indrets tan bonics com els boscos
de Tarragona, Mas de Salort i Mas d’Enric,
així com les precioses platges tarragonines com la platja Llarga, la dels Capellans,
la Savinosa, l’Arrabassada i, com a punt
ﬁnal de la caminada, la platja del Miracle.
La durada va ser de quatre hores i com a

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

recompensa de l’exercici realitzat, els participants van recuperar forces amb un exquisit àpat en un conegut restaurant de la zona.
En acabar, un autobús els estava esperant
per portar-los de tornada al nostre municipi.
El bon temps va acompanyar durant tota
l’activitat, per la qual cosa els participants
van gaudir, encara més, d’una jornada que
va barrejar l’activitat física amb el medi
ambient i la gastronomia mediterrània.

ESPORTS
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L’Escola de Futbol Base del F.C. Perafort
segueix formant joves futbolistes
A més del primer equip, 26 infants participen en les diferents categories del club

El F.C. Perafort i l’Escola de Futbol Base del Club compleixen
la seva quarta temporada des de la creació de la nova junta
directiva. Després de quatre anys treballant per implantar
el futbol base a Perafort i assentar l’Escola de Futbol, el
balanç no pot ser més positiu per la conﬁança dipositada,
temporada rere temporada, pels alumnes i els seus pares i
mares. Aquesta conﬁança radica en els pilars fonamentals
de la nostra escola: la formació integral de la persona amb
la millora del futbolista. Un programa que fa ús de l’atractiu

que el futbol exerceix en els infants per a educar-los i al
mateix temps ensenyar-los a jugar bé a futbol.
En l’àmbit competitiu, cal destacar la bona marxa de les
diferents categories del club. L’equip Aleví “A” ocupa actualment la vuitena posició del Campionat de Lliga de Tercera
Divisió de Futbol 7, la mateixa posició amb la qual va ﬁnalitzar el campionat la temporada passada. L’altre equip de
l’Escola de Futbol, el Benjamí “A”, també està realitzant una
magníﬁca temporada, ocupant actualment la quarta posició
de la Lliga de Segona Divisió. Aquest mateix equip va acabar l’any passat segon en el Campionat de Lliga del Consell
Esportiu del Tarragonès.
Per la seva banda, el primer equip del club, que competeix
a la Quarta Catalana, s’ha reforçat amb un equip pràcticament nou que afronta amb moltes ganes, esforç i qualitat,
l’actual temporada. Ocupa la desena posició del campionat
però afronta la segona volta amb moltes garanties.
Malgrat estar en plena competició, el F.C Perafort ja està
treballant de cara a la propera temporada, tant en la categoria de Quarta Catalana com a l’Escola de Futbol. A més
estan preparant la tercera edició del Torneig d’Estiu anual
de 15 dies, així com en la creació d’una nova categoria de
futbol base: un Pre-Benjami “A”.

A dalt, l’equip de Quarta Catalana. A baix, l’equip Benjamí “A” pertanyent al futbol base perafortí
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Final Territorial de Tarragona d’Escacs a Perafort
Corresponent als Jocs Esportius Escolars de Catalunya
El passat dissabte, 17 de març, el
Casal Cultural de Perafort va acollir
la darrera de les tres jornades programades de la Fase Territorial de
Tarragona d’Escacs, corresponent als
Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Aquest campionat, organitzat pel
Consell Esportiu del Tarragonès amb
el suport del Club Escacs Perafort
i el nostre Ajuntament, va comptar
amb la participació de 33 escaquistes
d’edat escolar.
L’acte de lliurament va comptar amb
la presencia del Sr. Joan Martí Pla i
Pla, alcalde del nostre municipi; la Sra.
Gemma Solé i Boronat, representant
territorial de la Secretaria General de
l’Esport, i el Sr. Xavier Prim i Cusidó.
regidor d’Esports de Perafort i membre assessor de la Comissió Directiva
del Consell Esportiu del Tarragonès.
Els campions corresponents a cada
categoria van ser: Óscar Cubero de
Latierro (Escola Puigcerver de Reus),
en categoría prebenjamí; Didac Safont
Balaguer (Escola El Serrallo, Tarragona), en el torneig benjamí; Gabriel
López Garcia (AMPA Escola Bonavista,
Tarragona), en categoria aleví; i Abel
Balsells Asensio (Institut Domènech i
Muntaner, Reus), com a vencedor de
la categoria cadet.

