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SALUTACIÓ

Carnestoltes

Com a veïna i Alcaldessa Pedània de Puigdelfí tinc una cita en
el calendari a la qual no puc faltar: la Festa Major de Puigdelfí,
en honor al patró del nostre municipi, Sant Sebastià.
És una festa molt especial i emotiva per a tots nosaltres.
Sempre ho ha estat i aquest any encara ho és una mica més
per dos motius. En primer lloc, perquè la pregonera de les
festes ha estat Assumpció Casañas, una persona molt vinculada i estimada a Puigdelfí i a la qual tinc una gran estima i
admiració tant a nivell personal com professional. Assumpció
ens coneix molt bé, ha passat i compartit moltes estones al
nostre poble i per a nosaltres va ser un plaer comptar amb la
seva presència com a pregonera de la Festa Major.
I en segon lloc, perquè aquesta ha estat la primera Festa Major
de Sant Sebastià que organitza la nova junta directiva de la
Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí, per la qual cosa vull
agrair el seu esforç i felicitar-los pel treball que van realitzar
perquè tots els veïns i veïnes de Puigdelfí i Perafort poguéssim
gaudir d'una magnífica Festa Major de Sant Sebastià.
Sempre he presumit que els veïns i veïnes de Puigdelfí participen massivament dels actes que organitzem al poble i, un any
més, m'han donat la raó. És un plaer veure com els veritables
protagonistes de les festes són els veïns i veïnes. Encara que
el temps no ens va acompanyar durant tots els dies, grans i
petits vam gaudir dels diferents actes programats. Vam viure
la festa molt intensament, amb alegria, diversió, germanor i
convivència, la qual cosa fa que, per a tots nosaltres, sigui una
data molt especial. A Puigdelfí estem molt orgullosos de les
nostres festes, del nostre poble i de la nostra gent.
Pocs dies després de la Festa Major, també vam viure al poble
un fet històric i molt important per a nosaltres: la col·locació
de "la nova Campana del Roser"a l'Església de Puigdelfí. Un fet
que va poder dur-se a terme gràcies a una donació anònima.
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Com a regidora de Puigdelfí, puc garantir que des de l'Ajuntament de Perafort treballem intensament per millorar la qualitat
de vida dels veïns i veïnes de Puigdelfí i de Perafort. Som dos
pobles germans que junts construïm un municipi ideal per viure
i gaudir de la nostra família i amics en un entorn envejable i
amb serveis i equipaments de qualitat.
Per acabar, m'agradaria recordar a Baltasara Peris, una veïna
exemplar de Puigdelfí, que va morir recentment i que era molt
estimada per tothom. Baltasara era i serà un exemple per a
tots nosaltres.
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Els veïns de Puigdelfí participen
a la Festa Major de Sant Sebastià

P

uigdelfi va celebrar la seva Festa Major de Sant
Sebastià del 17 al 20 de gener. Quatre dies de festa
i alegria que van gaudir de valent tots els veïns i
veïnes del municipi. Com és costum, la Societat
Cultural i Recreativa de Puigdelfí i l'Ajuntament de
Perafort van organitzar un ampli i variat programa de festes
amb activitats per a tots els gustos i edats. Ni el mal temps va
poder impedir que grans i petits sortissin al carrer a celebrar
la festa en honor al patró de Puigdelfí.
Els actes es van iniciar el dijous, 17 de gener, amb la lectura
del pregó de la Festa Major, que aquest any va ser a càrrec
d'Assumpció Casañas, Regidora d'Hisenda de l'Ajuntament
de Valls i una persona molt vinculada i estimada a Puigdelfí.
Posteriorment, veïns i autoritats es van dirigir al Casal Cultural
per assistir al Sopar de Gala. Prop d'un centenar de persones
van degustar un exquisit sopar que va estar amenitzat pel
cantant Ferran Sinatra, finalista del programa televisiu "Tu
sí que vales".

Assumpció Casañas, Regidora d'Hisenda
de l'Ajuntament de Valls, va ser la
pregonera de la Festa Major
El divendres es va inaugurar l'exposició de manualitats a l'Espai
Cultural Polivalent. Tota una tradició que permet mostrar al
públic les autèntiques obres d'art que realitzen els homes i
dones del taller de manualitats que imparteix Maria Bonet. A
la nit, i com a novetat d'aquest any, es va organitzar un Ball pel
Jovent al Casal Cultural, en el qual els joves van poder cantar
i ballar les cançons del grup de versions Insomnis.

A dalt, el Sopar de Gala. Sobre aquestes línies la pregonera, Assumpició Casañas, va rebre l'escut del municipi de mans de l'Alcalde
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L'endemà, per començar el dia amb energia, res millor que un
bon esmorzar popular en el qual no hi va faltar botifarra, bacó i
pa amb tomàquet. Mentrestant, els més petits van poder saltar
i jugar als inflables i amb les activitats organitzades per a ells
al Casal, ja que el mal temps va impedir realitzar-les a l'aire
lliure. A la tarda i a l'Espai Municipal de Puigdelfí hi va haver
temps per a la solidaritat i la generositat amb la campanya
de donació de sang.

