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Sant Pere, part de la nostra cultura
i tradicions
Fa uns dies acabàvem la Festa Major de Sant Pere, patró de
Perafort. Dies d’alegria, diversió i entreteniment per a tothom.
Tot el poble era una festa per gaudir en família i amb els amics.
Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

[04]

Malgrat la crisi, hem ofert una programació àmplia i variada
basada en el criteri de l’austeritat, sense malgastar i
optimitzant els nostres recursos. En aquest sentit, he d’agrair
a totes les entitats, veïns i veïnes que, desinteressadament,
han col·laborat en l’organització dels actes de la Festa Major
de Sant Pere. L’èxit de la nostra Festa Major li correspon també
a tots ells: Moltes gràcies.
De vegades he llegit a la premsa, o escoltat en tertúlies de
cafeteria, si amb la crisi que estem patint es justiﬁca la
celebració de les festes majors. Jo crec que sí, que les festes
majors són necessàries ja que les celebracions populars
proporcionen moments d’alegria i diversió als veïns i veïnes i
als municipis i, a més, fomenten la convivència i la germanor,
per això crec que hem de mantenir-les i defensar-les.
Evidentment no a qualsevol preu. Hem de realitzar una gestió
austera i responsable, com la que estem fent des de fa anys
a Perafort i Puigdelfí. Les festes majors són part de la nostra
cultura i tradicions i, per això, hem de defensar-les i participar
d’elles, com fan els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí.
Per a això treballem tots els dies a l’Ajuntament de Perafort:
per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. I
això, ara més que mai per la crisi, vol dir que hem de seguir
fent política per a les persones. Des de l’Ajuntament estem
prenent diferents mesures per pal·liar les conseqüències de
la crisi. Em refereixo a polítiques de contenció de la despesa, a
polítiques que estableixin una pressió ﬁscal baixa, a polítiques
formatives que ajudin als nostres veïns i veïnes a accedir al
mercat laboral, a un programa de beques i ajudes a l’estudi,
i a polítiques d’activació de l’economia. Tot això, posant com
la nostra major prioritat ajudar als nostres veïns i veïnes en
atur a trobar un lloc de treball. El nostre suport es concreta en
l’organització de jornades de formació que permeti millorar
la qualiﬁcació professional i la creació d’una borsa de treball
municipal que permeti posar en contacte les necessitats dels
nostres veïns i veïnes i les necessitats de les empreses del
nostre entorn que necessiten treballadors.
En deﬁnitiva, i malgrat la crisi, seguim treballant amb la mateixa
dedicació de sempre amb el convenciment que, entre tots
i totes, construïm el millor futur possible al nostre municipi,
sense oblidar el nostre dret a gaudir de la nostra cultura i de
les nostres tradicions.
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Festa i alegria en la celebració
Diversió per a tothom amb més de 30 activitats per a tots els públics
Durant les últimes setmanes els veïns
i veïnes de Perafort i Puigdelfí van viure
l’ambient de la Festa Major d’Estiu en
honor a Sant Pere, patró de Perafort.
Del 23 de juny al 8 de juliol, la Societat
Cultural Recreativa de Perafort va preparar, amb la col·laboració de l’Ajuntament, un sense ﬁ d’activitats i propostes
culturals, d’entreteniment i oci que van
permetre als veïns i veïnes del nostre
municipi gaudir d’una de les festes més
esperades de l’any.
El tret de sortida va arribar la Nit de Sant
Joan. Una nit màgica que es va viure de
manera molt especial a casa nostra. A
la tradicional encesa de la foguera de
Sant Joan, li va seguir el sopar de motxila, l’espectacle d’acrobàcies “Impulse
Acrobàtic Show”, la disco mòbil i, per a
la canalla, inﬂables durant tota la nit.
La dansa va tenir el seu protagonisme
amb la Masterclass d’aeròbic, a càrrec
de Marina Alberich i les exhibicions de
ball de saló, hip hop i dansa a càrrec
dels alumnes dels tallers de Perafort,
conjuntament amb altres alumnes de
reconegudes acadèmies de la nostra
comarca. També es van programar dues
exposicions, una de pessebres i una
altra de manualitats, puntes de coixí i
restauració, ambdues amb els treballs
realitzats pels alumnes dels tallers del
nostre municipi.
Dia de Sant Pere
El punt àlgid de la Festa Major va arribar
el dia de Sant Pere, el 29 de juny, amb
la lectura del pregó, a càrrec de Kepa
Díaz de Mendíbil, Director del Complex
Industrial de Dow Chemical Tarragona.
En acabar, el nostre alcalde, el pregoner i la resta d’autoritats es van dirigir
al Sopar de Gala, un acte al qual hi van
assistir uns 300 veïns i veïnes del nostre
municipi. El assistents al sopar, a més
de degustar un exquisit àpat, van poder
gaudir de l’espectacle musical de tribut
a ABBA i de l’espectacle familiar de
màgia “Màgics”. A més, abans d’iniciar
el sopar, tres mags van il·lusionar a tots
els assistents amb increïbles jocs de
màgia. Unes hores abans es va celebrar
la Missa solemne de Sant Pere Apòstol, a l’Església de Perafort i el vermut
popular.

