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Iniciem el curs escolar amb més ajudes

Elena Sánchez Yuste
Regidora d’Ensanyament

[04]

Enrere queda el descans i les vacances estiuenques, ara tots
estem immersos en l’inici del curs escolar. Els pares i les mares
acabem de completar el període de les matrícules i l’adquisició
del material escolar. I d’altra banda, els alumnes estan
començant a conèixer nous companys, a retrobar-se amb els
del curs anterior. En deﬁnitiva, a compartir aprenentatges amb
els amics i amigues de l’escola.
La tornada a l’escola sempre és emotiva i a ningú li és
indiferent. Encara que a alguns els costi una mica tornar a la
rutina escolar, de seguida reapareixen els vincles d’amistat
i companyonia que s’estableixen entre tota la comunitat
educativa. Tots som conscients que el nostre pas pels centres
educatius és fonamental per al desenvolupament integral de
cadascun de nosaltres.
L’accés a la formació i a l’educació no és un privilegi, és
una necessitat i un dret de tots els ciutadans i, per això,
les administracions hem de treballar per garantir que els
nostres ﬁlls i ﬁlles rebin la millor formació possible. Com a
regidora d’Ensenyament i com a mare, conec què suposa
afrontar l’educació dels nostres ﬁlls i ﬁlles. Sí, és una gran
responsabilitat, però l’èxit del futur de la nostra societat i de
les noves generacions radica, principalment, en els pilars de la
formació i l’educació.
En aquest sentit, crec que és un privilegi viure en un municipi
que aposta fermament per aquests pilars bàsics de l’educació
i la formació. I ho dic no només com a regidora d’Ensenyament,
sinó també com a mare. Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
han de sentir-se orgullosos d’un municipi que sempre ha
demostrat el seu compromís per fomentar i garantir l’accés a
la formació i a l’educació a tots els seus veïns i veïnes.
I ho fem amb fets, com són el programa de beques i ajudes
a l’estudi que, un any més, ajudarà als nostres estudiants i a
les seves famílies a pal·liar les despeses que suposen l’inici
de curs en matrícules, llibres i transport escolar. Aquest any, a
més d’incrementar la quantia de les beques per sobre de l’IPC,
s’ha aprovat una nova ajuda extraordinària per a famílies en
situació d’atur que cobreix el pagament íntegre dels llibres de
text dels alumnes que cursin estudis obligatoris. També, com
a novetat d’aquest any, hem creat una ajuda de menjador per
als alumnes empadronats a Perafort i Puigdelfí que usen el
menjador escolar de l’Escola Josep Veciana. I tot això sense
oblidar els diferents cursos subvencionats per l’Ajuntament
que s’ofereixen al llarg de l’any.
En deﬁnitiva, a Perafort i Puigdelfí apostem i invertim en
l’educació i la formació dels nostres veïns i veïnes. L’accés al
coneixement en el nostre municipi està garantit i són pilars
fonamentals i irrenunciables de la nostra acció de govern.
A més de comptar amb dos centres educatius municipals,
l’Escola Bressol Mar Blava i l’Escola Josep Veciana, que són una
referència al nostre territori per la seva excel·lència formativa.
Aproﬁto l’oportunitat per desitjar a tota la comunitat educativa
molts èxits per al present curs.
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Puigdelfí gaudeix la seva Festa
Enguany la Festa d’Estiu es va allargar un dia més, amb activitats per a tots els gustos i edats

El passat mes de juliol, els veïns i
veïnes de Puigdelfí van celebrar la
seva tradicional Festa d’Estiu, unes
dates molt especials que enguany es
van allargar un dia més, del divendres
13 al diumenge 15 de juliol.
Durant els tres dies d’actes festius
programats, els veïns i veïnes del
municipi van gaudir i van participar
molt activament de les diverses
activitats programades destinades a
gent de totes les edats, grans i petits.
Aquestes activitats van ser organitzades per la Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí, en col·laboració amb
el nostre Ajuntament.
Un cop completats tots els preparatius per part de l’organització, va
arribar el tret de sortida a les activitats festives. Un inici de festes que va
arribar amb proposta gastronòmica,
la del Sopar de motxilla, celebrat el
divendres dia 13 a la Pista Poliesportiva i en la qual hi van participar un
gran nombre de persones, disposades
a compartir taula i bona companyia
en una nit d’allò més agradable.

En acabar de degustar l’àpat, tots els
presents van gaudir amb els espectacles i la música, que van amenitzar
la vetllada i van animar als assistents
a ballar i gaudir de la festa. Així, va
ser el torn de l’espectacle Polynesian
Dream i del Duet Maika Band Ball de
Festa Major.
Les celebracions van continuar el dissabte amb la refrescant Festa Aquàtica, celebrada a la Piscina Municipal
de Puigdelfí, un acte que també va
incloure activitats per als infants, tot
en un ambient aquàtic que va permetre als participants suportar millor
l’elevada temperatura de l’estiu.
Ja a la tarda, els nens i nenes van gaudir de l’espectacle infantil Tornavic i,
en acabar, es va oferir un berenar a
tots els assistents.
I per acabar el dia, amb la mitjanit
va arribar el Ball de Festa d’Estiu, en
aquesta ocasió a càrrec de l’Orquestra Taxman, que va delectar als veïns
i veïnes amb el seu variat repertori
musical, fent ballar tots els presents,
que van divertir-se de valent.

La música, l’aigua, el
bon menjar i el teatre,
principals propostes
d’aquesta festivitat
D’altra banda, la solidaritat també va
tenir cabuda en aquesta Festa d’Estiu de Puigdelfí, amb una campanya
de donació de sang que va tenir lloc
a l’Espai Cultural Polivalent i que va
tenir un gran acolliment per part dels
veïns i veïnes del municipi.
Finalment, la Festa d’Estiu de Puigdelfí
va arribar al seu final el diumenge,
15 de juliol, amb la representació de
l’obra teatral “El Sopar dels Idiotes”, a
càrrec de l’Orfeó Reusenc i davant un
Casal Cultural ple de gom a gom. Com
a cloenda de festa, el sopar popular
de pa amb tomàquet, que va comptar
amb la presència d’un gran nombre
de veïnes i veïns del municipi.