El cantant Ferran Sinatra, finalista del
programa "Tu sí que vales", va amenitzar
el Sopar de Gala cantant en directe
D'altra banda i encara que la cercavila va haver de ser suspesa
pel mal temps, els veïns no van faltar a la cita de les vespres
solemnes de Sant Sebastià a l'Església de Puigdelfí, ni al concert i ball de festa major amb l'orquestra Europa, celebrat al
Casal Cultural.
El diumenge, últim dia de la Festa Major i dia de Sant Sebastià,
l'església va quedar petita per acollir la missa en honor al patró
de Puigdelfí. La litúrgia va estar acompanyada per la Coral
Antistiana i, en acabar, tots els veïns es van reunir al Casal
Cultural per conversar i gaudir del vermut popular.
A la tarda, l'humor va ser el protagonista amb els monòlegs
de Mena As Truà, un trio de còmics que van divertir a tots els
assistents. A continuació, per acabar la Festa Major de Sant
Sebastià 2013, els veïns i veïnes van gaudir de l'espectacularitat
i colorit del Correfoc, a càrrec dels Diables de Riudoms, i de la
traca de fi de festa. Un any més, Sant Sebastià va ser un èxit.

Els infants van gaudir de valent de les activitats i jocs infantils

Prop d'un centenar de veïns i veïnes van assistir al Sopar de Gala, celebrat al Casal Cultural
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El Correfoc dels Diables de Riudoms va omplir els carrers del municipi de foc i espectacle

L'Espai Cultural Polivalent va acollir la tradicional exposició de manualitats

Els veïns van gaudir del tradicional esmorzar popular al Casal
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Puigdelfí recupera "la campana de
la Llucieta"
Des del passat 3 de febrer ja podem escoltar de nou els quarts
amb la campana petita de l'església de Puigdelfí, coneguda
com "la Campana de la Llucieta".
La campana va desaparèixer durant la Guerra Civil i, gràcies a
una donació anònima, s'ha pogut encarregar una nova campana que va ser instal·lada durant un emotiu acte que va reunir
a molts veïns i veïnes del municipi, els quals no es van voler
perdre aquest moment històric per a l’església de Puigdelfí.
Actualment ja estan sonant, com ho feien abans de la Guerra
Civil, les dues campanes de la torre de l'Església de Sant
Sebastià. La gran anuncia les hores i la petita, "la campana
de la Llucieta ", anuncia els quarts.

Mor Baltasara Peris, la veïna més
longeva del municipi
El passat 20 de març ens va deixar l'estimada Baltasara Peris,
veïna de Puigdelfí, als 102 anys d'edat. Baltasara va arribar a
Puigdelfí als 6 anys i vivia amb la seva filla, Josefina.

Foto de família durant el 102è aniversari de Baltasara Peris

La seva avançada edat mai li va privar d'una excel·lent memòria i sempre es mostrava molt vital i explicava les seves experiències i vivències amb envejable vitalitat. En el seu últim
aniversari, celebrat el passat 17 de gener, va estar acompanyada pels seus familiars i amics, i recordava quan anava
caminant fins als Pallaresos, perquè allí coneixia un sastre
que li arreglava la roba. Així mateix, va comentar que el secret
de la seva longevitat era una vida saludable, així com el bon
tracte i atencions que li oferien al Centre de Dia del Morell,
on gaudia amb les seves amigues i cuidadores. D'altra banda,
també va confessar que el seu major desig era veure l'Església
de Puigdelfí amb la nova campana. Un desig que va veure
complert el passat 3 de febrer.
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U

n any més, els veïns i veïnes de Perfafort i Puigdelfí
van perdre la vergonya per gaudir plenament de la
festa més boja i divertida de l'any: el Carnestoltes.
Grans i petits van sortir al carrer per participar de la
Rua i la festa amb disfresses divertides, satíriques
i, en alguns casos, de molta actualitat. Color, festa i alegria en
un municipi que viu intensament aquesta festa del disbarat.
Puigdelfí va celebrar el seu Carnestoltes el diumenge, 10 de
febrer, al Casal Cultural. La Societat Cultural i Recreativa, en
col·laboració amb l'Ajuntament, tenia preparat un divertit
i participatiu espectacle infantil que va anar a càrrec de la
companyia Escalivada. En acabar l'espectacle, tots els nens
i nenes que estaven disfressats van gaudir d'una xocolatada
ben calenta.