La masterclass d’aeròbic va congregar un bon nombre de participants

La tradicional cursa ciclista i els inﬂables per als infants, imprescindibles de la nostra Festa Major

Viure a Perafort i a Puigdelfí

de la Festa de Sant Pere

La foguera de Sant Joan, els dinars populars, la dansa, l’humor i la diversió, elements per al record de la festa a casa nostra

SOCIETAT

5

6

SOCIETAT

La cercavila, un dels moments més divertits i colorits de la nostra Festa Major

L’esport també va tenir el seu protagonisme durant la Festa Major. En aquest
sentit, es va organitzar un partit de futbol
de solters contra casats que s’està convertint en una tradició, la cursa ciclista
“XIII Memorial Falcó”, que va tenir com
a campió de la classiﬁcació dels corredors locals a Jordi Cayetano. L’esport i la
competició van seguir ben vius amb els
campionats d’escacs i botifarra.
Per descomptat, la música i els concerts
també van ser part important de la programació de la Festa Major de Sant Pere
amb balls de festa major amb les conegudes orquestres Girasol i Marinada,
i el concert “Els colors de la Banda”,
a càrrec de la Banda Simfònica Unió
Musical de Tarragona. Sense oblidar la
disco mòbil Energy pels més animats,
que van poder ballar ﬁns a altes hores
de la matinada.
A tot això cal afegir-li moltes altres activitats d’aquesta Festa Major, com van
ser el concurs de truites, la cercavilla
a càrrec de “La Llumeneta”, el “Llumenot”, les “Avellanes Gironelles” i altres
elements del bestiari del nostre entorn,
espectacles d’animació infantils, el Parc
aquàtic, el Parc Infantil amb inﬂables i
moltes altres propostes ben divertides.
I com a ﬁ de festa, el passat diumenge,
8 de juliol, el sopar popular de pa amb
tomàquet en el qual van participar nombrosos veïns i veïnes, l’espectacle circense “Cabarè Paròdia” i, a continuació,
com a gran cloenda de la Festa Major,
l’espectacle de focs artiﬁcials.

Les exposicions de pessebres i de manualitats, puntes de coixí i restauració van reunir un gran
nombre de públic

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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A l’esquerra, el ja tradicional i deliciós concurs de truita. A la dreta, les refrescants activitats a la piscina municipal. A les imatges inferiors, els
espectacles que van acompanyar el sopar de gala, amb espectacles de música i màgia

Kepa Díaz pronuncia el pregó de la Festa Major de Sant Pere
El Director del Complex Industrial de Dow Chemical
Tarragona, Kepa Díaz de Mendibil, va ser l’encarregat de
pronunciar el pregó de Festa Major de Sant Pere. L’acte
va ser presidit pel nostre alcalde i va comptar amb la presència d’un gran nombre de veïns i veïnes que van voler
presenciar el moment més solemne de la Festa Major.
El pregoner va exposar un discurs centrat en els valors
de la vida tradicional i típica dels pobles: la proximitat i el
tracte proper amb el veïns i veínes, l’amistat, la cultura de
respecte entre veïns, la vida pausada i tanquil·la.
Kepa Díaz va agrair el nomenament com a pregoner de
la Festa Major de Perafort i va aﬁrmar que “des d’aquest
moment em converteixo en ambaixador de Perafort, de
la seva qualitat de vida, de la seva magníﬁca i acollidora
gent, de la seva Festa Major, que espero compartir amb
tots vosaltres durant molts anys”. Un cop ﬁnalitzat el seu
pregó, Kepa Díaz va signar el llibre d’honor del municipi i
va compartir taula amb més de 300 persones en el sopar
de gala de la Festa Major.
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La Primavera Cultural es consolida com una
tradició imprescindible de casa nostra
Un any més, la cultura ha tingut un gran
protagonisme a Perafort i Puigdelfí durant
aquesta primavera. Del 16 d’abril al 4 de
maig es va celebrar la Primavera Cultural,
tres setmanes dedicades a la cultura amb
propostes i activitats per a tots els públics.
L’inici dels actes va ser la conferència sobre
el Plaseqta que es va celebrar als baixos de
l’Ajuntament. La xerrada, a càrrec de Josep
Sabat, tècnic de Protecció Civil i oﬁcial del
cos de bombers, va explicar com actuar en
cas de fuita química i l’activació del pla de
seguretat.

Aquesta activitat va tenir continuació
amb dotze propostes més, entre conferències, xerrades, contacontes infantils, el
tradicional dinar de Sant Jordi, amenitzat
enguany pel grup “Duo Elegance”; exposicions, sortida al teatre a Barcelona i una
trobada de la nostra gent gran a Gandesa,
visita que van aproﬁtar per descobrir la
històrica batalla de l’Ebre, entre d’altres.
Per posar punt i ﬁnal a l’àmplia i variada
programació de la Primavera Cultural, el
diumenge 6 de maig, l’exhibició castellera
a càrrec de la Colla Jove de Valls i Minyons

de Terrassa. Una exhibició que va reunir
un nombrós públic a la plaça de l’Església
i en la qual es va poder veure com la Colla
Jove va descarregar per primera vegada
a la seva història un set de set amb una
única enxaneta i una “clàssica de vuit”
realitzada pels Minyons de Terrassa.
L’àmplia participació en els actes programats demostren que la Primavera Cultural ja s’ha consolidat al nostre municipi i
que els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí gaudeixen i recolzen la cultura i les
nostres tradicions.

Dalt a l’esquerra, l’exposició sobre la batalla de l’Ebre, a la sala polivalent de Puigdelfí. A sota, la conferència sobre seguretat ciutadana i, a la dreta,
la magníﬁca exhibició castellera

Sortida al teatre Tívoli de Barcelona
Uns 70 veïns i veïnes del nostre municipi
van assistir a l’espectacle de La Cubana
“Campanes de boda”, al teatre Tívoli
de Barcelona. La sortida, organitzada
per la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort amb el suport de l’Ajuntament,
s’emmarcava dins de la Primavera Cultural. L’obra teatral, una paròdia sobre
els casaments, va generar grans rialles
i un bon record entre els nostres veïns.

