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Som optimistes, no supersticiosos

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

[04]

De cara al nou any que acabem d’estrenar, no serem
supersticiosos. Al contrari, us animo a ser optimistes i encarar
el nou any amb il·lusió, esperança i fortalesa. Però també hem
de ser realistes i cal reconèixer que aquest any, igual que els
anteriors, serà difícil per la situació de crisi que travessem. No
obstant això, hem de seguir treballant tots units perquè aquest
any sigui l’inici de la fi de la crisi ja que, sens dubte, ja hem
passat el pitjor i la fi de la crisi està cada vegada més a prop.
Com a Alcalde de Perafort, al 2013 li he demanat, segurament,
els mateixos desitjos que la majoria de vosaltres: salut,
ocupació, benestar, solidaritat i felicitat per a tothom. Des
de l’Ajuntament de Perafort treballem cada dia per posar
el nostre granet de sorra per fer realitat aquests desitjos
i millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. En
l’últim any el nostre municipi, malgrat la crisi econòmica, ha
continuat millorant els seus serveis i les seves infraestructures
i ha prioritzat les polítiques socials, educatives, formatives i
d’impuls a l’economia i a la creació d’ocupació.
Per posar només alguns exemples, en l’últim any hem creat
i impulsat la borsa de treball, una eina que estem presentant
a les empreses del nostre territori i amb la qual més de vint
persones ja han trobat treball. En l’àmbit formatiu hem
augmentat un any més, la dotació del programa de beques i
ajudes a l’estudi i hem creat una nova ajuda extraordinària per
a famílies en situació d’atur. A més, hem impulsat una ajuda
de menjador i seguim subvencionant diferents cursos que
l’Ajuntament ofereix durant tot l’any. En definitiva, hem apostat
i seguirem apostant, més que mai, per la gent, pel seu benestar
i per fer de Perafort i Puigdelfí un municipi confortable, tranquil
i amb bona qualitat de vida.
En aquest context, difícil però esperançador, vull destacar que
hem d’estar tots units, ja que només els esforços municipals
no són suficients. Entre tots hem de col·laborar i ajudar als
més necessitats. És a dir, la crisi no ens pot tornar insensibles
i egoistes cap als problemes i dificultats que pateixen les
persones que estan al nostre voltant. Per això estic molt
orgullós de representar als veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí,
persones compromeses i generoses amb el seu poble i amb
lespersonesambnecessitats.Unavegadamés,lescampanyes
de solidaritat realitzades entorn de les activitats de les festes
nadalenques han estat un èxit gràcies a tots vosaltres.
A Perafort i Puigdelfí ho tenim clar, hem de mirar endavant amb
il·lusió i confiança. Som un territori amb possibilitats i, sobretot,
amb persones compromeses i generoses que treballen pel
bé comú i per un futur millor per al nostre municipi, el nostre
territori i el nostre país.
Som optimistes, no supersticiosos: feliç 2013!
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Perafort i Puigdelfí viuen el Nadal més solidari
Es van recollir 250 quilos d’aliments per a Cáritas, més de 25 joguines per a la Creu Roja i 700€ per
Un any més, a Perafort i Puigdelfí vam viure
molt intensament l’alegria i la il·lusió de les
festes nadalenques, sense oblidar-nos dels
més necessitats i fomentant la solidaritat
de tot el municipi perquè les famílies que
pitjor ho estan passant, per la crisi, també
poguessin gaudir d’un Nadal màgic.
En total es van programar, del 22 de
desembre al 5 de gener, més d’una dotzena de propostes i actes per a totes les
edats i gustos. La majoria de les activitats
van tenir una inscripció solidària per a la
recollida de joguines per a la Creu Roja i
aliments per a Cáritas. La resposta dels
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí va ser
molt positiva i tots els actes van tenir una
gran participació i es van poder recollir 250
quilos d’aliments, més de 25 joguines i, a
més, 700€ per a l’àrea d’oncologia infantil
de l’hospital Sant Joan de Déu de Reus,
recaptats a la caminada popular solidària.
Tot un èxit gràcies a la solidaritat i generositat dels veïns del nostre municipi i al grup
de joves que, desinteressadament, es van
encarregar de l’organització i l’atenció en
els diferents actes solidaris programats.

a l’àrea d’oncologia infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu

ElregidorJavierRobledo,ambelsvoluntarisquevancol·laborarenlesdiversesaccionssolidàriesperrecolliralimentsijoguinesperalsmésnecessitats

El perafortí Joan Manetas
va participar del Concert
de Nadal
La programació nadalenca es va iniciar
el dia 22 de desembre amb un taller de
defensa personal per a dones en el qual
van participar 20 veïnes del municipi i que,
a més, va servir per recollir joguines no
sexistes ni bèl·liques que es van lliurar a la
Creu Roja. L’endemà, més de 200 persones van participar en la primera caminada
popular solidària, de 5km, la inscripció de
la qual estava destinada a l’hospital Sant
Joan de Déu.
Els nens i nenes de Perafort i Puigdelfí van
fer cagar al Tió solidari el 24 i 25 de desembre. Nens i nenes vestits de pastorets, van
cantar la cançó i van copejar al Tió, que
els va obsequiar amb els primers regals
nadalencs. El dia de Sant Esteve, els infants
van poder gaudir del Parc de Nadal Solidari
al Casal Cultural de Perafort. Van realitzar
tallers, van gaudir d’un contacontes, van
cremar calories als inflables, i van lliurar
les seves cartes als patges dels Reis Mags