La pista poliesportiva es va omplir de veïns i veïnes disposats a gaudir d’un agradable sopar en la millor companyia

Viure a Perafort i a Puigdelfí

SOCIETAT

d’Estiu amb gran participació

El teatre, la refrescant piscina i el ball popular, entre les activitats imprescindibles de la Festa d’Estiu de Puigdelfí
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Rock i molta marxa al Casal d’Estiu
Més de 70 nens i nenes aprenen, es diverteixen i conviuen durant l’estiu
Durant el mes de juliol els nens i nenes
de Perafort i Puigdelfí van gaudir de
valent del Casal d’Estiu organitzat per
l’Ajuntament de Perafort a l’Escola Josep
Veciana. Un període en el qual els infants
van continuar aprenent i convivint sota
la supervisió dels monitors i monitores.
Enguany el Casal d’Estiu va estar dedicat
a la música i els nens van rebre la visita
d’Elvis i van assajar les coreograﬁes més
conegudes d’Elvis, els Rolling Stones i
Grease. A més, van participar en tallers
de samarretes, xapes, disfresses, cuina,
maquillatge, etc. També van realitzar
gimcanes, van jugar a jocs tradicionals,
van visitar els cavalls i l’hort de la Maru,
i, per descomptat, es van refrescar amb
els jocs d’aigua i la piscina.
El Casal d’estiu és una oferta cultural i
d’oci destinat als infants del nostre municipi de P2 a tercer de primària. Les activitats es van programar per setmanes i els
nens van poder acudir el mes complet,
per quinzenes o setmanes.
Els objectius que es marquen els educadors durant el Casal d’Estiu són potenciar la creativitat i la imaginació, afavorir
el treball en grup, fomentar la conﬁança
dins el grup, aprendre a respectar les
normes, adquirir l’hàbit de participació en les diferents activitats i tallers,
desenvolupar la motricitat ﬁna del nen
i disminuir les situacions de risc social,
entre d’altres. Nens i pares van quedar
molt satisfets i contents i van destacar
que aquest any el Casal d’Estiu havia
estat tot un èxit.

Els més menuts de casa van divertir-se de valent amb totes les activitats programades

SOCIETAT

Viure a Perafort i a Puigdelfí
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Perafort i Puigdelfí celebren la Diada
Nacional de Catalunya
Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van celebrar la Diada Nacional de
Catalunya amb diversos actes que es van
iniciar en la nit del 10 a l’11 de setembre i
que van continuar al llarg de tot el dimarts,
11 de setembre, dia de la Festa Nacional
de Catalunya. Tots els actes van comptar
amb el suport del nostre Ajuntament.
La nit del dilluns al dimarts es va celebrar
l’anomenada “Nit jove” al Polígon de

Perafort. Un acte organitzat pel Casal de
Perafort i el Bar Musical Màgic SP SP, que
va congregar un gran nombre de joves del
municipi disposats a gaudir de la música
de l’Orquestra Mitjanit i, tot seguit, de la
Dijeila.
El dimarts, 11 de setembre, van continuar
els actes des de les 13 ﬁns a les 21h amb
activitats per a tots els gustos: exhibició
sardanista a càrrec de la Colla Dansaires

Diferents imatges dels actes celebrats al nostre municipi en motiu de la Diada Nacional de Catalunya

del Penedès, concert de gralles i percussió
a càrrec de Canya d’Or i parc infantil per als
infants. Tot plegat, organitzat pel Casal i la
Societat Recreativa de Perafort.
Finalment, al Casal Cultural de Puigdelfí
es va celebrar un dinar popular i un
espectacle d’habaneres a càrrec del grup
Olla Barrejada. Ambdues activitats van
ser organitzades per la Societat Cultural i
Recreativa de Puigdelfí.
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Els pares podran seguir el dia a dia del seus
ﬁlls a través d’un bloc de l’Escola Bressol
Un any més, l’Escola Bressol Mar
Blava va iniciar el nou curs després de
les vacances d’estiu. Com és tradicional,
uns dies abans de la inauguració oﬁcial,
es va realitzar un berenar amb tot
l’equip directiu, la regidora d’Ensenyament, Elena Sánchez, i els nens i nenes
que, així, van tenir un primer contacte
amb els educadors, les seves classes i la
resta d’infants de l’Escola Bressol.
En total han iniciat el curs 66 alumnes, tot i que encara queden vacants
que s’espera cobrir durant el primer

trimestre del curs. Els infants s’han
incorporat a les classes amb molta
il·lusió i amb les piles carregades. Els
nens i nenes recentment incorporats
van haver de passar el corresponent
període d’adaptació.
La novetat que entrarà en funcionament
durant el curs 2012-2013 serà la creació
d’un bloc on els pares i mares podran
anar seguint el dia a dia dels seus ﬁlls i
ﬁlles a través de fotograﬁes, vídeos, etc.
En aquest bloc es podrà consultar tota
la informació relativa a l’Escola Bressol,

així com també el calendari escolar, les
novetats que vagin sorgint, i ﬁns i tot,
escoltar les cançons que els petits canten a l’escola.
D’altra banda, l’Escola Bressol manté
les classes d’anglès als nens i nenes de
P2, una iniciativa creada per la regidora
d’Ensenyament i el servei d’assessorament psicològic, que ja va entrar en
funcionament fa dos anys per assessorar als pares, en cas de necessitat,
sobre les pautes a seguir per al correcte
desenvolupament dels seus ﬁlls i ﬁlles.