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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“Poemes dedicats a la nostra gent”, el llibre
de Sant Jordi
En el marc de la Primavera Cultural, el passat 19 d’abril es va
presentar al Casal Cultural de Perafort el llibre “Poemes dedicats a la nostra gent” editat per l’Ajuntament en motiu de la
festa de Sant Jordi i del Dia Internacional del Llibre.
Aquest llibre conté una selecció de poemes escrits per Maria
Teresa Torrens, veïna de Perafort amb un fort arrelament al nostre municipi, atès que ja els seus avis materns vivien a Perafort.
A més, es va dedicar a l’educació dels infants, treballant ﬁns a
la seva jubilació a l’Escola Bressol Mar Blava. Gran aﬁcionada a
la lectura i a la poesia, la seva aﬁció s’ha vist reﬂectida amb la
publicació d’aquest volum.

El llibre recull els poemes de Maria Teresa
Torrens, veïna del nostre municipi
Aquest llibre parla del nostre municipi i de la seva gent. L’autora explica les histories i vivències quotidianes d’una veïna
del nostre municipi en les quals molts altres veïns i veïnes hi
surten reﬂectits. És tradicional que el nostre municipi s’afegeixi
a la festa de Sant Jordi amb l’edició d’un llibre que reﬂecteixi la
història, la cultura i les tradicions del nostre municipi.
L’acte va estar presidit pel nostre alcalde i va comptar amb la
presència de l’autora del llibre, Maria Teresa Torrens, el regidor
de cultura, Javier Robledo, i una vintena de veïns i veïnes.
En acabar l’acte, tots els assistents van mostrar la seva satisfacció pel llibre. Per la seva banda, l’alcalde va destacar que “la
festa de Sant Jordi uneix l’afecte de les relacions personals i la
cultura universal que es transmet de generació en generació a
través dels llibres. Per això és una satisfacció publicar un llibre
escrit per una veïna del poble i que parla del nostre municipi i
de la seva gent”.
D’altra banda, l’Ajuntament va repartir aquest llibre a totes les
llars de casa nostra, junt amb la tradicional rosa i els diferents
llibres infantils adequats a l’edat dels nostres nens i joves.

A dalt, l’autora del llibre junt amb l’alcalde i el regidor de cultura. A
baix, detall dels llibres infantils que va regalar l’Ajuntament als infants
del municipi

La nostra gent gran visita Gandesa
Dins de la programació de la Primavera
Cultural organitzada per l’Ajuntament,
la gent gran del nostre municipi va
visitar Gandesa en una trobada en què
van aproﬁtar per conèixer més a fons
l’última gran batalla de la Guerra Civil
Espanyola: la Batalla de l’Ebre. Per
cloure la jornada van gaudir d’un dinar
de germanor en un conegut restaurant
de la zona, abans de tornar a casa.
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L’escola bressol ﬁnalitza el curs escolar
amb una gran festa de comiat
Els nens i nenes de l’Escola Bressol Mar
Blava van afrontar l’últim trimestre del curs
amb un seguit d’activitats ben especials.
A l’abril van fer la plantada de l’hort de
l’escola per veure l’evolució de les plantes
i els seus fruits, de les quals en tenien cura
diàriament ﬁns que van poder degustar les
hortalisses de la seva pròpia collita.
L’escola va donar la benvinguda a l’estiu
amb una refrescant festa al pati, amb el
banyador i les xancles.

Ja al mes de juny van realitzar dues sortides. Una a “Diadegranja”, on van veure una
gran varietat d’animals, van jugar en uns
llits elàstics i també en un parc molt gran.
L’altra sortida va ser a la platja, on van
degustar un gelat i a continuació van jugar
a la sorra i es van remullar.
D’altra banda, també van celebrar la festa
del color blau. Per acabar de gaudir de
l’estiu els nens de les classes de Balenes
i Taurons van anar a la piscina del poble.

Entre d’altres activitats, van
anar a la granja i a la platja
Finalment, el curs va acabar una gran festa
de comiat. Els nens de Crancs, Doﬁns, Balenes i Taurons van preparar unes cançons
amb coreograﬁa per entretenir els seus
familiars. Els nens que ja deixen l’escola
van rebre un diploma de la seva primera
etapa d’educació infantil a l’Escola Bressol.

Els infants més petits de Perafort i Puigdelfí van visitar la platja, l’hort i van divertir-se d’allò més amb les activitats realitzades a l’escola bressol

L’Ajuntament augmenta la seva inversió en ensenyament
La política educativa sempre ha estat un pilar
bàsic de l’Ajuntament Perafort. De fet, durant
el passat curs 2011 – 2012 es van incrementar
un 40% les ajudes per alumne a l’Escola Bressol municipal Mar Blava pels empadronats
al municipi, a més del programa de beques i
ajudes a l’estudi que concedeix el consistori
als estudiants i que també va incrementar la
seva dotació econòmica un 6,5%.
Conﬁrmant aquesta política municipal educativa, que l’Ajuntament ve aplicant des de fa

anys, enguany incrementarà la dotació pressupostària destinada a ensenyament durant el
proper curs. En aquest sentit, durant els darrers
cursos l’Ajuntament havia assumit totalment
la reducció en la subvenció per alumne i curs
que ens atorga la Generalitat. Ara l’Ajuntament
assumirà bona part de la disminució d’aquesta
subvenció en el proper curs 2012-2013. La
resta es veurà traduïda en un increment de les
quotes, que signiﬁcarà el primer augment de
quotes a l’Escola Bressol des de l’any 2008.