El Caga Tió i el Concert de Nadal, dos actes tradicionals de les festes nadalenques

A l’esquerra, els patges reials van visitar Puigdelfí. A la dreta, un dels moments del Sopar Cap d’Any a Perafort
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d’Orient, que també van visitar Puigdelfí
el dia 30 de desembre. Els dies 27 i 28, es
van organitzar uns tallers d’educació mediambiental, a càrrec de Limonium, al Casal
Cultural de Perafort. A l’inici del 2013, del
2 al 4 de gener, també es va organitzar un
taller de manualitats destinat als infants
del nostre municipi, des de P3 fins a tercer
de primària. Totes aquestes activitats eren
solidàries i els participants van lliurar aliments que van ser lliurats a Cáritas. A més
d’aquestes activitats, un gran nombre de
persones van gaudir del Concert de Nadal,
a càrrec de la Banda Unió Musical de Tarragona i amb la participació del perafortí
Joan Manetas, i que es va realitzar al Casal
Cultural de Perafort el 29 de desembre.
Els moments més màgics i especials
del Nadal van arribar el 31 de desembre,
amb el Sopar de Cap d’Any i l’esperada
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, el 5 de
gener. Perafort i Puigdelfí van celebrar als
casals culturals el Sopar de Cap d’Any en
els quals van participar molts veïns i veïnes
del municipi. L’objectiu: passar una estona
de germanor amb els veïns i brindar amb
ells per un feliç i pròsper 2013. Una manera
alegre d’acomiadar un any i rebre al nou
amb il·lusions, reptes i desitjos renovats.
Però, sens dubte, l’essència del Nadal
s’aprecia durant la nit de Reis, quan els
nens i nenes, nerviosos i alegres al mateix
temps, esperen l’arribada de Ses Majestats
d’Orient. És el moment de rebre els regals
que des de tan lluny els porten Melcior,
Gaspar i Baltasar com a reconeixement al
seu bon comportament durant tot l’any.
L’alegria s’apodera dels infants i adults en
una de les nits més màgiques de l’any.

societat

La Cavalcada del Reis Mags d’Orient i el lliurament de regals va ser viscuda amb una barreja de nerviosisme i alegria per grans i petits

Ses Majestats d’Orient i els patges reials van visitar l’Ajuntament i el Pessebre a l’església

Èxitdeparticipacióenelsconcursosdepessebres,arbresibalconadesnadalenques
Més d’una trentena de veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van participar
del Concurs de Pessebres i Arbres de Nadal que, enguany i com a novetat, va incloure una nova categoria: la de balconades nadalenques. Amb
aquesta ampliació, l’Ajuntament volia animar i premiar als veïns i veïnes
perquè decoressin les seves balconades, i donessin un color nadalenc a
les façanes del nostre municipi.
Tots els participants van demostrar una gran creativitat i habilitat per realitzar les seves composicions artístiques i nadalenques, per la qual cosa el
jurat va tenir dificultats per escollir als premiats, que optaven a premis de
fins a 125€. La modalitat infantil, dins de la categoria d’arbres i pessebres,
no entra en el concurs, per la qual cosa tots els participants reben un
obsequi de l’Ajuntament. El que es pretén és que els infants comparteixin
i construeixin els elements amb el suport dels seus familiars i gaudeixin
de la màgia del Nadal.
Els guanyadors de cada categoria van ser: Rosa Mª Sendrós (Pessebre
Artístic), Carme Mañe (Pessebre Popular), Joan Solé (Al·legories), Esther
Ribas (Arbre Original), Majori Rojas (Arbre Elegant) i, en la nova categoria
de Balconades, Fina Rodriguez.
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La Castanyada, una tradició molt nostra
La Castanyada és una festa de germanor i convivència que,
segons la llegenda, interrelaciona el món dels vius i dels
morts, ja que és la nit en la qual s’honra als morts, la nit abans
de Tots Sants.
A més, amb l’arribada del fred, és tradicional celebrar festes
al voltant del foc. Una de les més arrelades i importants de
la tardor a Catalunya és la Castanyada, que se celebra el 31
d’octubre per tots els racons del nostre país. Les castanyes,
els panellets i el moscatell són els ingredients bàsics que no
poden faltar durant la Castanyada.
Seguint la tradició catalana, Perafort i Puigdelfí van celebrar
la festa de la Castanyada amb una alta participació de veïns
i veïnes. A Perafort, el Casal Cultural va acollir el tradicional
sopar de la Castanyada, organitzat per la Societat Cultural
i Recreativa de Perafort, al qual van assistir 150 veïns. Els
comensals van poder degustar els productes típics d’aquesta

societat

Més d’un centenar de persones visiten el
passatge del terror infantil a l’Espai Jove
Per segon any consecutiu el passatge
del terror de l’Espai Jove, organitzat
per la regidoria de joventut de l’Ajuntament, va tenir una gran afluència de
públic amb més d’un centenar de visites. L’Espai Jove es va ambientar per
a l’ocasió i una vintena de joves del
municipi es van convertir en monstres,
fantasmes i altres éssers terrorífics
que van fer les delícies dels valents
nens i nenes del municipi. Encara que
algun nen es va endur un gran esglai, el

més important de la festa va ser l’ambient festiu i alegre del qual van gaudir
tots els participants del passatge.
Uns dies abans es va organitzar, també
a l’Espai Jove i en col·laboració amb
l’Ajuntament, un taller de maquillatge
i tematització que va servir als joves
per elaborar les seves disfresses i
preparar la decoració del passatge del
terror.
Aquest passatge estava destinat
principalment als nens i joves, encara

que tothom va poder gaudir del passatge del terror que va ser organitzat i
ambientat pels propis joves del municipi. Perquè la sensació de por fos
major, els propis joves van decorar de
manera terrorífica l’Espai Jove: miralls
amb taques i textos escrits amb sang
i molts elements esborronadors. A tot
això cal afegir-hi la caracterització
dels joves actors, que van aprofitar al
màxim tots els trucs i tècniques apreses en el taller de maquillatge.