Joan Olivé, nou
director esportiu
de KTM

El pilot perafortí Joan Olivé s’ha convertit en el nou director esportiu
de l’equip Red Bull KTM durant el 2012, per la qual cosa assumirà la
màxima responsabilitat esportiva a més de seguir sent el pilot provador
d’aquest equip a la categoria de Moto 3.
Olivé està molt content i molt motivat per aquesta nova responsabilitat que signiﬁca assumir un nou repte dins d’un projecte esportiu
ambiciós i amb futur, que a més li permetrà combinar les tasques de
gestió amb la sensació de velocitat com a pilot provador.

La Federació Catalana de
Motociclisme celebra la
seva gala a casa nostra

El passat 24 de febrer es va celebrar al Casal Cultural
de Perafort la Gala Anual de la delegació territorial de
la Federació Catalana de Motociclisme, durant la qual
es van repartir els premis del Campionat provincial
de motociclisme de Tarragona en les seves diferents
categories i modalitats. En total es van lliurar 120
trofeus que van recollir les joves promeses del motociclisme tarragoní.

Acords de plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 23 de
desembre 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, regidor; Sr. Lluís
Massagués i Vidal, regidor. Actua com a
secretària interventora Ma Isabel Millan
i Urra.
El Ple resta assabentat dels decrets de
l’alcaldia dictats des de la data de 23 de
setembre de 2011.
S’acorda per unanimitat l’acceptació
de la subvenció de PUOISC 2011/1256,
per import de 68.915,06€, per aplicar-la
a l’actuació “Aplicació del Cementiri
Municipal 1a Fase”.
S’acorda per unanimitat l’aprovació inicial de l’Expedient núm. 6 de Modiﬁcació de Crèdits del Pressupost de 2011.
S’acorda pel vot a favor dels nou membres presents que composen el nombre
legal de membres de la corporació aprovar inicialment la Modiﬁcació Puntual
de les Normes Subsidiàries en el que
fa referència a la zona d’“Ampliació del
Cementiri Municipal”.
S’acorda per unanimitat aprovar la Certiﬁcació núm. 1, per import de 96.538,58€,
i núm. 2, per import de 12.222,07€, i complementària, per import de 21.737,19€
corresponents a l’actuació “Adecuació
de l’enllumenat públic a la normativa
ambiental (nucli de Perafort)”.

Padró d’habitants

A

S’acorda per unanimitat acceptar la
subvenció de 113.600€ concedida pel
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya pel funcionament de les places de la Llar d’Infants
“Mar Blava” de Perafort.
S’acorda pel vot a favor dels 5 membres
de la corporació de CiU i del membre de
la corporació d’AMPEP-PIC, i amb el vot
en contra dels 3 membres de la corporació del PSC, l’aprovació del Compte
General de 2010.
S’acorda pel vot a favor dels 5 membres
de la corporació de CiU i del membre de la
corporació d’AMPEP-PIC, i amb el vot en
contra dels 3 membres de la corporació
del PSC, l’aprovació inicial del Pressupost
2012, la Plantilla de Personal i les Bases
d’execució del Pressupost de 2012.
S’acorda per unanimitat l’aprovació
inicial de l’Ordenança ﬁscal amb motiu
de la celebració de casaments civils a
l’Ajuntament.
S’acorda per unanimitat l’aprovació
inicial de l’Ordenança Municipal per a la
prevenció i control del mosquit tigre.
El Sr. Alcalde respon als escrits presentats a l’Ajuntament pel portaveu
del grup del PSC, el Sr. Daniel Esparza i
Sirera, sobre els telèfons mòbils i ﬁxos
que té l’Ajuntament i sobre la Plantilla
de Personal de l’Ajuntament.

El portaveu del grup del PSC, Sr. Esparza,
posa de manifest que enguany és el 50è
aniversari de l’obertura del forn Ribas, de
Perafort i s’hi hauria de fer alguna cosa
per part de l’Ajuntament. Seguidament,
el Sr. Lluís Massagués, representant del
grup AMPEP-PIC, posa de manifest que
els pagesos també porten més de 50
anys treballant-hi. El Sr. Alcalde manifesta, davant la manca de concreció de la
proposta, que aquesta serà estudiada a ﬁ
de poder concretar l’actuació o actuacions a impulsar, i que seran presentades
en properes sessions plenàries.
El Sr. Lluís Massagués i Vidal manifesta
que en el tema de carreteres, la disjuntiva entre el Ministeri de Foment i
la Generalitat no està resolta. A la qual
cosa el Sr. Alcalde posa de manifest que
el Ministeri de Foment ha enviat un escrit
a l’Ajuntament en què posa de manifest
que la carretera que va des de la rotonda
ﬁns a la TV-2231 és de la Generalitat.