SOCIETAT
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Viatges per ﬁnalitzar el curs a l’Escola
Josep Veciana
Si alguna cosa ha caracteritzat l’últim
trimestre del curs 2011-2012 dels alumnes de l’Escola Josep Veciana han estat
els viatges. En l’últim trimestre es van
programar tres activitats en les quals els
alumnes van tenir l’oportunitat de viatjar, aprendre i conviure durant uns dies
amb els seus companys i companyes de
classe.
Al mes d’abril, i dins del projecte Comenius, tres alumnes de 6è, acompanyats
de dos professors, van estar a Palermo
(Itàlia) del 16 al 20 d’abril. Un dels
objectius d’aquest projecte és permetre
que alumnes i professors dels centres
educatius europeus visitin altres països
per conèixer altres centres i alumnes
que participin en el projecte. Aquesta
activitat pedagògica d’intercanvi reforça
la dimensió europea de l’educació, afavoreix la mobilitat de l’alumnat i professorat i la cooperació entre els centres
educatius.
Uns dies abans, de l’11 al 13 d’abril, els
alumnes d’infantil i primària van anar a
la casa de colònies ‘El Collell’, situada a
la població gironina de Sant Miquel de
Campmajor. Aquesta casa de colònies
és molt coneguda perquè és la que utilitza el jugador del F.C. Barcelona, Xavi
Hernández, per realitzar el seu campus
a l’estiu. La natura, el futbol, les tirolines,
els cavalls, el paintball làser (l’activitat
estrella) i la discoteca van cobrir les
expectatives dels nostres alumnes, que

A dalt, els alumnes de l’escola a punt per iniciar el viatge de ﬁ de curs, que els va portar a Madrid.
A baix, un instant del torneig de futbol amb el qual van recaptar fons per al viatge

van divertir-se de valent en companyia
dels seus amics i amigues.
Fi de curs a Madrid
I ja en el mes de juny, els alumnes de
la quarta promoció de l’Escola Josep
Veciana van realitzar el viatge de ﬁ de
curs a Madrid del 6 al 8 de juny acompanyats per dos professors del centre.
Aquest any és la primera vegada en
quatre anys que els alumnes, gràcies al
seu esforç, han aconseguit fer un viatge
de més d’una nit fora de casa. Van viat-

jar en AVE i van gaudir de museus tan
importants com el Prado o el Reina Soﬁa
i, també, van gaudir de l’oci amb visites
al Parc Warner i el Santiago Bernabéu.
Per recaptar diners per al viatge de ﬁ de
curs, es va dur a terme el ‘Primer torneig de futbol de ﬁ de curs Escola Josep
Veciana’, un torneig en què hi van participar pares, mares, nens/es de l’escola
i també mestres. Finalment, la gala de
ﬁ de curs va posar el punt i ﬁnal al curs
2011-12, en què s’ha graduat a la quarta
promoció de l’Escola Josep Veciana.

L’Ajuntament renova la subvenció de
6.000€ a l’AMPA de l’Escola
L’Ajuntament de Perafort continua la seva
permanent col·laboració amb l’Associació
de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de
l’Escola Josep Veciana, a la qual li ha atorgat, un any més, una subvenció de 6.000€.
Un suport econòmic que permet a l’AMPA
fer front a una bona part de les despeses
de les diferents activitats i accions que
aquesta entitat organitza en beneﬁci de
tota la comunitat educativa integrada pels
alumnes i les seves famílies.
En aquest sentit la regidora d’Ensenyament, Elena Sánchez, assenyala“la impor-

tant tasca i la bona feina que desenvolupa
l’AMPA en beneﬁci de tota la comunitat
educativa”. Entre altres accions, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes s’encarrega de la compra de llibres, l’organització
d’un gran ventall d’activitats extraescolars
i organitza les festes tradicionals del centre
educatiu, com són la Castanyada, el Carnestoltes o el Dia de la Família.
De fet, en relació a aquesta darrera festivitat, el Dia de la Família, l’AMPA va organitzar el passat divendres, 15 de juny, una
celebració en la qual els escolars van poder

gaudir d’un sopar de motxilla, acampada i
bicicletada. A més d’aquestes activitats, i
gràcies al suport de l’Ajuntament, també
es va organitzar el taller “Per menjar-se’n
la millor part”, dirigit als alumnes del Cicle
inicial i Educació infantil, activitat que va
completar els actes previstos dins del Dia
de la Família.
Ara mateix, l’AMPA ja treballa en la preparació de les seves activitats per al proper
curs 2012-2013, en què tornarà a oferir
una gran varietat de propostes i accions
per als alumnes del centre educatiu.
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10a Trobada de Puntaires de Perafort
El passat diumenge, 17 de juny, uns dies abans de l’inici de
la Festa Major de Sant Pere, es va celebrar a Perafort la 10a
Trobada de Puntaires de Perafort, en la qual van participar
prop de 300 persones.

Aquesta trobada de puntaires de Perafort se celebra bianualment, ja que es va alternant amb la trobada de puntaires
de Puigdelfí. Així doncs, l’any vinent les puntaires es trobaran
novament a Puigdelfí, on compartiran aﬁció i anècdotes.