Perafort i Puigdelfí va celebrar una de
les festes més arrelades de la cultura
catalana la nit abans de Tots Sants
festa i en acabar es van divertir amb un bingo molt saborós, ja
que els premis eren una ampolla de vi (a la línia) i una espatlla
de pernil (al bingo). També es va organitzar el primer concurs
de panellets i un contacontes per als infants.
A Puigdelfí, la Societat Cultural i Recreativa també va organitzar un sopar de la Castanyada al Casal Cultural de Puigdelfí.
Van assistir-hi veïns i veïnes que van degustar un exquisit
menú elaborat per a l’ocasió i en el qual no hi van faltar les
castanyes ni els panellets.

Almenúnovanfaltarlescastanyesnielspanellets,típicsdelaCastanyada

Paella popular per ajudar a la Parròquia de
Puigdelfí
Un any més, coincidint amb la celebració de Santa Llúcia,
la parròquia de Puigdelfí va celebrar una paella popular a
la qual van assistir-hi nombrosos veïns i veïnes del municipi. A més de gaudir d’un dels plats més exquisits de la
dieta mediterrània, aquesta trobada de germanor també
va servir per recaptar fons per pal·liar les despeses de la
parròquia.
Una trobada de germanor i convivència en què els veïns i
veïnes de Puigdelfí van gaudir d’una vetllada gastronòmica
i solidària.
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L’Espai Jove es va convertir, per un dia, en un lloc terrorífic creat pels joves del nostre municipi
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La 13a Festa de l’Oli Nou de Perafort

Prop de 300 veïns i veïnes del municipi van assistir a aquesta cita solidària que va comptar,
com a novetat, amb el 1r Mercat d’Artesania

societat
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Recollida de taps a favor de l’Associació
Provincial de Paràlisi Cerebral deTarragona
L’Ajuntament de Perafort s’ha sumat a la campanya de recollida de taps a favor de l’Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral de Tarragona. L’objectiu de la campanya és adquirir
una grua elèctrica per ajudar a realitzar les transferències
dels nois i noies de la Muntanyeta.
Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí, que sempre han
demostrat la seva solidaritat, poden lliurar els seus taps de
plàstic a l’Ajuntament de Perafort o a l’Espai Municipal de
Puigdelfí. Tots els taps recollits durant la campanya es cediran a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, que canviarà
els quilos de taps recollits per la seva equivalència en euros.
Entre tots, podem posar el nostre granet de sorra perquè l’associació compleixi el seu objectiu i pugui millorar el dia a dia
dels nens i nenes que atén.

Èxit de participació a la Festa de l’Oli, que va recaptar 875 euros per a “La Marató” de TV3 i va acollir el primer Mercat d’Artesania de Perafort

El passat dissabte, 1 de desembre,
es va celebrar a Perafort la 13a edició de la Festa de l’Oli Nou, un acte
solidari organitzat per l’Ajuntament,
en col·laboració amb la Societat Cultural i Recreativa de Perafort i Olis
del Tarragonès, i que va aconseguir
recaptar 875€ que posteriorment van
ser lliurats al programa solidari de “la
Marató” de TV3, que enguany destinava els fons recaptats a la investigació i lluita contra el càncer.

Com a novetat d’enguany, també es va
programar el 1r Mercat d’Artesania,
que va ser tot un èxit i en el qual hom
hi va poder trobar productes artesans
com titelles, productes de decoració,
complements, bijuteria, formatges,
vins, i, per descomptat, l’oli nou
d’aquesta temporada. Tot això mentre
els infants gaudien als inflables. A més,
dins d’aquest acte solidari de la Festa
de l’Oli Nou de Perafort, també es va
programar la 6a Trobada d’Intercanvi

de Plaques de Cava, en la qual els
col·leccionistes van poder aconseguir
i intercanviar les desitjades plaques.
La Festa de l’Oli Nou a Perafort rendeix homenatge a aquest ingredient
tan distintiu de la dieta mediterrània,
del qual les primeres premsades marquen l’agenda d’aquesta celebració
dedicada als olis novells, els més bons
de la temporada, al mateix temps que
el municipi demostra la seva solidaritat i suport als que més ho necessiten.