Imatges de les diferents activitats que els alumnes de l’Escola Bressol desenvolupen en el nou curs recentment iniciat
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Els alumnes de l’Escola Josep Veciana
parlaran més anglès que mai
Enguany l’Escola Josep Veciana
potenciarà la pràctica de l’anglès entre
els seus alumnes gràcies a la incorporació de Liam Crawfort, un auxiliar
de conversa anglès, que està becat
pel Ministeri d’Educació i que acudeix
al centre per conversar amb els nostres alumnes tres dies a la setmana.
L’oportunitat de poder parlar amb una
persona nativa motiva i il·lusiona als

Un noi anglès, becat pel
Ministeri d’Educació,
conversarà tres dies a la
setmana amb els alumnes
del centre

alumnes que veuen, d’una manera pràctica, la importància d’aprendre uns dels
idiomes més importants i més parlats
al món. A més, a través de Liam, també
coneixen millor la cultura anglosaxona.
Una altra novetat és la incorporació
d’una professora de reforç, que està 10h
a la setmana amb la tutora per ajudar
als alumnes que ho necessiten.
Aquest curs el tema de l’escola serà les
festes populars, per la qual cosa cada
classe està escollint una festa popular
per donar-li nom a l’aula i treballar en
grup tot el referent a la festa escollida.
D’altra banda, es continuarà participant
en els projectes internacionals “School
to School” i el programa “Comenius”.
Durant el mes de març, de l’11 al 15,
vindran a visitar-nos alumnes i professors de 4 escoles estrangeres que

gaudiran de la cultura i tradicions de
Perafort i Catalunya.
Noves ajudes per al menjador
Com a novetat, enguany l’Ajuntament
de Perafort ha aprovat un programa
d’ajudes als alumnes empadronats a
Perafort i Puigdelfí que facin ús diari
del menjador escolar del Josep Veciana.
Així, aquests alumnes rebran, prèvia
sol·licitud i aprovació, una subvenció de
100 €. A més d’aquesta nova ajuda, les
gestions del Consistori també han permès un estalvi en les tarifes del servei
de menjador.
Els alumnes que usin el servei de menjador aquest any descobriran una nova
iniciativa: “Dinars del món”, a través de la
qual aprendran els costums gastronòmics
i culturals de diverses parts del món.

El menjador escolar centra enguany algunes de les principals novetats: L’ajuda municipal i el programa “Dinars del món” en són clars exemples
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Més d’un centenar de ciclistes participen
de la 6a Edició de la Bicicletada Popular
El passat diumenge, 22 de juliol, més
d’un centenar de ciclistes de totes les
edats van participar en la sisena edició
de la Bicicletada Popular de Perafort.
Organitzada per l’Associació Esportiva
Perafort Bike en col·laboració amb
el nostre Ajuntament, la Bicicletada
Popular s’ha consolidat com una de
les jornades esportives i familiars
més destacades de l’estiu al nostre
municipi.
Els participants van realitzar un circuit
de 4km pels carrers del municipi i el
Circuit de Salut. La Bicletada és una
prova de caire popular que té per

objectiu potenciar la participació i
fomentar la pràctica esportiva i l’aﬁció
per la bicicleta als més joves. De fet,
tots els inscrits van rebre un obsequi
només per participar.
El temps va acompanyar als ciclistes,
que van gaudir d’una jornada sobre
rodes amb els seus familiars i amics.
En acabar la Bicicletada Popular,
tots els participants van gaudir d’un
esmorzar i van participar en el sorteig
dels diferents regals donats per l’organització i empreses patrocinadores
de la prova, entre ells lots de material
esportiu.

Nens i nens de 3 a 10 anys realitzen un curs
de natació en Puigdelfí
El passat mes de juliol, 28 nens i nenes
de 3 a 10 anys de Perafort i Puigdelfí van
realitzar un curs de natació a la Piscina
Municipal de Puigdelfí, dividits en dos
grups: de 3 a 5 anys i de 6 a 10 anys.
Les classes, d’una hora diària, es van realitzar de dilluns a divendres del 2 al 27 de
juliol. Els objectius del curs eren generar
als nens el gust per l’aigua, ajudar-los
a ser cada vegada més autònoms dins
de la piscina i iniciar-los en la natació.
Aquells nens i nenes que ja tenien més
experiència van poder millorar les seves
habilitats.

Els nostres veïns i veïnes acudeixen al Gamper i presentació oﬁcial del F.C. Barcelona
El passat 20 d’agost va sortir del nostre
municipi un autobús ple d’afeccionats
del Barça que van acudir al Camp Nou a
presenciar en directe el 47è Trofeu Joan
Gamper i la presentació oﬁcial del primer
equip blaugrana. El trofeu va ser guanyat
per la Sampdoria italiana després de vèncer a l’equip de Tito Vilanova (0-1).

Durant la presentació del primer equip, van
poder veure als nous ﬁtxatges del Barça:
Jordi Alba i Alex Song, a més de vibrar amb
les ovacions que van rebre Eric Abidal,
David Villa i Leo Messi. La festa del Gamper
també va retre un homenatge als herois de
Wembley, que van obtenir la 1a Champions
del Barça el 20 de maig del 1992.

SOCIETAT
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La sardinada popular, tot un èxit
Perafort i Puigdelfí celebren les seves tradicionals sardinades populars

Un any més, Perafort i Puigdelfí van
celebrar la tradicional sardinada
popular, una festa que es va recuperar l’any passat amb gran èxit de participació i que portava diversos anys
sense realitzar-se
Puigdelfí va celebrar la seva sardinada
el dissabte, 25 d’agost, congregant
un bon nombre de veïns i veïnes. A
Perafort, la sardinada es va realitzar
el passat dissabte, 1 de setembre,
assolint igualment un gran èxit de
participació en l’acte celebrat al cos-

tat del Casal Cultural. Les sardinades
van ser organitzades per les Societats
Culturals i Recreatives de Puigdelﬁ i
Perafort, en col·laboració amb el nostre Ajuntament.
Una vegada més, la sardina va ser
l’excusa, ja que allò important va ser
l’ambient de germanor i convivència
que van demostrar els veïnes i veïns
de Perafort i Puigdelfí que van gaudir de les sardinades populars, una
tradició que torna a consolidar-se al
nostre municipi.