Extracte de l’acta de la sessió
del Ple celebrada el 9 de febrer
de 2012
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, regidor; Sr. Lluís Massagués i Vidal,
regidor. Actua com a secretària interventora Ma Isabel Millan i Urra.
S’acorda pel vot a favor dels cinc membres presents de CIU, amb l’abstenció
dels tres membres presents del PSC i el
membre present d’AMPEP-PIC, aprovar
el Text refós del Pla Parcial SAU-R-1 i
SAU-R-2.

26 DE MARÇ DE 2012: 1.283 HABITANTS

Naixements
Teo Vernet Chivite

S’acorda per unanimitat que el municipi
de Perafort-Puigdelfí renova la seva
adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya aprovat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, a partir del 31 de desembre
de 2011.

Defuncions
16/02/2012

Cristòfol Roig Gou
(Fora del registre civil de Perafort)

(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).

21/03/12
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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

28 d’abril de 2012. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristófor Colom, 1. Tel. 977 21 45 17
29 d’abril de 2012. Sant Salvador
Alcoceba Gutierrez, Mª. Merce, Muntaner, 13 - 15. Tel.977 52 05 37
5 de maig de 2012. Tarragona
Pinilla Andreu, Miriam, Francesc Bastos, 1 bis. Tel. 977 22 15 60
6 de maig de 2012. Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Angels, Vidal i Barraquer, 7. Tel. 977 22 18 62
12 de maig de 2012. Tarragona
Cabrito Serra, Mª Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel. 977 21 22 86
13 de maig de 2012. Tarragona
Meler Brosed, Raul. Caputxins, 21 bis Tel. 977 22 57 76
19 de maig de 2012. Tarragona
Roig - Sabate, Rovira i Virgili, 30. Tel. 977 21 66 09
20 de maig de 2012. Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Avgda. Catalunya, 17. Tel. 977 22 30 20
26 de maig de 2012. Tarragona
Pujol Fite, Artur, Bloc S.Joan (SPISP). Tel. 977 20 04 13
27 de maig de 2012. Tarragona
Perpiña Piqué, Francesca. Eivisa, 7-9. Tel. 977 22 13 23
2 de juny de 2012. Sant Salvador
Alcoceba Gutierrez, Mª. Merce, Muntaner, 13 - 15. Tel. 977 52 05 37
3 de juny de 2012. Tarragona
Roset Armengol, Marta. Plç. Generalitat,1 A. Tel. 977 21 16 60
9 de juny de 2012. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar. Canyelles, 6. Tel. 977 23 27 22
10 de juny de 2012. Tarragona
Mas Cavallé, Silvia. Major, 46. Tel. 977 23 86 22

7.50

9.00

(3)

9.25

10.00

6.50
(0)

8.30

(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

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
8.05
(1)

12.05
(1)

(1)

(2)

9.40

8.30

10.05
(2 )

14.45
(1)

20.45

(2)

9.05
(1)

13.30

16.10

18.05

18.40
21.30

(2)

7.50
(1)

10.50

11.25

17.10

14.00

20.05

(2)

22.05

(1)

9.25

14.05

(1)

16.50
20.00

23.10

(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

17 de juny de 2012. Tarragona
Esque Ruiz, Mª Dolors, Rovira i Virgili, 6. Tel. 977 21 94 55

8.20
9.55
12.19

30 de juny de 2012. Tarragona
Papaceit Sansa, Laura. Florenci Vives, 10. Tel. 977 22 22 60

6.30

(1)

12.35

(2)

23.29

24 de juny de 2012. Tarragona
Salazar Echavarria, Antonio. Cos del Bou, 2. Tel. 977 23 16 31

(0)

7.25

(1)

14.05

(1)

6.00

12.05

13.35

16 de juny de 2012. Tarragona
Pons Güell, Mª Carme. Av. Maria Cristina, 12. Tel. 977 24 37 61

23 de juny de 2012. Tarragona
Canals Garriga, Mª Teresa. Av. Prat de la Riba, 31. Tel. 977 24 10 38

(0)

10.35

(2)

21 d’abril de 2012. Tarragona
A. Salazar, C. B., Pin i Soler, 3. Tel. 977 21 81 75
22 d’abril de 2012. Sant Pere i Sant Pau
Pujol Fite, Artur, Bloc S.Joan (SPISP). Tel. 977 20 04 13

7.35
9.10

(1)

Farmàcies de guàrdia
15 d’abril de 2012. Tarragona
Roig - Sabate, Rovira i Virgili, 30. Tel. 977 21 66 09

(2)

(1)

21.10

14 d’abril de 2012. Tarragona
Nuria Sanromà - Clara Rubio, La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

DIUMENGES I FESTIUS
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