Sortida cultural per veure el musical “El Rey
León” a Madrid

El passat mes d’octubre la Societat Recreativa i Cultural de Perafort, en col·laboració amb l’Ajuntament, va
organitzar una sortida cultural per presenciar el reconegut i exitós musical “El Rey León”, al Teatre Lope de
Vega a Madrid.
Un nombrós grup format per 68 veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí, entre els quals es trobava l’Alcalde, Joan Martí Pla, i el regidor de Festes, Cultura
i Joventut, Javier Robledo, van omplir l’autobús que

els portaria a la capital de l’Estat per gaudir d’un dels
musicals més reconeguts a tot el món.
Aquest musical, dirigit per Julie Taymor, ja ha estat
vist per gairebé 60 milions d’espectadors a tot el món,
ha guanyat 70 premis i porta més de 14 anys sobre els
escenaris de Broadway. Tots els assistents van quedar encantats amb l’espectacle i van gaudir d’“El Rey
León” i la seva estada a Madrid, on es van allotjar una
nit i van degustar la gastronomia madrilenya.
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Els ocells canten a Perafort

Prop de 500 exemplars i 32 criadors participen al 4t Concurs-Exposició ornitològic
Del 13 al 16 de novembre, els ocells van
ser els protagonistes del 4t ConcursExposició ornitològic que va organitzar la
Societat de Canaricultors de Perafort, en
col·laboració amb l’Ajuntament i l’Escola
Josep Veciana. Prop de 500 exemplars i
games d’ocells van delectar amb els seus
cants als assistents i participants d’aquest
concurs-exposició que ja s’ha consolidat
a Perafort. Enguany, s’han presentat 32
criadors, socis de la societat perafortina i
procedents, principalment, de Tarragona,
Reus, Vila-seca, així com d’altres municipis
de Catalunya i Andorra.
Com és tradicional, paral·lelament al
concurs ornitològic i en col·laboració amb
l’Escola Josep Veciana, es va organitzar un
concurs de dibuix i pintura amb obres relacionades amb els canaris i el seu entorn.
En aquest concurs infantil van participar
els alumnes d’Educació Infantil i Primària
de l’escola perafortina; i les seves obres
van estar exposades al públic al pavelló
del centre durant la celebració d’aquest
important esdeveniment ornitològic al
nostre municipi.

societat

13

Un trimestre ple d’activitats i celebracions

Els nens i nenes de l’escola bressol gaudeixen amb les activitats de la Castanyada, el Caga Tió i la visita del patges reials
La regidora d’ensenyament, Elena Sánchez, en el lliurament d’obsequis als alumnes de l’Escola
Josep Veciana que van participar en el concurs de dibuix i pintura sobre el món dels ocells

Els centres escolars del nostre municipi participen en un simulacre d’accident químic
El passat 24 d’octubre, Protecció Civil de la Generalitat va organitzar un simulacre d’accident químic a La Pobla de Mafumet, pel
qual es va activar la sirena d’avís de risc químic de Puigdelfí, així
com les de La Pobla i El Morell.
En l’exercici es va simular una fuita de diòxid de sofre que va formar un núvol tòxic que podria afectar als municipis de la zona: La
Pobla, El Morell, Perafort, Constatí i Els Pallaresos.
Durant l’exercici, 4.800 escolars i professors de 13 centres educatius, entre ells, l’Escola Josep Veciana i l’Escola Bressol Mar Blava,
van realitzar una pràctica de confinament tancant-se a l’interior

de les seves aules. També van participar en el simulacre els Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Policia Local, Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM), Grup de Control Ambiental i Creu
Roja. En total, més de 250 efectius van participar en el simulacre.
Cal recordar que les mesures de protecció més segures en cas
d’accident químic són la de confinar-se a l’edifici més proper, la
desconnexió de tots els sistemes de refrigeració o calefacció,
escoltar els butlletins informatius de la ràdio, no sortir de casa
sota cap concepte i evitar la utilització dels telèfons per a no col·
lapsar les línies.

L’Escola Bressol Mar Blava de Perafort
va viure un últim trimestre del 2012 ple
d’activitats i celebracions tan importants i tradicionals en aquestes dates
com la Castanyada i el Nadal.
A l’octubre l’escola va celebrar la primera gran celebració d’aquest trimestre: la Castanyada. Després del treball
realitzat a l’aula els dies previs, el dia
30 d’octubre els alumnes van anar al
forn del poble per coure els panellets
que havien elaborat a la classe. Al dia
següent, la Castanyera va visitar l’Escola
i els nens i nenes, acompanyats dels
adults, li van dedicar i van ballar la seva
tradicional cançó. Posteriorment, es

va realitzar un esmorzar on els pares i
mares van ser convidats.
A principis de novembre els petits van
donar la benvinguda a la tardor, una estació que comporta molts canvis en el paisatge i en la decoració de l’Escola. Pocs
dies després, va tenir lloc la celebració
de Santa Cecília, patrona de la música,
i els alumnes de l’Escola Josep Veciana
van visitar la nostra escola bressol i ens
van delectar amb un petit concert.
I com és tradicional, l’últim mes de
l’any, l’Escola Bressol Mar Blava i els
alumnes es bolquen amb les activitats
de Nadal. El dia 5 els alumnes més grans
van enviar una carta al Tió convidant-lo

a visitar-nos i, pocs dies després, el Tió
va arribar a l’Escola. El dia 18, els alumnes van rebre una visita molt esperada
i màgica: la dels patges reials, que van
venir per ordre de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient per recollir les seves
cartes plenes d’il·lusions i desitjos. L’últim dia del trimestre escolar, el 21 de
desembre, els alumnes van anar a cagar
el Tió al Casal Cultural i, seguidament,
es va oferir el tradicional esmorzar de
Nadal on les mares, pares, alumnes i
educadors es van acomiadar fins al mes
de gener, després de les vacances nadalenques i els anhelats regals de Melcior,
Gaspar i Baltasar.
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El Josep Veciana, una escola molt solidària
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Inici de les obres d’ampliació del Cementiri
Municipal
Amb un pressupost de 180.000€, augmentarà la seva capacitat de nínxols un 95%