Diversió, alegria i originalitat en la
Rua de Carnestoltes, que va recórrer
els principals carrers de Perafort
Una setmana més tard, van ser els veïns i veïnes de Perafort
els que van sortir al carrer per gaudir dels actes organitzats per
la Societat Cultural i Recreativa de Perafort, en col·laboració
amb l'Ajuntament. Els actes es van iniciar amb l'arribada de
les comparses de Carnestoltes que van participar de la Rua
Carnavalesca: Ballaruga, Aqui hi ha marro, Part Alta, Colours
of Fantasy, Aerodance, La Petada, Col·lectiu de Dones de Sant
Salvador, Mas de la Tallada i l'AMPA de l'Escola Josep Veciana
de Perafort. Entre elles, algunes de les més destacades i premiades del Carnaval de Tarragona. Posteriorment totes les
comparses, amenitzades per la Txaranga Band Tocats, van
recórrer els atapeïts carrers de l'Av. Catalunya, c/Nou i plaça
de l'Església, finalitzant la desfilada davant del Casal Cultural.
En acabar la Rua, els infants van gaudir al Casal de l'espectacle
l’Escalifestada. Una festa amb música, ball, globus, pessigolles
i molta diversió. Per recuperar forces després de la festa, els
nens i nenes disfressats van ser premiats amb coca i xocolata. Ja a la nit, joves i adults van participar del Gran Ball de
Carnestoltes i Concurs de disfresses, amb la música en directe
del Duo Clau de Sol, al Casal Cultural. El concurs de disfresses
establia tres categories de premis: individual, parelles i grups,
que van ser votats per un jurat de 10 persones.
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Toca Teatre puja el teló amb “Que
comenci la festa...”
Èxit de públic i crítica en la seva primera representació al Casal Cultural
Els actors i actrius del Grup Escènic de Perafort, Toca Teatre,
ja saben què és debutar i triomfar en la seva primera representació en públic, fet que van assaborir amb l'obra titulada
”Que comenci la festa”, escrita i dirigida per Vicenç Cañón. El
Casal Cultural es va omplir a vessar i van haver de realitzar
una segona representació. I encara així, hi ha qui no va poder
veure-la en directe, per la qual cosa ja estan treballant per iniciar una gira per pobles
propers, per donar-se a
conèixer i continuar amb
la seva afició pel teatre.
Toca Teatre neix del
taller de teatre organitzat per la regidoria
de Cultura, i està dirigit
pel professional Vicenç
Cañón, també veí del
municipi. El grup està
format per nou actrius
i dos actors amateurs
de Perafort, que es van
iniciar en el taller de teatre l'any 2011. La representació de l’obra “Que
comenci la festa…” era la seva primera interpretació en públic
i, després de l'èxit assollit, ja tenen ganes de tornar a pujar el
teló i actuar de nou sentint la proximitat del públic. Els papers
van ser adaptats a cadascun dels actors i actrius, segons la

seva forma de ser, perquè fossin tan reals com fos possible.
El resultat, millor impossible.
Segons explicava el professor i director de grup de teatre
de Perafort, Vicenç Cañón, “el grup ha treballat molt per a
aquesta representació. Vam començar a assajar fa un any,
un dia a la setmana, i ara ens veiem pràcticament tots els
dies”. La diferència
d'edat entre els membres de la companyia,
que van dels 30 als 60
anys, no ha impedit que
s'establís una gran unió
i amistat entre tots. De
fet, segons el seu director, “Toca Teatre és una
companyia de teatre,
un grup d'amics i tot
això fa que siguem com
una família”.
L'obra “Que comenci
la festa” és un vodevil
molt divertit amb moltes entrades i sortides
d'escena que representa la festa de comiat de dos joves,
Emma i Carme, que deixen el pis de lloguer que compartien.
Situacions divertides i gracioses que van divertir al públic i
als actors.

Els protagonistes de l'obra...

Carme Mañe

Adriana Fernández

Rosa Mari Rufà

Pepe Herrera

Crescente Fernández

Carme Rufà

Pilar Margelí

Vicenç Cañón
(director)

Silvia Teruel

Teresa Quesada

Montse Rufà

Imma Company
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L'Escola Bressol dedica el
Carnaval a les fruites
Després de les vacances de Nadal, els nens i nenes de l’escola bressol van tornar carregats d’energia
per tal d’afrontar el segon trimestre del curs escolar. Una de les primeres activitats que van dur
a terme va ser donar la benvinguda a l’hivern. A principis del mes de gener, els nens i nenes van
rebre el fred amb una festa ben especial. Les educadores van preparar globus de color blanc i van
pintar les cares dels petits amb rodones blanques, tot evocant els flocs de neu. Un cop acabada
l’activitat, tots van poder recuperar forces menjant coca i xocolata.
D'altra banda, la rebuda al rei Carnestoltes i la celebració de la posterior Rua de Carnaval van ser dues
de les principals activitats durant el mes de febrer. Enguany, les disfresses van estar dedicades a les
fruites. Així els més petits, de les classes de les tortugues i petxines, es van disfressar de síndria;
els grups dels crancs i dofins, de plàtans; i les classes de balenes i taurons es van disfressar de
raïm. Les educadores del centre, que acompanyaven als nens i nenes, anaven de panera de fruites.
Finalment, l’últim divendres abans de les vacances de Setmana Santa, els alumnes de l’escola van
celebrar el dia de la Mona. Aquell dia van poder degustar les mones que havien preparat aquella
setmana. A més, cada un d’ells es va endur a casa una mona que havia elaborat els dies previs.