Les sardines van permetre als nostres veïns i veïnes compartir taula i una agradable estona

La trobada de motos Vallmotada
arriba a Puigdelfí
El passat diumenge, 16 de setembre, la multitudinària trobada
de motos Vallmontada, que enguany celebra la seva 12a edició, va arribar a Puigdelfí, on les més de 400 motos van fer una
parada per gaudir d’un aperitiu. El grup de motoristes va ser
rebut a Puigdelfí per l’Alcaldessa Pedània, Roser Artacho i la
regidora Elena Sánchez.
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Prop d’un centenar de veïns es remullen
en la Festa de la guerra de l’aigua
Per refrescar-se de les altes temperatures estiuenques, el passat 10 d’agost es
va celebrar al Camp de Futbol de Perafort la Festa de la guerra de l’aigua, de la
qual van participar prop d’un centenar
de veïns i veïnes, en la seva majoria
nens i joves del nostre municipi.
Per participar d’aquesta festa, els participants es tiraven globus plens d’aigua
i, els més soﬁsticats, utilitzaven pistoles
d’aigua. Molts dels participants també
aproﬁtaven l’ocasió per refrescar-se
amb la mànega. En acabar, l’Ajuntament
va oferir coca i xocolata a tots els participants.
El camp de futbol es va convertir, per un dia, en escenari d’aquesta divertida i refrescant guerra de l’aigua

Recollida de voluminosos i deixalleria mòbil
Us recordem que el servei de recollida de voluminosos
del Consell Comarcal del Tarragonès a Perafort és cada
segon dilluns de mes durant el 2012. Així, el calendari pel
que queda d’any és el següent: el 12 de novembre i el 10
de desembre. Els voluminosos cal deixar-los al costat dels

contenidors soterrats la nit anterior del dia de la recollida.
D’altra banda, el servei de deixalleria mòbil es realitza el quart
dissabte de mes a Perafort (27 d’octubre, 24 de novembre i
22 de desembre) i el quart diumenge de mes a Puigdelfí (28
d’octubre, 25 de novembre i 23 de desembre).

CONSISTORI
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Èxit de participació en el segon Campionat
de tennis taula a la fresca
Per segon any, Perafort va celebrar,
durant el mes d’agost, el campionat de
tennis taula a la fresca, que va comptar
amb una participació de 70 persones, un
40% més que en l’edició anterior.
El campionat, organitzat per l’àrea d’Esports i Joventut del nostre Ajuntament,
es va celebrar a la nit del divendres 24
d’agost, de 20.30h a 24h, al parc infantil
annex a la piscina municipal. Per a la

celebració del campionat, enguany va
instal·lar-se quatre taules de joc, cedides
per Decathlon.
El format de la competició va ser d’eliminatòries a un sol partit de 21 punts i, a
manera de sopar, es va lliurar a cada participant un entrepà i un refresc. Els guanyadors de les diferents categories van
ser Rosa Achon (dones) i Gerard Baena
(majors de 17 anys); Anton Pons (de 12 a

Enguany s’ha incrementat
les inscripcions un 40%
17 anys) i Héctor Ocaña (de 8 a 11 anys).
També van rebre trofeus els segons i
tercers classiﬁcats de cada categoria,
a més de la medalla del campionat que
van rebre tots els participants.

El campionat va comptar amb un excel·lent nivell entre tots els nombrosos competidors reunits al voltant de les taules de joc

La Festa de la Verema reuneix més de
170 veïns al voltant de la taula
El dissabte, 15 de setembre, Perafort va acollir la seva tradicional Festa de la Verema, tot reunint al voltant de la taula un
gran nombre veïns i veïnes del municipi, superant ﬁns i tot
el rècord de asistencia de l’any anterior. Els assistents van
degustar un fabulós àpat amb amanida de formatge i vinagreta d’anxoves, ﬁlet de carn de porc al Porto, gelat i, per
descomptat, els raïms, que no van faltar a la taula.
La festa va estar amenitzada per l’espectacle de cançó espanyola a càrrec de Carmen Moral i, per acabar la nit, els assistents van ballar pasdobles, tangos, vals, boleros i els grans
èxits del moment amb la disco mòbil Energy. Els més petits
van gaudir d’inﬂables, en una festa organitzada per la Societat
Cultural i Recreativa en col·laboració amb l’Ajuntament.
El raïm va ser l’excusa per celebrar un sopar enmig d’un gran ambient
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Vint participants en el Curs de Salvament
i Socorrisme realitzat a Puigdelfí
Dins de les polítiques de formació i
impuls de l’ocupació del nostre Ajuntament, el mes d’agost es va celebrar a
la Piscina Municipal de Puigdelfí un Curs
de Salvament i Socorrisme adreçat als
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí, la
Secuita i La Pobla de Mafumet.
Aquest curs, organitzat conjuntament
pels ajuntaments de tots tres municipis
i en col·laboració amb la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme, ha permès que vint persones obtinguessin el
títol oﬁcial de socorrisme i, per tant, que
puguin optar a treballar dins d’aquest
sector que tants llocs de treball ofereix
al Camp de Tarragona. De fet, tots els
alumnes van superar el curs i van entrar
a la borsa de treball d’aquests municipis
per optar a les vacants de l’equip de
socorristes de les piscines municipals
durant la temporada 2013. Aquest
títol de socorrisme està certiﬁcat per
la Federació Catalana de Salvament i
Socorrisme, i reconegut per la Federación Española de Salvamento y Socor-

Imatge de família dels participants, monitors i representants municipals reunits en motiu del curs

rismo i que compta amb reconeixement
internacional.
En acabar el curs, el nostre alcalde va
destacar la importància que “aquests
cursos mancomunats, entre diferents
municipis propers i amics, ens perme-

ten oferir als nostres veïns i veïnes
una oferta de cursos i iniciatives que
de manera individual no seria viable”.
En aquest sentit, va comentar que se
seguirà treballant en aquesta línia de
col·laboració amb els ajuntaments veïns.