Durant l’últim trimestre de l’any, l’Escola Josep Veciana de
Perafort va realitzar diverses campanyes solidàries per recollir
aliments per a Cáritas Perafort-Pallaresos. A més, també va
organitzar una sessió de cinema familiar amb crispetes per
recaptar fons per a “la Marató” de TV3. Unes accions que indiquen que la solidaritat i la cooperació són valors que formen
part de l’educació integral que imparteix l’escola de Perafort
als seus alumnes.
Dins dels programes internacionals que es desenvolupen a
l’Escola Josep Veciana, cal destacar que dins del programa d’intercanvi amb l’Índia “School to School”, a través de la Fundació
Vicens Ferrer, es va organitzar una xerrada amb Lancy, qui va
ser el primer nen apadrinat de la fundació i que va explicar als
alumnes com és el seu país i com estudien els nens i nenes
a l’Índia. Aquest programa fomenta l’intercanvi de material i
experiències amb escoles de l’Índia per conèixer millor el país,
els seus costums i, sobretot, les seves escoles. Un intercanvi
enriquidor del qual tots n’aprenen. D’altra banda, dins del
programa “Comenius”, quatre alumnes del centre van estar
d’intercanvi en una escola de Braga (Portugal) acompanyats
pels seus professors. Els alumnes van tornar encantats de l’experiència viscuda i que segur no oblidaran.

A

finals del passat mes
de desembre es van
iniciar les obres d’ampliació del Cementiri
Municipal de Perafort,
amb un pressupost
de 180.000€, subvencionat per la Diputació de Tarragona i
la Generalitat, i una previsió d’execució
d’uns sis mesos, aproximadament.
L’ampliació projectada es realitzarà en
una superfície total de 583,09m2, dels
quals 91,05m2 corresponen al porxo,
101,14m2 a la zona pavimentada
exterior i 390,90m2 més de recinte en
el cementiri. En la pràctica, a més de
millorar l’entorn i l’accés al cementiri,
suposarà la construcció de 203 nínxols
més, dels quals 80 seran del tipus
columbaris, destinats a dipositar-hi
cendres. En l’actualitat, el Cementiri
Municipal té una capacitat de 212 nínxols i 10 panteons, i amb l’ampliació
augmentarà la seva capacitat de nínxols un 95%, arribant a un total de 415.

Els alumnes van organitzar diverses
campanyes solidàries per recollir aliments
a favor de Cáritas
Com a escola verda, van seguir treballant aspectes mediambientals per a la cura i millora de l’entorn i van realitzar una
recollida selectiva de mòbils i aparells MP3 i MP4.
Entre altres activitats realitzades durant els últims mesos,
també van dur a terme dues sortides al Museu d’Art Modern
de Tarragona, on els alumnes van treballar el retrat i el collage,
van realitzar dos simulacres d’emergència, un de confinament
i un altre d’evacuació, i van celebrar la Castanyada amb la visita
de tres castanyeres al centre educatiu, i el Nadal.

CONSISTORI

Viure a Perafort i a Puigdelfí

societat

Alumnes i professors de l’Escola Josep Veciana van estar a Braga
(Portugal) d’intercanvi

Pessebre realitzat en plastelina pels alumnes de tercer de primària de la classe “Santa Tecla”, de la tutora Montse Caravalls

El nostre alcalde, Joan Martí Pla, va destacar que “aquesta obra és necessària
per al municipi i, amb ella, l’actual equip
de govern compleix, una vegada més,
amb les seves promeses electorals i
demostra que, malgrat la crisi, seguim
treballant per millorar les infraestructures del municipi”.
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consistori

Millores en la seguretat vial al nostre
municipi

En els últims mesos, l’Ajuntament de Perafort ha invertit
en millorar la seguretat vial en el nostre municipi col·locant
varis elements de seguretat en diferents vies de Perafort
perquè els conductors hagin de disminuir la velocitat i passar lentament per aquestes zones. La col·locació de coixins
berlinesos, o passos elevats, és un dels mètodes més utilitzats per garantir una major seguretat vial en les carreteres
i nuclis urbans, disminuint així el nombre d’accidents en
zones amb afluència de vianants.
Recentment s’ha col·locat un coixí berlinès, estructura
quadrada que obliga a reduir la velocitat als vehicles, en el
Raval dels Creus i, pròximament, es col·locaran dos nous
passos elevats al carrer Joan Fuster i dos reductors de velocitat a la carretera dels Pallaresos. Totes aquestes mesures
ajuden a millorar la seguretat vial en el nostre municipi,
tant per als conductors com per als vianants. Complir amb
les normes de circulació i respectar la senyalització viària
és la millor mesura per disminuir la possibilitat d’accident.