El bon ambient i la diversió van deﬁnir, una vegada més, la tradicional trobada de puntaires del nostre municipi

Els nostres veïns i veïnes demostren la seva gran solidaritat
Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
demostren amb fets que són d’allò més
solidaris. Amb el suport de l’Ajuntament,
que s’encarrega de promoure, recollir i
gestionar el material de la campanya de
donació de roba en desús, que posteriorment és lliurada per l’Ajuntament a Cáritas
directament, perquè pugui ser utilitzada
pels més necessitats. Les persones que
tinguin roba per donar poden portar-la

els dimarts i dijous a la tarda. L’horari de
recollida és de 16 a 19h a l’Ajuntament de
Perafort; i de 18 a 20h a l’Espai Municipal
de Puigdelfí. Durant l’horari d’atenció al
públic de l’estiu, la recepció del material
serà als matins.
Una altra de les campanyes que va tenir
molt èxit i que l’Ajuntament vol seguir
potenciant durant tot l’any per ajudar a
persones que ho necessitin és la recollida

de taps de plàstic de les ampolles. En lliurar els taps de plàstic no només ajudem
amb el reciclatge, sinó que els quilos de
taps lliurats es converteixen en diners que
es destinen a persones que ho necessiten. L’última campanya de recollida de
taps a Perafort i Puigdelfí va recollir més
de 600 quilos que van ser destinats per
ajudar a l’Aitana, una nena saragossana
amb una cardiopatia congènita.

CONSISTORI

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Més de 20 veïns i veïnes ja han trobat feina
a través de la Borsa de Treball municipal
En només uns mesos de funcionament, la
Borsa de Treball del nostre Ajuntament ha
obtingut uns magníﬁcs resultats, ja que ha
permès a més d’una vintena de veïns i veïnes del nostre municipi trobar una ocupació.
En aquest sentit, el nostre alcalde destacaque “malgrat que aquesta iniciativa ja està
sorgint l’efecte desitjat d’ajudar als nostres
veïns i veïnes en atur a trobar ocupació,
seguirem mantenint i impulsant reunions
i contactes amb les empreses del nostre
territori perquè coneguin la nostra borsa de
treball”. En aquest sentit, l’alcalde va destacar la tasca que estan exercint la regidora
de Benestar Social, Elena Sánchez, conjuntament amb la resta de regidors de l’equip
de govern de l’Ajuntament, per presentar
aquesta iniciativa a les empreses situades
als polígons industrials del nostre municipi i
del seu entorn.

Aixi, l’Ajuntament està mantenint contactes amb les diferents empreses perquè
coneguin aquest projecte i comuniquin a
l’Ajuntament de Perafort aquelles vacants
que necessiten en les seves empreses i
poder posar-les en contacte amb els candidats i candidates que es troben en la borsa
d’ocupació de Perafort i Puigdelfí.
Les persones interessades en inscriure’s
a la Borsa de Treball del nostre municipi
només han d’acudir a l’Ajuntament o a l’Espai Municipal de Puigdelfí per lliurar el seu
currículum o bé actualitzar-lo.
A més d’aquesta mesura, i dins de les
polítiques de formació i impuls a l’ocupació, l’Ajuntament també està impulsant
diferents jornades formatives enfocades
a potenciar la formació i a ajudar i facilitar
als veïns i veïnes de casa nostra l’accés al
mercat laboral.

La temporada de les piscines municipals
s’allargarà ﬁns el proper 16 de setembre
Amb l’arribada de l’estiu s’obre la temporada de les nostres piscines municipals.
Des del passat 9 de juny i ﬁns al proper
16 de setembre, tots els veïns i veïnes del
municipi podrem gaudir de l’oci i l’esport a
les nostres piscines municipals d’11 a 21 h,
ﬁns al 31 d’agost, i d’11 a 20h, de l’1 al 16
de setembre.
Com cada any, els usuaris habituals podran
adquirir un abonament econòmic per a
la utilització de les piscines municipals,

sol·licitant-lo a l’Ajuntament o a l’Espai
Municipal de Puigdelfí. Els preus dels abonaments disponibles per a l’any 2012 són
els mateixos de l’any anterior. El preu de
l’entrada per a un dia, per a aquelles persones que no tinguin l’abonament municipal,
és de 3€ per a empadronats i contribuents,
retirant les entrades de dilluns a divendres
a l’Ajuntament. Per a la resta, el preu de
la entrada és de 8€ cadascuna i només es
podran retirar a la piscina.

Els joves reben la conﬁrmació
Els joves del nostre municipi van rebre la conﬁrmació
en una cerimònia celebrada a l’Església de Sant Pere
per Mossèn Joaquim Fortuny Vizcarro i el rector de la
nostra parròquia, Mossèn Xavier Roig. La cerimònia de
conﬁrmació, a la qual van assistir familiars i amics, és una
cerimònia religiosa per la qual es renoven i conﬁrmen els
vots de la fe cristiana i catòlica.

ABONAMENTS

ABONAMENTS

MENSUALS

TEMPORADA

Socis

25 €

30 € (1)

No Socis Contribuents

30 €

35 €

No Socis

60 €

75 €
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El Primer Campionat de Botifarra de Perafort
supera les expectatives de l’organització
Èxit rotund del Primer Campionat de
Botifarra de Perafort. Un total de 50
parelles amb jugadors de Perafort i
Puigdelfí i d’altres pobles properes van
estar jugant a l’exterior del Casal Cultural de Perafort des de primera hora de
la tarda i ﬁns ben entrada la nit.
El campionat es va jugar en sistema
suís, puntuant als millors d’un total de
cinc partides. La parella guanyadora en
la classiﬁcació local va ser la integrada
per Cristian i Miquel. A més dels importants premis per a les primeres parelles
classiﬁcades, en la classiﬁcació general
i de parelles locals, tots els participants
van ser obsequiats amb un lot de record
de l’esdeveniment i les dones participants van rebre un detall especial.
El joc de cartes de la botifarra és molt
popular a Catalunya i al nord de la província de Castelló. S’utilitza la baralla
espanyola, de 48 cartes, i es juga per
parelles, repartint 12 cartes a cada
jugador.