El Consell Comarcal signa un conveni amb
Perafort per reciclar l’oli domèstic
El Consell Comarcal del Tarragonès
signa un conveni amb Perafort i la resta
de municipis de la comarca per reciclar
l’oli domèstic. Amb aquest acord, el
nostre municipi compta amb un contenidor de reciclatge d’oli situat a prop del
cementeri.
L’oli domèstic és, en l’actualitat, una de
les principals causes de contaminació
de les aigües residuals ja que, en general, una vegada utilizats, s’aboquen pel
desguàs a la xarxa de clavegueram. El
reciclatge d’oli domèstic suposa un
important beneﬁci mediambiental i econòmic, ja que la neteja d’aigües residuals que contenen oli és molt complicada
i costosa. Per tant, el reciclatge és la
millor opció per raons mediambientals

i econòmiques. Una família de quatre
membres genera anualment entre 18 i
24 litres d’oli usat.
Amb l’oli reciclat es pot obtenir biodiesel, un combustible fabricat amb olis
i greixos animals, així com podem fer
sabons naturals o espelmes. A més, al
mateix temps que es recicla, facilitem
l’accés al treball a persones amb discapacitat, ja que la gestió d’aquests
residus anirà a càrrec de la Fundació
Onada, que a través dels seus centres
ocupacionals per a persones amb discapacitat permet a aquestes persones una
millor integració social i laboral.
Aquest és el nou contenidor de recollida d’oli
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Perafort neteja els seus boscos
Amb el material de la neteja es generarà energia a través de la biomassa

El nostre Ajuntament ha netejat 25.000
metres quadrats de boscos a cost zero.
L’acció s’ha dut a terme gràcies al
conveni de col·laboració establert amb
l’empresa Bioforestal, que ha assumit
tot el cost dels treballs de neteja a canvi
de poder utilitzar el material natural
resultant de la poda d’abres i neteja dels
terrenys per a generar energia.

Amb tot aquest material, conegut com a
biomassa natural, pot generar-se energia. De fet, des de fa quatre anys els
tècnics de Bioforestal estan investigant
els diferents usos de la biomassa com
són la generació de calor, aigua calenta,
vapor i la generació d’electricitat.
Amb aquest treball de neteja als terrenys municipals del nostre municipi,

no només es conserva l’entorn i es
prevenen possibles tragèdies, com els
incendis, sinó que també s’ajuda al
medi ambient i es potencia l’ús d’energies alternatives i netes a través de la
biomassa. D’altra banda, l’Ajuntament
ha aconseguit fer extensiu el conveni
de col·laboració a aquells particulars
que vulguin netejar els seus terrenys.

Els boscos del nostre municipi han vist millorada la seva seguretat amb la neteja efectuada per l’Ajuntament
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Una àmplia varietat de cursos a l’abast de tothom
L’Ajuntament subvenciona una part important del preu del curs als veïns i veïnes empadronats
Des de principis del mes d’octubre, molts veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí estan formant-se, aprenent i gaudint del
seu temps d’oci gràcies als cursos de tardor que organitza
l’Ajuntament. Uns cursos que ﬁnalitzaran el proper mes de
juny i que, un any més, contemplen una àmplia varietat amb
activitats per a tots els gustos i edats.
Enguany s’ofereixen més de 15 cursos diferents. Entre ells,
trobem els tradicionals cursos de treballs manuals, puntes
de coixí, restauració de mobles, ball de saló i ball social de
festa major, taller de pessebristes, anglès, ioga, gimnàstica
per a gent gran, teatre per a adults, country, hip hop, aeròbic,

introducció a la dansa i introducció al funk-hip hop. A més
d’aquests cursos, l’Ajuntament té previst completar aquesta
oferta amb més cursos, tallers i activitats addicionals al llarg
de l’any, entre els quals destaquen els cursos de cuina, el
taller de risoteràpia, el curs d’Internet per a adults, que es
realitzarà de l’11 al 20 de gener del 2013 i el taller de defensa
personal per a dones.
D’altra banda, cal recordar que el nostre Ajuntament subvenciona una part important del preu del curs als veïns i veïnes
empadronats al nostre municipi, a ﬁ que tothom pugui accedir i gaudir d’aquesta proposta cultural i formativa.

Els alumnes del curs de ioga, durant una de les classes

L’Espai Jove de Perafort torna a obrir a l’octubre, els dissabtes de 17 a 22h
Aquest mes d’octubre l’Espai Jove de
Perafort ha tornat a obrir les seves
portes als joves de Perafort i Puigdelfí.
Situat al carrer Nou, l’Espai Jove, que

Més oci i diversió per als
joves del nostre municipi,
d’11 a 17 anys

depèn de l’Ajuntament, és un punt
de trobada i diversió per a tots els
joves del municipi, d’11 a 17 anys, en
el qual poden gaudir de jocs com el
futbolí, consoles de videojocs, Internet, televisió i tallers, entre d’altres
activitats que s’organitzen sota la
supervisió d’un dinamitzador juvenil.
L’Espai Jove està obert els dissabtes
de 17 a 22h.

Com a novetat i per a millorar el servei de l’Espai Jove, a partir d’enguany
els usuaris d’aquest centre hauran
d’inscriure’s prèviament i lliurar al
dinamitzador juvenil la documentació
corresponent per gaudir de tots els
serveis i activitats que s’organitzen
des de l’Espai Jove perquè els nostres
joves puguin gaudir al màxim del seu
temps lliure.
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El termini per sol·licitar les beques i ajudes
a l’estudi 2012-2013 ﬁnalitza al desembre
Amb l’inici del curs acadèmic, l’Ajuntament
ha presentat el programa de beques i ajudes a l’estudi 2012-2013 que inclou ajudes
per a l’adquisició de llibres, matrícules i
transport escolar. Aquestes ajudes estan
destinades als estudiants empadronats al
nostre municipi amb anterioritat a l’inici
del curs 2012-2013, i 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.
El termini per sol·licitar les beques i ajudes
a l’estudi ﬁnalitza el 12 de desembre, per
la qual cosa tots aquells estudiants que
hi estiguin interessats hauran de recollir
i presentar la sol·licitud corresponent a
l’Ajuntament de Perafort o a l’Espai Municipal de Puigdelfí. Per informar d’aquesta
convocatòria de beques i ajudes, el consistori ha editat un fulletó informatiu amb