Els nens i nenes de l'Escola Bressol van gaudir del Carnestoltes amb uns originals i divertides disfresses
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L'Escola Josep Veciana rep
estudiants de països europeus
Els alumnes i professors van conèixer tradicions típiques catalanes com
els calçots i la coca de Perafort

Imatge de família de professors i alumnes del programa "Comenius", a l'entrada de l'Escola Josep Veciana

E

l passat mes de març, 16 alumnes i 14 mestres d'Itàlia, Portugal, Hongria i Polonia van estar a l'Escola
Josep Veciana dins del programa europeu d'intercanvi
"Comenius". Un programa que té com a objectius
promoure la mobilitat i la cooperació entre centres
educatius i reforçar la dimensió europea en l'àmbit educatiu
infantil, de primària i secundària. A més de practicar l'anglès,
els alumnes i els professors van conèixer tradicions típiques
catalanes com els calçots i la coca de Perafort.
Durant la seva estada, van ser rebuts a l'Ajuntament pel nostre
Alcalde, que els va donar la benvinguda i els va explicar breument les característiques i la història del nostre municipi. En
aquest sentit, també va assenyalar que l'educació i la formació són pilars fonamentals per construir el futur dels pobles i
d'Europa. I va destacar que "a Perafort i Puigdelfí potenciem i
recolzem a les famílies amb beques i ajudes perquè l'accés a la
formació i a l'educació estigui garantit per a tothom". L'Alcalde
també va agrair a la directora de l'escola, Fàtima Sabat, al seu
equip i a la regidora d'Ensenyament, Elena Sánchez, el treball
i l'esforç realitzats perquè la visita i intercanvi del programa
Comenius hagi estat un èxit i una realitat a Perafort.
Finalment Joan Martí Pla, junt amb l'alcaldessa pedània de
Puigdelfí, Roser Artacho, i la regidora d'Ensenyament van lliurar
un obsequi a tots els alumnes i professors que van participar
en l'intercanvi, com a record de la seva estada a Perafort.

Durant l'estada del grup "Comenius", l'escola va organitzar
diverses activitats complementàries perquè coneguessin el

Els alumnes i professors europeus
arribats al municipi van estar allotjats
amb famílies voluntàries de Perafort
nostre municipi i territori. Van poder provar i veure com es
preparaven les famoses coques de Perafort al Forn Ribas,
van visitar els llocs més emblemàtics del municipi, com són
l’església, les tombes romanes, el Parc de Salut i l'Ajuntament.
També van tenir temps per conèixer la Part Alta de Tarragona
i els monuments romans, que els van deixar impactats. Un
altre dia van visitar Barcelona, on van recórrer el barri gòtic, el
Camp Nou i la ruta Gaudí Barcelona, que també va sorprendre
i va agradar molt a tots els integrants del grup.
Els alumnes i professors van estar allotjats amb famílies voluntàries de Perafort, per la qual cosa la directora de l'Escola
Josep Veciana va voler destacar la col·laboració de les famílies
que s'han abocat amb aquest intercanvi europeu i que han
permès que la unió i la germanor del grup fos total. Com a
comiat, el centre va organitzar una calçotada a les instal·
lacions escolars que van gaudir tots plegats. En marxar, els
visitants europeus van mostrar-se molt satisfets amb l'experiència i l'hospitalitat rebuda a Perafort i Puigdelfí.
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Els ratpenats, els nostres aliats
contra la propagació dels insectes
Recentment s'ha procedit a
instal·lar 5 cases nius per facilitar
l'arribada de colònies al municipi
Dins de les iniciatives per prevenir i disminuir les molèsties dels
insectes en el nostre municipi, Perafort engega un projecte
pioner a Catalunya que consisteix en la utilització de ratpenats
per combatre als insectes.
En una nit, el ratpenat es menja 700 insectes, o el que és el
mateix, el 30% del seu pes corporal. Per això, l'Ajuntament
ha instal·lat 5 cases nius per a ratpenats al municipi, la qual
cosa, a més d'ajudar a conservar el medi ambient i els animals, permetrà que s'instal·lin unes colònies de ratpenats.
Aquesta espècie, de forma natural, ens ajudaran a combatre
la propagació d'insectes, ja que és el seu aliment principal i
només surten de nit.
Per explicar aquesta mesura i donar a conèixer la vida dels
ratpenats als infants i joves, l'Ajuntament i el Col·legi Josep
Veciana van organitzar una xerrada informativa que va comptar

Els alumnes atenen les explicacions dels agents rurals
amb la presència del grup d'Agents Rurals. La xerrada, a més
de sensibilitzar i conscienciar als alumnes en la importància
del respecte per la naturalesa i els animals, va aprofundir a
explicar la vida i l'entorn dels ratpenats que, malgrat les llegendes urbanes, ni mosseguen ni xuclen sang.