Nou paviment en l’accés a Perafort des del
Polígon Industrial
El passat mes de novembre, l’Ajuntament de Perafort va
dur a terme millores del paviment en el tram des del final
del carrer Nou fins al Cementiri Municipal. Durant els treballs realitzats es va asfaltar el camí municipal que dóna
accés a Perafort des del Polígon Industrial, millorant la
seguretat i comoditat de l’accés, així com es van col·locar
les vorades per protegir als vianants. La inversió total
d’aquesta obra va ser de 42.000€ i va comptar amb el
suport del Consell Comarcal del Tarragonès.
Més seguretat i comoditat en el nou accés a Perafort

CiU, la força política més votada a Perafort en les eleccions catalanes del 25-N
El passat 25 de novembre es van celebrar les eleccions a Catalunya, amb
un rècord de participació del 69,56%,
la qual cosa va suposar un augment
de 10,7 punts en relació a les eleccions del 2010. A Perafort també es
va incrementar notablement la participació, arribant a un 69,44% i superant, igual que en les dades globals,
10,7 punts la participació del 2010,
que es va situar en el 58,72%.
Dels 618 vots comptabilitzats, 205 van
ser per a CiU, la qual cosa la van con-

La participació a Perafort va augmentar 10,7 punts
respecte a les eleccions del 2010, arribant al 69,44%
vertir en la força política més votada,
amb un 33,71% del total dels vots. El
segon partit polític més votat va ser
ERC-Cat Sí amb 99 vots, el 16,28%,
seguit del PP amb 82 vots (el 13,48%),
el PSC amb 70 (l’11,51%), C’s amb
47 (el 7,73%), ICV-EUiA amb 42 vots
(6,90%), la CUP amb 12 vots (l’1,97%)

i PxC amb 7 vots (l’1,12%). A més
d’aquests partits, altres vuit candidatures van obtenir algun vot a Perafort,
situant-se per sota de l’1% del total
de vots. L’abstenció a Perafort es va
situar en el 30,56% (272 vots), el vot
en blanc va ser del 2,59% (16 vots) i els
vots nuls l’1,62% (10 vots).

consistori
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PresentaciódelscursosTINETaulaperaprendre
a navegar per Internet
El passat mes de desembre, Roser Artacho,
Alcaldessa pedània de Puigdelfí i el regidor
Xavier Prim van presentar la segona edició
dels cursos TINETaula, destinats a apropar
Internet i les noves tecnologies als veïns i
veïnes de Perafort i Puigdelfí.
Aquest programa contempla dos cursos
diferents, segons el nivell, un d’introducció
a Internet i un altre d’Internet avançat. Com
ja va succeir en la primera edició d’aquests
cursos, en aquesta ocasió també s’han
cobert totes les places disponibles, la qual
cosa certifica l’èxit del programa i l’interès
dels veïns i veïnes del nostre municipi per
les noves tecnologies. TINETaula és un servei formatiu que la Diputació de Tarragona
posa a disposició dels municipis amb una
població inferior a 4.000 habitants.
Actualment, els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí poden gaudir de connexió gratuïta a Internet a través de les zones wifi
instal·lades en diferents indrets del municipi: a la plaça de la Generalitat, l’Avinguda
Catalunya, als casals culturals, al Parc de
Salut i a les piscines municipals de Perafort
i de Puigdelfí.

Roser Artacho, Alcaldessa pedània de Puigdelfí, durant la presentació dels cursos TINETaula
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esports

Més de 200 veïns lluiten contra el càncer
infantil a la primera Camidada Popular
El passat mes de desembre, i emmarcat
dins de la programació nadalenca, més de
200 veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van
participar en la primera Caminada Popular
Solidària a favor del Servei d’Oncologia
Infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu.
La caminada, de 5km, va transcórrer pel
nostre municipi amb un recorregut sense
dificultat per facilitar la participació de
grans i petits. De fet, l’activitat solidària es
va convertir en un acte molt familiar, on
tots volien passar-ho bé alhora que col·
laboraven i ajudaven a la investigació i al
tractament del càncer infantil. En total, es
va recaptar 700€, que van ser destinats a
l’Obra Social Sant Joan de Déu.
Les inscripcions es van iniciar a les 9:30h
davant de l’Escola Josep Veciana. Mitja
hora més tard es va donar la sortida a la
prova, en la qual tots els participants van
gaudir d’una activitat saludable i solidària.

esports

Perafortbike participa de la Marató do Porto
Quatre integrants de Perafortbike van participar en la 9a
edició de la Marató do Porto, a Portugal, celebrada el passat 28 d’octubre. Els corredors Agustí Martí, Albert Aguilà,
Sergi Vernet i David Siendones van recórrer els 42km de la
prova, que va transcórrer pels carrers del centre històric de
la ciutat, i van obtenir el diploma de la marató que certifica
que van acabar el recorregut dins del temps permès.
Aquesta no és la primera vegada que els atletes de Peraforbike participen en proves internacionals, ja quel’any passat

van estar a la marató d’Amsterdam, a Holanda. Durant
aquest viatge a Portugal van tenir la sorpresa de trobar-se
als campions del món de marató Martín Fiz i Abel Antón,
amb els quals van conversar i es van fer una foto de record.
Aquesta participació internacional a la Marató do Porto 2012
va ser possible gràcies al suport i col·laboració de l’Ajuntament de Perafort, entre altres entitats i empreses privades
que col·laboren i patrocinen les activitats de l’associació
esportiva.