El curs passat es van
concedir un total de 243
beques amb una dotació
econòmica de 39.514,90€
tota la informació, que també està disponible a la pàgina web de l’Ajuntament.
Respecte aquestes ajudes, el nostre alaclde destaca el compromís del municipi
amb l’educació i la formació i comenta que
“aquestes beques són molt importants
perquè ajuden als estudiants i les seves
famílies a fer front a les despeses educatives”. Durant el curs passat, l’Ajuntament
va augmentar un 6,5% la dotació econòmica per les ajudes a l’estudi i va concedir
un total de 243 beques amb una dotació
econòmica de 39.514.90€.

Ens deixa Josep Gras, l’últim supervivent
de la Lleva del Biberó
El perafortí Josep Gras Veciana, últim
supervivent de la Lleva del Biberó al nostre municipi i que comptava amb 91 anys
d’edat, va morir el passat 30 de maig. Nascut al carrer Nou de Perafort l’any 1920, va
participar a la Batalla de l’Ebre als 17 anys,
convertint-se en un dels joves que van formar la coneguda Lleva del Biberó durant
els últims anys de la Guerra Civil. Per a ell,
així com per a tots els seus companys de

lleva, van ser uns dies durs, però ells eren
una generació forta que des de l’anonimat
van treballar amb austeritat per tirar endavant la seva terra.
En acabar la Guerra va ser destinat, durant
3 anys, al Govern Militar de Soria. Després
va tornar a Perafort i es va dedicar a l’agricultura, tasca que va realitzar ﬁns al passat
mes de febrer. En Josep Gras es va casar
l’any 1949 amb la “Carmeta”, també veïna

de Perafort, i va tenir dues ﬁlles: la Francisca i la Maria del Carme.
En Josep sempre va destacar per la seva
aﬁció a la música, la historia i la lectura, a
la qual hi dedicava molt de temps, ﬁns al
ﬁnal de la seva vida. Va escriure una petita
historia, “Un passat difícil d’oblidar”, que
comença el 18 de Juliol del 1936 i acaba
l’abril del 1942.
Era un gran entusiasta de l’Associació de
Supervivents de la Lleva del Biberó , acudint cada any a la reunió de germanor. Al
Centre d’Estudi de la batalla de l’Ebre de
Gandesa, s’hi troben alguns documents
que ell va guardar durant la Guerra Civil.
Va viure amb il·lusió, esforç, constància,
respecte i conﬁança. La seva inquietud per
conèixer les grans avantatges de la tecnologia van fer que fos usuari habitual de noves
tecnologies. La seva personalitat la podríem
resumir dient que era un home de pau, que
va viure estimant als seus, família i amics.
El seu record i somriure mai no s’esborrarà.
Josep Gras, de jove, i amb la seva dona
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Digitalització i divulgació del fons documental
de l’arxiu de Perafort i Puigdelfí
En el marc de les polítiques de preservació previstes per la Llei d’arxius
i documents, la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental inicià
amb el nom de Pla Bruniquer una actuació sistemàtica de digitalitzacions
i restauracions a les quals es poden
acollir tots els arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcals i l’Arxiu Nacional de
Catalunya.
Seguint amb aquest pla, l’Ajuntament
de Perafort amb el suport de l’Arxiu
Històric de Tarragona, va engegar la
digitalització d’una part del seu fons
documental amb la ﬁnalitat de preservar el seu patrimoni documental.
Un cop ﬁnalitzat el procés de digitalització s’obre la possibilitat de consultar tota la documentació a través
d’internet. Els interessats en conèixer-la poden utilitzar el servei d’Arxius
en línia del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya (www.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/). A través d’una cerca es pot trobar una llista
de la documentació, acompanyada de
la imatge dels respectius documents.
El servei ofereix la possibilitat d’imprimir la imatge, ampliar-la, etc.
Qui utilitzi aquest servei trobarà més
de 9.000 imatges amb la documentació. Es tracta d’una gran oportunitat
per tal de conèixer fets i dades de la
nostra contrada des de principis del
segle XIX.

Dos dels documents digitalitzats i a l’abast de tothom que hi estigui interessat

La documentació digitalitzada ﬁns al moment és la següent:
a. Llibres d’Actes del Ple de l’Ajuntament (1873-1975)
b. Padró d’habitants (1875-1901/1926-1927/1930-1934)
c. Padró d’habitants. Rectiﬁcacions (1939-1950)(1946-1948)
d. Padró d’habitants . Apèndix (1943-1944)
e. Correspondència administració (1800-1888)
f. Aﬁtament del terme municipal (1844/1897)
g. Amillarament. Apèndix (1876-1913)(1885)(1931)
h. Amillarament. Altes i baixes (116/1931)(1932)
i. Sometent (1902)
j. Registre de cèdules de veïnatge (1889-1891)
k. Llibret de contribucions d’El Codony (1832)

L’Ajuntament instal·la noves zones wiﬁ
A Perafort i Puigdelfí, l’accés a Internet
és més fàcil per a tothom gràcies a la
instal·lació, per part de l’Ajuntament,
de cinc noves zones wiﬁ a diferents
indrets del municipi. En concret, l’accés
a la xarxa ja és possible a la plaça de
la Generalitat, als casals culturals de
Perafort i de Puigdelfí, la piscina municipal de Puigdelfí i al Parc de Salut de
Perafort.
Aquests nous espais wiﬁ s’uneixen
als ja existents prèviament als parcs

infantils de l’Avinguda Catalunya i de
la piscina de Perafort. Encara que amb
aquests punts d’accés wiﬁ es dóna una
àmplia cobertura de connexió gratuïta
a Internet a Perafort i Puigdelfí, està
previst que en un futur proper es puguin
incloure més punts d’accés, a ﬁ d’oferir
una xarxa completa a tot el municipi.
L’accés a la connexió wiﬁ és gratuït i
lliure. Els veïns i veïnes del nostre municipi poden fer ús d’aquesta connexió
les 24h del dia, podent connectar-se a