El nostre ajuntament lliura 700€
a l'Hospital Sant Joan de Déu
La 1a Tinet d'Alcalde de Perafort, Roser Artacho, i la regidora
de Sanitat i Benestar Social, Elena Sánchez, es van desplaçar a
Barcelona per conèixer de primera mà la tasca de l'Obra Social
Sant Joan de Déu i fer lliurament dels 700 euros recaptats en
la primera Caminada Popular Solidària de Perafort a favor del
Servei d’Oncologia Infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu.
En l’acte de lliurament, Roser Artacho va destacar l'èxit
d'aquesta iniciativa solidària i va assenyalar que "els veïns
i veïnes de Perafort i Puigdelfí se senten orgullosos d'ajudar
a un centre de referència en la cura i atenció de nens amb
càncer, com l'Hospital Sant Joan de Déu, i estic segura que
en el futur continuarem organitzant activitats solidàries per
recolzar a entitats i institucions que ho necessiten". També va
fer arribar la seva felicitació als professionals del centre que
amb tant afecte atenen als nens i nenes així com a les seves
famílies, que estan passant per la malaltia.
Per la seva banda Gloria Garcia, de l'Obra Social Sant Joan de
Déu, va agrair a Perafort i els seus veïns l'esforç i la iniciativa
de la Caminada Popular i va assegurar que aquesta solidaritat
i aquest afecte demostrat arribarà a les famílies i als nens i
nenes que són tractats al centre hospitalari.

Roser Artacho i Elena Sánchez durant l'acte de lliurament
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Signat un conveni amb El Morell
per a l'ús d'instal·lacions esportives
El nostre Alcalde i el seu homòleg del Morell han signat un
conveni de col·laboració perquè els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí puguin gaudir de les instal·lacions del Pavelló
Municipal del Morell amb la mateixa quota mensual que els
habitants d'aquest municipi.
Per beneficiar-se d'aquesta quota especial, serà necessari
que es presenti la justificació d'empadronament a Perafort o
Puigdelfí a l'hora de donar-se d'alta com a usuari. La certificació
d'empadronament cal sol·licitar-la a l'Ajuntament de Perafort.

Els acords mancomunats beneficien
als municipis i als seus veïns, que poden
gaudir de més serveis i activitats
optimizant els recursos i costos
Aquest conveni s'afegeix al ja existent amb La Pobla de
Mafumet, per la qual cosa els veïns del nostre municipi també
poden fer ús de les instal·lacions pobletanes amb les mateixes
condicions que els seus veïns.
Amb aquests acords, l'Ajuntament de Perafort vol promocionar
l'esport i ampliar i millorar les condicions d'accés als veïns i
veïnes de Perafort i Puigdelfí a instal·lacions esportives de
qualitat, com són les del Morell i La Pobla de Mafumet.
Aquest acord s'emmarca dins de les polítiques que estan duent
a terme els ajuntaments dels municipis propers per mancomunar serveis i evitar duplicitats i despeses innecessàries.

Els alcaldes, durant la signatura del Conveni

En aquest sentit, ja són molts els nens i nenes d'aquestes
poblacions veïnes que utilitzen les instal·lacions de l'Escola
Bressol "Mar Blava" de Perafort. Un altre dels avantatges
d'aquests acords és que els municipis organitzen cursos de
formació mancomunats que faciliten la seva organització i
viabilitat per major nombre d'assistents i poder abaratir el cost.
Un exemple d'aquestes iniciatives conjuntes, entre d’altres
realitzades en el nostre municipi, va ser el Curs de Salvament
i Socorrisme realitzat en la Piscina Municipal de Puigdelfí,
que va comptar amb la presència de veïns d’altres municipis.

Medalles perafortines en natació
Els germans i joves nedadors perafortins, Biel i Nora Arilla,
continuen augmentant el seu palmarès esportiu i demostrant
el seu alt nivell competitiu. Als últims Campionats de Catalunya
Junior, celebrats el passat mes de febrer a les instal·lacions
del CN Sabadell, els germans Arilla van arribar a quatre finals
i van aconseguir tres medalles.
Nora Arilla es va proclamar campiona de Catalunya dels 100
m papallona i va aconseguir el bronze als 200 m. Per la seva
banda, Biel Arilla va conquerir el bronze en els 100 m esquena.
Aquests magnífics resultats, en una competició de la qual
van participar 800 nois i noies de 72 clubs diferents, els van
permetre participar al Campionat d'Espanya per Comunitats
Autònomes, celebrat a Mallorca del 28 de febrer al 3 de març.