Es va recaptar 700€, que
van ser destinats al Servei
d’Oncologia Infantil de
l’Hospital Sant Joan de Déu
En acabar la prova, tots els participants van
rebre un obsequi i van poder degustar un
esmorzar per recuperar forces.
El nostre Alcalde, Joan Martí Pla, va destacar que “en l’àmbit de la solidaritat tots els
gestos sumen i des de Perafort i Puigdelfí
hem volgut aportar el nostre granet de
sorra per recolzar a aquest centre de referència nacional i internacional en l’àmbit
de l’oncologia infantil”. A més va confirmar
que, a causa de l’èxit de la iniciativa, des de
l’Ajuntament se seguirà recolzant aquestes
accions solidàries per ajudar les persones
més necessitades.
Cada any es diagnostiquen més de 1.000
nous casos de càncer en nens i adolescents
i la investigació és l’única via per avançar
en la millora del seu tractament. L’Hospital
Sant Joan de Déu és un centre de referència
nacional i internacional en l’atenció i investigació del càncer infantil i es finança, principalment, amb donacions de particulars,
empreses i fundacions.
Ningú es va voler perdre la primera edició de la
Caminada Popular Solidària
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Els participants van rebre el diploma de la Marató i van coincidir amb els campions del món de marató Matin Fiz i Abel Antón
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Acords de plens

esports

Lourdes Cayetano rep una distinció als premis
AurigaFvscvs,delConsellEsportiudelTarragonès
El passat mes d’octubre, el Consell Esportiu del Tarragonès va
celebrar la V edició dels premis Auriga Fvscvs. Aquesta cerimònia és una festa dedicada al món de l’esport de la comarca
en la qual es premia la trajectòria esportiva i la dedicació al
foment de l’esport de persones i entitats. Entre els molts premiats, destaca la distinció lliurada a Lourdes Cayetano, veïna
de Perafort, per la seva trajectòria i dedicació a l’esport. Els
Premis Auriga Fvscvs són els més importants dins de l’àmbit
esportiu del Tarragonès.
Des de molt petita, Lourdes ha realitzat esport: ballet, aeròbic
i balls de saló, entre d’altres. Als 22 anys es va iniciar en el
ciclisme cicloturista i pocs anys després ja s’ha consolidat
com una de les grans ciclistes d’aquest esport. A més de
guanyar en dues ocasions una de les proves més dures del
calendari, la “Quebrantahuesos”, també va quedar 5a en una
prova de la Copa d’Espanya a Madrid i 4a en una altra de la
Copa d’Euskadi.
En rebre la distinció, Lourdes Cayetano va agrair a Perafort i
al Consell Comarcal de Tarragonès aquest premi i va destacar
que el més important era que “es doni a conèixer un esport
tant dur com el ciclisme i animar a la població i fèmines a
practicar-lo”.

Assistents: Hi assisteixen tots
representants del Ple Municipal.

els

S’acorda per unanimitat la modificació
de l’Ordenança de Policia i bon govern
per incloure com a infraccions greus,
dins del capítol de tinença d’animals,
portar els animals deslligats i no recollir els excrements dipositats a la via
pública, en zones o en qualsevol bé de
domini públic, així com en les zones
habilitades perquè el animals facin les
seves necessitats (els Pi-Pi Can).

Lourdes Cayetano rep la distinció de mans de l’alcalde de Perafort, Joan
Martí Pla i del regidor d’Esports, Xavi Prim

Grups Municipals - Opinió Durant molt de temps,
el butlletí “Viure a Perafort
i a Puigdelfí”, ha estat un
vehicle d’informació, documentació i punt de trobada
de treballs, esforços i il·lusions que han
deixat constància de la vida a Perafort i
Puigdelfí.
Mai ha estat un element que hagi
utilitzat l’equip de govern per defensar
opinions polítiques ni tampoc per donar
resposta a crítiques o qüestions plantejades per l’oposició. Dit d’una altra
manera, el butlletí ha estat de tots i per
a tots, un punt de trobada i no de confrontació.
Recentment el PSC ha demanat tenir
un espai en la revista i l’equip de govern
ha fixat la normativa perquè hi hagi un
espai que reculli l’opinió dels grups
municipals. I així serà.
Per la nostra banda, no serà un espai
de confrontació, ja que seguim pensant
que el respecte, la convivència i la veritat és un patrimoni col·lectiu que hem
de mantenir.

Extracte de l’acta de la sessió del
Ple celebrada el 26 de setembre
de 2012

“Quien la sigue la consigue”. Després de nombroses peticions fetes a
l’equip de govern del nostre
Ajuntament, aquest grup municipal ha
aconseguit (com no podia se d’una altra
manera) que per fi, tinguem un espai
propi a la revista municipal “Viure”. Espai
que utilitzarem per intentar explicar les
nostres idees i la nostra feina com a
regidors del nostre municipi.
Comença un nou any, gairebé tots ens
fixem nous objectius, nous reptes, noves
aspiracions. Les nostres aspiracions com
a grup municipal, per aquest any que
comença són entre d’altres continuar
treballant pel nostre poble, intentant
sumar en positiu, aportant com hem fet
fins ara, propostes que milloren el dia dia
de tots els veïns de Perafort i Puigdelfí.
Ens agradaria en aquest, nostre primer
article, intentar transmetre una mica
d’optimisme i positivitat per aquest nou
any que comença. Estem convençuts
que si actues com una persona feliç i
positiva, tindràs moltes més possibilitats
de ser-ho. Ànims, il·lusió i empenta per
el 2013.

S’acorda per majoria aprovar inicialment la modificació de les següents
Ordenances fiscals pel 2013: Impost
sobre vehicles de tracció mecànica,
taxa per clavegueram, taxa de recollida
d’escombreries i taxa per expedició de
documents.
S’acorda per unanimitat l’aprovació
del Conveni amb el Consell Comarcal
del Tarragonès per a la recollida de l’oli
usat d’origen domèstic.