Internet i consultar i enviar correus electrònics de manera totalment gratuïta.
D’altra banda i amb la ﬁnalitat d’apropar
les noves tecnologies als veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí que no tinguin
nocions d’Internet, durant la primera
quinzena de gener l’Ajuntament de
Perafort organitzarà uns cursos gratuïts d’Internet per a adults, així tothom
podrà gaudir plenament de l’accés a
Internet gratuït implantat en diferents
indrets del nostre municipi.
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Èxit de la caminada popular nocturna
L’Associació Esportiva Perafort Bike, en col·laboración amb l’Ajuntament de Perafort, va organitzar el passat mes d’agost una caminada popular nocturna que va comptar amb la participació de 72
veïns i veïnes del municipi.
Els participants, de totes les edats, van sortir de Perafort a les 21h
i van arribar a l’1 de la matinada. El recorregut, de 13km, va transcórrer per indrets propers i coneguts de la nostra comarca, entre

ells, per la Font d’en Garrot, situada prop del Pont del Diable. Per
realitzar el recorregut, tots els participants van haver de portar
llanterna o frontal amb llum i van realitzar una parada, a meitat
del recorregut, per sopar un entrepà i hidratar-se.
L’alta participació, el bon ambient i el paisatge van fer que la
caminada popular nocturna d’enguany fos tot un èxit, segons
van destacar els propis participants i l’organització.

Diferents instants de la caminada i, a la imatge inferior, fotograﬁa de familia de tots els participants
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Casades i solteres es tornen a enfrontar en el
camp de futbol
EL passat dissabte, 8 de
setembre, el Camp de
Futbol Municipal de Perafort va acollir la segona
edició del partit de futbol
femení entre els equips
de dones casades i solteres del nostre municipi.
Més enllà del resultat
ﬁnal que va registrar el
partit, va imposar-se l’ambient d’alegria i festivitat
en una jornada d’esport i
convivència que, de ben
segur, tindrà continuïtat
durant els propers anys
amb apassionants duels.

Les jugadores dels dos equips,
junt amb l’àrbitre de l’encontre

Baixada d’Andorra amb bicicleta
El passat mes de juny, diversos membres
de Perafort Bike van baixar amb bicicleta
des d’Andorra ﬁns a Perafort. Una excursió que va unir la part esportiva amb la
gastronòmica i la de compres, ja que el
dia anterior a realitzar la baixada van
degustar un exquisit àpat a base d’embotits, pa amb tomàquet i arròs a l’estil
caçador, i van realitzar les pertinents
compres pels comerços andorrans just
abans d’iniciar el camí de tornada a casa
damunt les bicicletes.
A les 6.45 del matí següent van iniciar la
marxa ciclista cap a Perafort, seguits per
la furgoneta de suport i avituallament.
La primera aturada del recorregut la van
fer a Ponts, després van seguir cap a Tàrrega, on van recuperar forces amb una
mica d’avituallament. D’aquí van seguir
ﬁns a Montblanc, on van parar a dinar,
i després van seguir la seva ruta ﬁns a
Perafort, arribant al nostre municipi a les
17h i donant així per acabada l’excursió.

Acords de plens

Extracte de l’acta de la sessió del Ple
celebrada el 2 de juliol de 2012

Pla Territorial de Ciutadania i Immigració
del Tarragonès.

En l’apartat de precs i preguntes, es
realitzen els següents comentaris:

Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.

S’acorda pel vot a favor dels cinc membres
de CiU i dels tres membres del PSC, amb
l’abstenció de l’únic membre d’AMPEP-FIC,
aprovar inicialment l’Expedient núm. 3 de
Modiﬁcació de Crèdits del pressupost de
2012.

El portaveu del PSC sol·licita un local de
l’Ajuntament per a una reunió. L’alcalde posa
a la seva disposició un espai de l’Ajuntament.

S’acorda pel vot a favor dels cinc membres
de CiU i de l’únic membre d’AMPEP-FIC,
amb el vot en contra dels tres membres
del PSC aprovar l’expedient de reconeixement de crèdits per import de 34.591,29€ i
aprovar l’Expedient núm. 2 de Modiﬁcació
de crèdits del Pressupost de 2012.
S’acorda pel vot a favor dels cinc membres de CiU i dels tres membres del
PSC, amb l’abstenció de l’únic membre
d’AMPEP-FIC, adjudicar el contracte del
Servei de menjador de l’Escola Bressol i
del CEIP, cursos 2012-2013 i 2013-2014, a
l’oferta més avantatjosa, presentada por
SERUNION i que ha obtingut 30,50 punts.
S’acorda pel vot a favor dels cinc membres
de CiU i dels tres membres del PSC, amb
l’abstenció de l’únic membre d’AMPEPFIC, aprovar l’Annex 6 al Conveni entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del
Tarragonès pel desenvolupament i ﬁnançament d’accions en col·laboració amb el

Padró d’habitants

A

S’acorda pel vot a favor dels cinc membres
de CiU i dels tres membres del PSC, amb
l’abstenció de l’únic membre d’AMPEPFIC, aprovar el Conveni amb l’Agència
de Salut Pública de Catalunya per tal que
l’Observatori de Salut i Medi Ambient del
Camp de Tarragona vetlli per la salut i el
medi ambient en beneﬁci dels ciutadans
de Perafort i Puigdelfí.
S’acorda pel vot a favor dels 5 membres
de CiU i del membre d’AMPEP-FIC, amb
l’abstenció dels membres del PSC, la
modiﬁcació de l’ordenança ﬁscal reguladora del preu públic de la Llar d’Infants,
assistència a classe i menjador.
S’acorda per unanimitat les dates de les festes locals de 2013: dia 18 de gener, Festa de
Puigdelfí; i el dia 28 de juny, Festa de Perafort.