Els germans Biel i Nora Arilla
es pengen tres metalls -un or i
dos bronzes- en els recents
Campionats de Catalunya Junior
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Els nens i joves del Tarragonès
gaudeixen jugant als escacs
Perafort i Puigdelfí acullen la fase comarcal i territorial d'escacs dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya
El nostre municipi va acollir, en diverses jornades de gener,
febrer i març, la fase comarcal i territorial d'escacs del Jocs
Esportius Escolars de Catalunya 2012/13 de les categories
primària, secundària i adults, que organitza el Consell Esportiu
del Tarragonès amb el suport de la Diputació de Tarragona, el
Club Escacs Perafort i el nostre Ajuntament.
Al Casal Cultural de Puigdelfí es va celebrar la fase comarcal els
dies 6 de gener, 2 i 16 de febrer, la final de la qual va comptar
amb la presència de Roser Artacho, Alcaldessa Pedània de
Puigdelfí. La fase territorial es va celebrar al març al Casal
Cultural de Perafort. L'Alcalde, Joan Martí Pla i el Regidor d'Esports, Xavier Prim, van seguir l'evolució de la final de la fase
territorial i van comprovar el gran nivell de joc dels escaquistes.
Els escacs estimulen el desenvolupament de les capacitats
cognitives dels nens, els ajuda a la socialització, els proporciona maduresa i contribueix a millorar el seu rendiment escolar.

Els joves que van participar en la fase comarcal celebrada a Puigdelfí

Grups Municipals - Opinió -

En l'acció municipal, quan tenim temps
difícils és quan cal treballar més. Això ho sap
el nostre grup i ho saben els veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí. Això és el que li toca
a l'Ajuntament: fer més coses amb menys
diners. I això és el que estem fent dia a dia.
No són temps en els quals es puguin fer totes
les obres que a tots ens agradarien, ni són
temps en els quals es pugui malbaratar els
recursos disponibles.
La realitat és que el pitjor de la crisi és que
tampoc es pot ajudar tot el que ens agradaria
als nostres veïns i veïnes. El nostre Ajuntament està fent un esforç per mantenir les
ajudes de l'escola bressol, les ajudes per al
menjador, les ajudes d'estudi i transport escolar i, des del passat mes de gener, ha implantat
un sistema de llocs de treball rotatius a la
Brigada Municipal entre els veïns i veïnes del
municipi en situació d'atur.
Les persones són el que més ens importa, per
això la nostra prioritat i el nostre compromís
com a grup municipal sempre ha estat i continua sent treballar dia a dia pel benestar dels
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí.

La tasca dels regidors a l'oposició no és fàcil.
Dia a dia hem d'estar pendents de les necessitats dels nostres veïns, donant propostes de
solució a les seves demandes.
Reunions per preparar els plens, reunions
amb veïns en què ens transmetenles seves
queixes o inquietuds, visites a casa dels habitants més reservats, preparació d'escrits
de pregunta o sol·licitud a l'equip de govern
(això dins de la tasca de control i fiscalització
que ens correspon), preparació de la revista
periòdica "Enganxa't" (a fi d'informar als nostres ciutadans dels acords i decisions que es
prenen en els plens, fent veure el punt de
vista d'aquests regidors), són algunes de les
tasques que desenvolupem.
Per tot això dir que únicament rebem la remuneració de dos-cents euros, que és la quantitat
abonada per ple dut a terme. En principi són
de caràcter trimestral, no obstant, pot haver
alguns extraordinaris. I bé és cert que no ens
queixem, ja que és una cosa que hem decidit
fer per nosaltres mateixos, i ens sentim agraïts
i reconfortats per això.
La resposta i ànims dels nostres veïns són
la millor de les recompenses. Per tot això us
diem: Gràcies Perafort i Puigdelfí!
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Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 27 de desembre de 2012
Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.
S’acorda per unanimitat destinar el Fons de Cooperació supramu-

l'Ajuntament, al Consell Escolar del CEIP Josep Veciana de Perafort,

nicipal de 2012 al Consell Comarcal del Tarragonès.

a la regidora de Ensenyament, la Sra. Elena Sánchez i Yuste.