La primera edició del Campionat de Botifarra va reunir 50 parelles participants

Lourdes Cayetano guanya la “Quebrantahuesos”
Per segon any consecutiu, la veïna de Perafort i representant de Perafort Bike, Lourdes Cayetano, ha guanyat la prestigiosa i
dura prova “Quebrantahuesos” celebrada
el passat 23 de juny i amb un recorregut
de 202 km. El temps emprat per la guanyadora va ser de 6 hores i 28 minuts, millorant el temps de l’any anterior. La pròpia

Biel Arilla rep una
beca per entrenar
i estudiar al CAR

campiona va destacar la seva sorpresa per
la victòria i la millora del temps perquè va
acudir a la prova sense amb prou feines
preparar-se, ja que recentment va arribar
de la seva lluna de mel.
La Quebrantahuesos és una de les proves
de ruta més prestigioses, i va comptar amb
un total de total de 7.584 participants.

El nedador perafortí Biel Arilla, pertanyent al Club Natació Tàrraco, ha estat
becat per entrenar i estudiar amb els millors esportistes de Catalunya al
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.
La beca li ha estat concedida per la Federació Catalana de Natació, que ha
valorat la trajectòria esportiva del jove nedador i els resultats obtinguts en
els entrenaments, així com les marques registrades durant la temporada
2011-12. Aquest important salt al CAR permetrà a Biel Arilla continuar la seva
progressió com a esportista, a més de viure una experiència molt enriquidora
a nivell personal. Arilla s’ha convertit en un exemple i un estímul pels joves
esportistes del nostre municipi.

ESPORTS

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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I Ral·li Clàssic a Perafort
Una quarantena de cotxes van participar d’aquesta prova
El passat dissabte, 16 de juny, Perafort va acollir el I Ral·li Clàssic
Perafort, prova organitzada per l’Escuderia Costa Daurada amb
la col·laboració del nostre Ajuntament i puntuable per a la I Challenge Intercomarques. Els vehicles participants tenien 25 o més
anys d’antiguitat.
Perafort va ser el punt de sortida i arribada d’aquest I Ral·li
Clàssic, un nou format de campionat de regularitat que s’ha
engegat enguany i que consta de 4 ral·lis i 2 pujades en costa. El
recorregut de la prova, de 171,95 km -dels quals 85,30 km van

ser de regularitat-, es va desenvolupar per diferents carreteres
tarragonines.
El I Ral·li Clàssic Perafort va comptar amb la participació d’uns 40
vehicles, que els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van poder
veure de ben a prop abans de l’inici de la competició i després de
la mateixa al punt de sortida i arribada, situat a l’Avinguda Catalunya. En acabar, el nostre alcalde i el regidor d’Esports, Xavier
Prim van assistir al lliurament de premis als millors classiﬁcats
d’aquesta primera edició del Ral·li Clàssic Perafort.

El nombrós públic assistent va poder gaudir dels vehicles clàssics més exclusius
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Èxit de participació i organització del II Bici
Trial Clàssiques Perafort

Un instant de la prova celebrada a casa nostra, que va reunir un total de 53 participants

Un total de 53 ciclistes van participar
de la segona edició del Bici Trial Clàssic
Perafort, celebrat el passat diumenge, 29
d’abril. La prova, segons els competidors,
va ser tot un èxit.
Els participants van venir de diferents
zones de Catalunya i Andorra i van haver
de donar dues voltes a les 8 zones que
formaven el recorregut confeccionat per
l’organització.
El bon temps va acompanyar a la prova i
el sol va ajudar a assecar ràpidament les
zones que estaven una mica relliscoses
per les pluges de la nit anterior. Aquesta
prova va ser la primera de les quatre que
formen la Copa Clàssiques 2012.
Un cop ﬁnalitzada la competició es va
procedir al lliurament dels trofeus, després de la qual els participants van valorar
molt positivament la jornada i com havia
transcorregut la prova. Un any més, els
participants i el públic van poder gaudir
de l’espectacle del trial amb bicicleta.

El Campionat d’Escacs assoleix un nou rècord
d’inscrits en la seva tercera edició
Enguany la 3a edició del Campionat d’Escacs
de Perafort va batre el rècord de participació dels anys anteriors. Organitzat pel Club
d’Escacs del nostre municipi, el diumenge,
1 de juliol, el campionat no té un caràcter
competitiu, sinó d’exhibició per fomentar els
escacs entre els veïns i veïnes del municipi.
Segons els experts, la pràctica dels escacs
millora la concentració i la memòria. De
fet, segons alguns estudis, els beneﬁcis de
la pràctica dels escacs s’han manifestat
també com un millorament del coeﬁcient
intel·lectual i un millorament en el rendiment escolar de la majoria dels nens i joves
que ho practiquen.
Durant el campionat també es va instal·lar
un taulell d’escacs gegant al carrer i els
veïns podien jugar una peculiar partida amb
ﬁtxes gegants. A més, tots els participants
del campionat van obtenir un detall gràcies
a la col·laboració del Consell Comarcal del
Tarragonès.