Padró d’habitants

a

S’acorda per unanimitat deixar sense
efecte l’acord del Ple de data 2 de juliol
de 2012 sobre Festes Locals 2013 i
fixar com a Festes Locals per al 2013 el
21 de gener (festa de Puigdelfí) i el 29
de juny (festa de Perafort).
S’acorda per unanimitat la compensació amb el 50% de les retribucions al
personal de l’Ajuntament durant els
3 primers dies de baixa per malaltia
comuna, amb efectes des de l’1 de
gener de 2013.
S’acorda per unanimitat modificar l’Ordenança fiscal reguladora de Beques,
augmentant en un 3% les beques pel
curs 2012-2013.
El Sr. Alcalde respon a la Moció del grup
municipal del PSC sobre la contractació d’un segon vigilant de nit que, de
conformitat amb la legislació vigent, no
es poden crear més places de personal
a l’Administració, si bé s’està estudiant mancomunar el servei amb altres
municipis.

Aleix Bas Palma (23/10/2012)

Javier José González Aranda
i Aida Puig Sans (12/10/2012)

Biel Hernández Segura (01/12/2012)
Pol Díaz Macías (12/12/2012)

En resposta a un escrit del grup municipal PSC sol·licitant un espai propi a
la revista municipal “Viure a Perafort i
Puigdelfí”, el Sr. Alcalde manifesta que
hi haurà un espai idèntic per a cadascun dels tres grups municipals a l’Ajuntament: CiU, PSC i AMPEP-FIC.

7 de GENER de 2013: 1.307 habitants

Casaments

Arnau Martínez Gallardo (14/11/2012)

També informa d’obres de manteniments realitzats: reparació de voreres
i paviments, substitució de miralls trencats i de nova ubicació, recuperació del
dipòsit de la Depuradora del Camp de
Futbol, cartells tombes romanes, de
l’Av. Catalunya i futur tancament de
l’espai, nou punt wifi al Parc de Salut,
millores als Casals, neteja del bosc de
Chacó, entre d’altres.

Pel Sr. Alcalde s’informa al Ple de les
obres noves previstes: cartells nous als
carrers, projecte d’ampliació del parc

Naixements

Arlet Gavaldà Sànchez (12/11/2012)

infantil petit, Pista de Pàdel a Perafort
i Puigdelfí i nova zona de gimnàs, adaptació del 100% del passos de vianants
per als minusvàlids, entre d’altres.

José Manuel Cabanillas Sánchez
i Èlia Martín Ortíz (17/11/2012)
Oscar Barrionuevo
i Fabienne Krott (19/11/2012)

Defuncions fora de registre
Cinta Mallafré Roca (5/1/ 2013)
Joan Puig Brullas (29/12/2012)

Fotografia de l’Arlet Gavaldà Sánchez

(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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 62 50 06
Atenció al ciutadà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  012
DGT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  900 12 35 05
Informació meteorològica  .  .  .  .  .  906 36 53 65
Deixalleria del Catllar .  .  .  .  .  .  .  . 626 03 24 56
Emergències
Telèfon únic d’emergències  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
Mossos d’Esquadra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  088
Agutzil Municipal . . . . . . . . . . 620 88 61 65
Vigilant Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 615 75 15 90
CAP d’El Morell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  977 84 06 56
Farmàcia de Perafort .  .  .  .  .  .  .  . 977 62 55 55
Hopital Joan XXIII (urgències) .  .  .  977 29 50 11
Informació toxicològica  .  .  .  .  .  .  . 91 562 04 20
Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  977 31 20 88
Atenció a la dona maltractada .  .  .  . 900 900 120
Atenció a la infància .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 300 777
Taxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 629 79 13 13
608 48 68 48
660 06 82 35
Fecsa Endesa (avaries) .  .  .  .  .  .  . 902 536 536

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

VALLS › TARRAGONA
6.05

(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

15.35

18.40
(1)
20.40
22.05
6.00
(1)

(1)

9 de febrer de 2013. Tarragona
Pons Güell, M. Carme. Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61
10 de febrer de 2013. Tarragona
Boronat Poderós, Jorge. Sant Pere, 3 (Serrallo). Tel.: 977 24 06 72
16 de febrer de 2013. Tarragona
Canals Garriga, M. Teresa. Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38
17 de febrer de 2013. Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2. Tel. 977 22 32 55
23 de febrer de 2013. Tarragona
Papaceit Sansa, Laura. Florenci Vives, 10 (Travessera Av. Catalunya).
Tel.: 977 22 22 60
24 de febrer de 2013. Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19
2 de març de 2013. Tarragona
Cogul Ardèvol, Francesc. Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat Central).
Tel.: 977 21 21 83
3 de març de 2013. Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03
9 de març de 2013. Tarragona
Pons Pons, M. Josepa. Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72
10 de març de 2013. Tarragona
Alustiza Masot, José Ignacio. Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78
16 de març de 2013. Tarragona
Boronat Poderós, Jorge. Sant Pere, 3 (Serrallo). Tel.: 977 24 06 72
17 de març de 2013. Tarragona
Vidal Vidal, Ana María. Reial, 1 ( junt pl. dels Carros). Tel.: 977 24 02 68
23 de març de 2013. Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2. Tel. 977 22 32 55
24 de març de 2013. Tarragona
Domingo Saigi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20
30 de març de 2013. Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19
31 de març de 2013. Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel.: 977 22 83 80
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3 de febrer de 2013. Tarragona
Pons Pons, M. Josepa. Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72
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Farmàcies de guàrdia
2 de febrer de 2013. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar. Canyelles, 6. Tel.: 977 23 27 22
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(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
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Tots els butlletins i informacions municipals a:
www.perafort.cat

www.puigdelfi.cat