S'informa al Ple de l'acord del Consell Comarcal del Tarragonès

Pel Sr. Alcalde s'informa al Ple dels següents assumptes: s'ha

de reduir en un 20% les despeses de les deixalleries que gestiona.

col·locat nous cartells de carrers; s'ha sol·licitat al Consell Comarcal

S'informa al Ple que properament, i de forma gratuïta, es posarà

del Tarragonès una subvenció per a la pavimentació del camí que va

en funcionament pels municipis del Tarragonès que ho desitgin
el servei de recollida selectiva d'oli usat d'origen domèstic, en la
proporció d'un contenidor per a municipis de menys de 2.000 habitants, en el cas de Perafort i Puigdelfí.
S’acorda per unanimitat aprovar els Expedients núm. 4 i 5 de
Modificació de Crèdits del Pressupost de 2012. També s'acorda pel
vot a favor del grup de CiU i l'abstenció dels grups AMPEP-PIC i PSC
aprovar inicialment l'Expedient núm. 6 de Modificació de Crèdits del
Pressupost de 2012.

des del Cementiri de Puigdelfí fins al pont de via; que ja s'ha adaptat
el 100% dels passos de vianants pels minusvàlids; que s'ha construït una fossa al Parc Infantil gran per evitar que la grava surti a la
vorera; que s'ha reparat la fossa nova al Camp de Futbol i s'ha posat
rajoles als vestidors i aigua calenta; que ja està fet el dipòsit de la
depuradora del Camp de Futbol; que estan posats els cartells de les
Tombes Romanes i que en un futur es tancarà l'espai on s'hi troben;
que hi ha un nou punt Wifi al Parc de Salut; que s'ha fet millores als
Casals (teulada, pintar, equip de música); que s'ha netejat el 80% del
bosc de Chacó, propietat de l'Ajuntament; i que s'ha asfaltat el final

S’acorda per unanimitat nomenar com a representant de

del carrer Nou i camí de Mas Blanquet.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 25 de febrer de 2013
Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.
El Ple resta assabentat dels decrets de l'Alcaldia dictats des del

S’acorda per unanimitat la contractació de 2 treballadors amb

dia 27 de setembre de 2012.

prestació d'atur per a les obres d'ampliació del Cementiri.

S’acorda per unanimitat la Moció de l'Alcaldia en defensa del

S’acorda per unanimitat acollir-se a les Bases reguladores de

Model d'Escola Català.

l'execució del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2013-16.

S'acorda pel vot a favor del grup municipal CiU, l'abstenció del regi-

Pel Sr. Alcalde s'informa al Ple dels següents assumptes: re-

dor de AMPEP-PIC i el vot en contra del grup del PSC, aprovar el

unió mantinguda amb el Sr. Santacana, de la Comissió Territorial

Compte General 2011.

d'Urbanisme, per tractar de diferents carres de Puigdelfí; reunió

S’acorda per unanimitat aprovar el Conveni per al sosteniment del

mantinguda amb representants dels municipis petits per tractar el

funcionament de l'Escola Bressol "Mar Blava" curs 2011-2012, amb

tercer fil del tren de mercaderies, per a la zona del Mediterrani; i

el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

que a partir del 27 de febrer es podrà aprovar, prèvia convocatòria

S’acorda per unanimitat aprovar el Conveni remès per l'Agència

de Ple, el Pressupost de l'Ajuntament pel 2013.

de Salut Pública de Catalunya per a la prestació de serveis mínims
que són competència dels ens locals.

Padró d'habitants
A 2 D'ABRIL DE 2013 - 1287 EMPADRONATS

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Maria González Herrera 19/12/2012

Ion Grama i Inga Launes Rusnac
18/02/2013

Isabel Picazo Picazo		
16/01/2013

Laia Moya Miró		

11/02/2013

Guim Puig Fuguet

9/03/2013

Fora Registe Civil de Perafort
Baltasara Peris Sans 20/03/2013

Les dades que mosten corresponen a les inscripcions fetes al registre civil de
Perafort (RC) i dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE)
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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

SOCIETAT
SERVEIS

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

VALLS › TARRAGONA
6.05
(1) 8.05

(2) 9.40
(1) 11.35

(1) 13.35
(2) 15.35

(1) 6.45
(2) 8.30
10.05
12.05

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

4 de maig de 2013. Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel.: 977 22 83 80
5 de maig de 2013. Tarragona
Meler Brosed, Raul. Caputxins, 21 bis. Tel.: 977 22 57 76
11 de maig de 2013. Tarragona
Fernández Cabré, Mª. Esther. Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04
12 de maig de 2013. Tarragona
Canals Garriga, M. Teresa. Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38
18 de maig de 2013. Tarragona
Sanz Sanz, Fermi. Rambla Nova, 55. Tel.: 977 22 14 30

9.10

(1) 10.35
(1) 12.35

22.05

21.10
22.40

20.05
(0) 21.35
23.05

6.00

(1) 7.30

8.05

17.05
(1) 18.40
(1) 20.40

(1) 8.30
10.05
(2) 13.30

(2) 17.10
(1) 19.25
21.10

8.05
(1) 9.40
12.05
(1) 14.45

Farmàcies de guàrdia

(2) 7.35

16.10

(0) 17.35
(2) 19.40

9.05

(1) 10.50
14.05
18.05
20.05

(1) 21.25

Taxi .  .  .  .  .629 79 13 13 / 608 48 68 48 / 660 06 82 35
Fecsa Endesa (avaries) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 902 536 536