Acords de plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 13 de març de 2012

S’acorda pel vot a favor dels cinc membres de
CiU, amb l’abstenció dels tres membres del PSC
i el membre d’AMPEP-PIC aprovar l’Expedient
núm. 1 de Modiﬁcació de crèdits del Pressupost
de 2012.

Abans d’iniciar la votació, i tractant-se d’assumptes que transcendeixen les competències
municipals, que contenen errors evidents o que
fan referència a altres municipis com Els Pallaresos, l’alcalde pregunta als membres del PSC
si accepten retirar les mocions. El portaveu del
Grup del PSC, Sr. Daniel Esparza i Sirera, manifesta que el seu grup aprova totes cinc mocions amb l’esmena de l’errada que hi consta a
la segona sobre els Pallaresos i que ha de fer
referència a Perafort.

S’acorda per unanimitat aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir
la contractació del servei de menjador escolar
a l’Escola Bressol Mar Blava i al CEIP Josep
Veciana pels cursos 2012-2013 i 2013-2014.

Per tant, i davant la persistència en la presentació de les mocions, el Sr. Alcalde manifesta que
el seu grup vota en contra de les cinc mocions
presentades pel Grup del PSC, pels següents
motius:

S’acorda per unanimitat aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars que han
de regir la contractació de la seguretat de les
piscines de Perafort i de Puigdelfí, durant la temporada estiuenca 2012.

La primera moció, referent als deutes de la
Generalitat, és refusada perquè del seu redactat
s’evidencia que no fa referència a Perafort, ja
que aquest municipi no té “empreses municipals” ni “organismes dependents i vinculats”, tal
i com s’aﬁrma a la moció.

Assistents: Assisteixen tots els representants
del Ple Municipal.

S’acorda per unanimitat aprovar la modiﬁcació
dels següents convenis entre l’Ajuntament i el
Consell Comarcal del Tarragonès: Conveni pel
servei de recollida d’animals abandonats i el
Conveni per la retirada, custòdia i desballestament de vehicles abandonats.
S’acorda per unanimitat l’aprovació provisional
de la Modiﬁcació Puntual de les NNSS per a
l’ampliació del Cementiri.
El Sr. Alcalde informa al Ple dels següents
assumptes: d’un robatori a l’Escola Josep
Veciana; d’una reunió a l’ajuntament del Morell,
amb els alcaldes del Morell i La Secuita per parlar del trànsit de mercaderies perilloses per la
línia fèrria de Roda de Barà, que toca a Puigdelfí;
i d’una reunió a la Direcció General de Ports i
Transports del Departament de Territori i Sostenibilitat per parlar sobre el tema dels taxis de
l’Estació del Camp de Tarragona.
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 13 de març de 2012
Assistents: Assisteixen tots els representants
del Ple Municipal.
El Sr. Alcalde dóna lectura a la introducció del
seu grup, Convergència i Unió, en relació a les
cinc mocions presentades pel PSC, referents als
deutes de la Generalitat; el cànon de l’aigua; la
reforma laboral; als centres educatius; i a l’accés
a l’Estació del Camp des de la N-240.

Padró d’habitants

A

La segona moció, sobre el cànon de l’aigua,
és votada en contra per tractar-se d’un text
que fa referència al municipi dels Pallaresos.
Igualment, parla dels “grups municipals dels
partits que presentin aquesta moció”, quan
ha estat presentada per un únic partit, el PSC.
Així doncs, es torna a evidenciar que la moció
no s’ajusta a la realitat de Perafort, sinó que
ha estat aproﬁtada d’algun altre municipi. Amb
tot, el Sr. Alcalde informa que des de l’Alcaldia
s’estan fent les gestions necessàries a través
del Consorci d’Aigües perquè les accions vagin
en la línia d’evitar la doble imposició.
La tercera moció, que tracta sobre la reforma
laboral, és igualment votada en contra pel
seguit d’inexactituds que inclou, així com pel
seu caràcter partidista i demagògic, atès que
fa referència a les mesures de reforma laboral
impulsades pels governs autonòmic i estatal.
La quarta moció, sobre la xarxa d’escoles bressol, també és votada en contra ja que repeteix
els errors d’inexactituds en relació a la realitat
de Perafort i Puigdelfí. En aquest sentit, la moció
fa referència a “la xarxa d’escoles bressol”, quan
per tothom és conegut que el nostre municipi
té una única escola bressol que, a més, ha estat
construïda per l’Ajuntament, que actualment en
té cura i la manté.
La cinquena i última moció, relativa a l’accés a
l’Estació del Camp des de la N-240, és votada en

contra pel seu caràcter oportunista, situació que
el Sr. Alcalde argumenta manifestant que en els
darrers cinc anys ha fet, junt amb el Sr. Alcalde
de La Secuita, totes les gestions possibles amb
totes les administracions per aconseguir les
màximes atencions i millores per aquesta via,
sense que cap membre del PSC, ja sigui a nivell
local, provincial, autonòmic o estatal, hagi donat
suport a aquestes iniciatives municipals.
Acabada aquesta exposició d’arguments per
part del Sr. Alcalde, el regidor del grup AMPEPPIC, manifesta que s’absté en les dues primeres mocions i vota en contra de las de les altres
tres.
Així doncs, totes cinc mocions són refusades
per àmplia majoria.
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 29 de març de 2012
Assistents: Assisteixen tots els representants
del Ple Municipal.
La secretària interventora dóna compte de la
relació de factures que compleixen els requisits
del RD-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme
de ﬁnançament pel pagament a proveïdors
dels ens locals, de la qual cosa el Ple en resta
assabentat.
La secretària interventora informa al Ple que,
de conformitat amb el RD-Llei 4/2012, ja
esmentat i disposicions vigents, l’Ajuntament
es pot acollir a sol·licitar un préstec per ﬁnançar el pagament de les factures pendents de
pagament que compleixen els requisits de l’
esmentat RD-Llei. S’acorda pel vot a favor dels
5 membres de CiU i del membre d’ AMPEP-PIC,
amb el vot en contra dels 3 membres del PSC
aprovar el Pla d’Ajust.
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 14 de maig de 2012
Assistents: Assisteixen tots els representants
del Ple Municipal.
S’acorda pel vot a favor dels 5 membres de CiU i
del membre d’ AMPEP-PIC, amb el vot en contra
dels 3 membres del PSC aprovar la formalització d’una operació de préstec per pagar les
factures als proveïdors, de conformitat amb el
RD-L4/2012.