El portaveu del PSC comenta que han desaparegut de la festa major de Perafort la festa
de l’escuma i els jocs tradicionals. El regidor
de festes, el Sr. Robledo, explica que la suspensió de la festa de l’escuma es va deure
a motius de seguretat i que els jocs tradicionals no han desaparegut, sinó que han estat
traslladats de data perquè els joves que ho
coordinaven estaven treballant durant l’estiu.
El membre d’AMPEP-FIC posa de manifest
que caldria asfaltar el camí que va de Puigdelfí a Tarragona. El Sr. Alcalde manifesta
que ja està previst.
El portaveu del PSC i el membre d’AMPEPFIC sol·liciten cobrir les tombes romanes.
L’Ajuntament està estudiant aquesta mesura.
El regidor Sr. Daniel Garcia pregunta si els
tiquets sobrants de la piscina es poden aproﬁtar un altre any. El Sr. Alcalde li respon aﬁrmativament, prèvia notiﬁcació a l’Ajuntament.

5 DE OCTUBRE DE 2012: 1.295 HABITANTS

Naixements

Casaments

Unai Fernández Lupión (09/08/2012)

Fernando Millán Felipe

Júlia Teixidó González (14/08/2012)

i Elisabet Rius Chavero (13/07/2012)

Defuncions
Josep Gras Veciana (30/05/2012)

Erik Javier Norabuena Morales (26/08/2012)
Martina Alonso Salvador (16/09/2012)

Liuberts Aguiar Iglesias

Pau Cayetano Boronat (03/10/2012)

i Pilar Díaz Gabarri (13/09/2012)

Leo Díaz Pereira (04/10/2012)
(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).

Entra a www.perafortbike.com.
Associació Esportiva Perafort Bike. Carrer Joan Palau, 1. 43152-Perafort
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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
6.05

(1)

(1)

8.05

(2)

(2)

9.40

10.05

(1)

11.35

(1)

13.35

(2)

15.35

3 de novembre de 2012. Tarragona
Roset Armengol, Marta. Pl. Generalitat,1 A. Tel.: 977 21 16 60
4 de novembre de 2012. Tarragona
Nuria Sanromà – Clara Rubio. Unió, 17. Tel. 977 23 35 21
10 de novembre de 2012. Tarragona
Mas Cavallé, Silvia. Major, 46. Tel.: 977 23 86 22
11 de novembre de 2012. Tarragona
A. Salazar, C. B. Pin i Soler, 3. Tel.: 977 21 81 75

(0)

9.10

(0)

6.30

7.25

(1)

7.50

9.00

(3)

9.25

10.00

6.50
(0)

8.30

10.35

12.05

(1)

12.35

(1)

10.30

(2)

11.25

12.00

14.05

(2)

14.40

(1)

12.25

(2)

13.25

14.00

16.10

(1)

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

(1)

18.40
(1)
20.40
22.05

(2)

19.40
21.10
22.40

20.05
(0)
21.35
23.05

(1)

(1)

6.00

(1)

18.05

(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

21.10

(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)

(1)

(2)

9.40

12.05

20 d’octubre de 2012. Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Av. Catalunya, 17. Tel.: 977 22 30 20

28 d’octubre de 2012. Tarragona
Fullana Galofré, Jaume. Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

8.30

7.35

17.35

(1)

27 d’octubre de 2012. Tarragona
Perpiña Piqué, Francesca. Eivissa, 7-9. Tel.: 977 22 13 23

(2)

(0)

14 d’octubre de 2012. Tarragona
Esque Ruiz, M. Dolors. Rovira i Virgili, 6. Tel.: 977 21 94 55

21 d’octubre de 2012. Tarragona
Salazar Echavarria, Antonio. Cos del Bou, 2. Tel.: 977 23 16 31

6.45

17.05

Farmàcies de guàrdia
13 d’octubre de 2012. Tarragona
Meler Brosed, Raúl. Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

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

17 de novembre de 2012. Tarragona
Esque Ruiz, M. Dolors. Rovira i Virgili, 6. Tel.: 977 21 94 55

11.50

12.19

12.50

13.25

14.00

14.35

18 de novembre de 2012. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfor Colom, 1. Tel.: 977 21 45 17

13.50

14.19

14.55

15.25

16.00

16.35

15.50

16.24

16.55

17.25

18.00

18.35

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

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

25 de novembre de 2012. Tarragona
Pinilla Andreu, Míriam, Francesc Bastos, 1 bis. Tel.: 977 22 15 60

23.19

1 de desembre de 2012. Tarragona
Fullana Galofré, Jaume. Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16
2 de desembre de 2012. Tarragona
Cabrito Serra, M. Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86
8 de desembre de 2012. Tarragona
Nuria Sanromà – Clara Rubio. Unió, 17. Tel.: 977 23 35 21
9 de desembre de 2012. Tarragona
Roig – Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel.: 977 21 66 09
15 de desembre de 2012. Tarragona
A. Salazar, C. B. Pin i Soler, 3. Tel.: 977 21 81 75
16 de desembre de 2012. Tarragona
Tuset Pros, Joseﬁna. Pl. Ponent, 2. Tel.: 977 21 35 33
22 de desembre de 2012. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfor Colom, 1. Tel.: 977 21 45 17
23 de desembre de 2012. Tarragona
Vidal Gotanegra, Mª Teresa. Enginyer Cabestany, 2. Tel.: 977 21 69 59
29 de desembre de 2012. Tarragona
Pinilla Andreu, Míriam, Francesc Bastos, 1 bis. Tel.: 977 22 15 60
30 de desembre de 2012. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar. Canyelles, 6. Tel.: 977 23 27 22

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

Beques i Ajuts
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MÉS INFORMACIÓ I BASES A L’AJUNTAMENT DE PERAFORT
I A LA WEB:

www.perafort.com