25 DE JULIOL DE 2012: 1.278 HABITANTS

Naixements

Casaments

Jofre Serrat Roig (13/05/2012)
Carla Salavert Clager (26/05/2012)
Marcel Olivé Figarola (25/05/2012)
Martí Catalá Rojas (03/06/2012)
Eneko Pedro Cortés (31/05/2012)
Martí Casellas maña (09/06/2012)
Llibert Domínguez Buira (01/07/2012)
Ona Sabarich Gomis (01/07/2012)
Alicia Vázquez Caballero (02/01/2012)
David Descarrega Reina (29/06/2012)

Ignasi Buch Mundó
i Dàlia Raïch Regué (12/05/2012)
Néstor Arenas Centella
i Lourdes Cayetano Puertas (27/05/2012)
Luis Guelbenzu De San Eustaquio
i Ana Mercedes Facio (02/06/2012)
Alejandro Nieto García
i Manuela Cervantes Flores (09/06/2012)

Alfonso José Rodríguez Gangoso
i Yolanda Carré Salas (14/06/2012)
Fernando González García i Encarnació
Santaulària Muixi (23/06/2012)

Defuncions

(Fora del registre civil de Perafort)

Joan Veciana Bardina (17/03/2012)
Isabel Martínez Martínez (27/06/2012)

(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 l’empresa

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

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

VALLS › TARRAGONA
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15 de setembre de 2012. Tarragona
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(2)

(1)

19.25
21.10

(1)

6.00
(1)

9.40

12.05

(2)

16.10

21.25

8.25

10.00
(2)

18.40

(1)

(1)

12.50
(2)
(2)

20.45

(1)

18.50

(1)

20.45

7.50
(1)

11.25
14.00

16.00

22.05

6.50
9.00

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)

(2)

9.40

12.05
(1)

1 de setembre de 2012. Tarragona
Domingo Saigi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20

9 de setembre de 2012. Tarragona
Meler Brosed, Raúl. Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

8.30

7.35

17.35

(1)

8 de setembre de 2012. Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel.: 977 22 83 80

(2)

(0)

Farmàcies de guàrdia

2 de setembre de 2012. Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels. Vidal i Barraquer, 7. Tel.: 977 22 18 62

6.45

17.05

25 d’agost de 2012. Tarragona
Vidal Vidal, Ana María. Reial, 1. Tel.: 977 24 02 68
26 d’agost de 2012. Tarragona
Cipres Martín, M. Rosario. Jaume I, 46. Tel.: 977 21 45 66

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

8.30

10.05
(2 )

14.45

9.05
(1)

13.30

16.10

(2)

7.50
(1)

10.50

9.25

14.05

11.25

17.10

14.00

18.05

(1)

18.40

20.05

20.45

(2)

21.30

22.05

(2)

(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
16 de setembre de 2012. Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Av. Catalunya, 17. Tel.: 977 22 30 20
22 de setembre de 2012. Tarragona
Sanz Sanz, Fermí. Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25

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

23 de setembre de 2012. Tarragona
Perpiña Piqué, Francesca. Eivissa, 7-9. Tel.: 977 22 13 23

13.50

14.19

14.55

15.25

16.00

16.35

15.50

16.24

16.55

17.25

18.00

18.35

29 de setembre de 2012. Tarragona
Cipres Martín, M. Rosario. Jaume I, 46. Tel.: 977 21 45 66

17.19

18.19

18.55

19.25

20.00

20.35

19.54

20.20

20.54

21.00

22.00

22.30

30 de setembre de 2012. Tarragona
Roset Armengol, Marta. Pl. Generalitat,1. Tel.: 977 21 16 60

21.24

22.19

22.54

23.05

23.19
6.15

7.45

8.20

6.00

6.50

7.50

8.45

9.20

9.55

8.25

9.00

9.25

6 d’octubre de 2012. Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels. Vidal i Barraquer, 7 Tel.: 977 22 18 62
7 d’octubre de 2012. Tarragona
Mas Cavallé, Silvia. Major, 46. Tel.: 977 23 86 22
13 d’octubre de 2012. Tarragona
Meler Brosed, Raúl. Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76
14 d’octubre de 2012. Tarragona
Esque Ruiz, M. Dolors. Rovira i Virgili, 6 . Tel.: 977 21 94 55
20 d’octubre de 2012. Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Av. Catalunya, 17. Tel.: 977 22 30 20
21 d’octubre de 2012. Tarragona
Salazar Echavarria, Antonio. Cos del Bou, 2. Tel.: 977 23 16 31
27 d’octubre de 2012. Tarragona
Perpiña Piqué, Francesca. Eivissa, 7-9. Tel.: 977 22 13 23
28 d’octubre de 2012. Tarragona
Fullana Galofré, Jaume. Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

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