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

(2) 14.40
(1) 16.40

14.05

CAP d’El Morell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 84 06 56
Farmàcia de Perafort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977 62 55 55

18

18.05
20.45
(1) 23.10

(2) 8.30

18.05

6.00
(0) 7.25
9.00
(1) 10.30

(1) 12.25
(1) 14.35

(1) 16.35
(1) 18.35
(1) 20.35
22.00

DISSABTES
(1) 9.40
12.05
16.10

(1) 18.40
(2) 20.45
22.05

6.00
(1) 8.25
10.00
(2) 12.50
16.00
(1) 18.50

(1) 20.45

DIUMENGES I FESTIUS

(0) 6.30
(1) 7.50

(3) 9.25
(2) 11.25

16.00

21.00
22.30

20.00
(0) 21.25
23.05

(2) 17.25
(1) 19.25

(1) 6.50

14.00

12.00
(1) 15.30

(1) 11.25
(2) 16.50
(2) 19.25

22.05
9.00
(1) 10.30

14.05
(2) 17.10

11.25

16.10

14.00

12.00
(1) 15.15

(2) 21.30

22.05

20.00

18.00
20.00

21.00
(1) 8.25

(2) 16.50

18.05

7.50
(1) 9.25

7.50
(1) 9.25

20.05

14.00

9.00

9.05
(1) 10.50

(1) 18.40

10.00
12.00

(2) 13.25
(2) 15.25

10.05

(2 )13.30

6.50
(0) 8.30

10.00

18.00

(1) 20.45

(2) 12.50
16.00
(2) 19.30

(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

19 de maig de 2013. Tarragona
Papaceit Sansa, Laura. Florenci Vives, 10 (Travessera Av. Catalunya). Tel.: 977 22 22 60
25 de maig de 2013. La Granja (Torreforta)
Garcia - Plana CB. Sant Benildo,10 LA GRANJA (Torreforta) ZONA OEST. Tel.: 977 54 97 90
26 de maig de 2013. Tarragona
Roset Armengol, Marta. Plç. Generalitat,1 A ( abans Lluis Companys, 11). Tel.: 977 21 16 60
1 de juny de 2013. Sant Salvador
Pedrola Ferrando, Montserrat. Av. Pirineus, 121 (Sant Salvador). Tel. 977 52 17 79
2 de juny de 2013. Tarragona
Pons Pons, M. Josepa. Av. d'Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72
8 de juny de 2013. Tarragona
Meler Brosed, Raul. Caputxins, 21 bis. Tel.: 977 22 57 76
9 de juny de 2013. Sant Pere i Sant Pau
Nolla Solé, Joaquim. Edifici Baix Penedès, 11bis ( Sant Pere i Sant Pau ). Tel.: 977 21 25 69
15 de juny de 2013. Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Avda. Catalunya, 17. Tel.: 977 22 30 20
16 de juny de 2013. Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2 ( al costat Hospital Joan XIII ). Tel. 977 22 32 55
22 de juny de 2013. Tarragona
Pujol Perpiña, Artur. Eivisa, 7-9 ( junt plaça dels Braus ). Tel.: 977 22 13 23
23 de juny de 2013. Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19
29 de juny de 2013. Tarragona
Roset Armengol, Marta. Plç. Generalitat,1 A ( abans Lluis Companys, 11). Tel.: 977 21 16 60
30 de juny de 2013. Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03
4 de juliol de 2013. El Morell
Palau Torres, Plàcid, 2. Tel.: 977 84 09 52
5 de juliol de 2013. Sant Salvador
Pedrola Ferrando, Montserrat. Av. Pirineus, 121 (Sant Salvador). Tel. 977 52 17 79
11 de juliol de 2013. Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel.: 977 22 83 80
12 de juliol de 2013. Tarragona
Pons Güell, Mª Carme. Av. Maria Cristina, 12. Tel 977 24 37 61

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS
6.20

7.00

7.50

6.00

6.50

7.50

8.20

8.45

9.24

9.00

10.00

10.30

9.55

10.19

10.50

11.25

12.00

12.25

11.50

12.19

12.50

13.25

14.00

14.35

13.50

14.19

14.55

15.25

16.00

16.35

15.50

16.24

16.55

17.25

18.00

18.35

17.19

18.19

18.55

19.25

20.00

20.35

19.54

20.20

20.54

21.00

22.00

22.30

21.24

22.19

22.54

23.05

6.15

7.45

8.20

6.00

6.50

7.50

8.45

9.20

9.55

8.25

9.00

9.25

23.19

DISSABTES

10.19

11.05

12.19

10.00

11.25

12.00

13.45

14.19

16.24

12.50

14.00

15.30

17.25

18.19

18.55

16.00

16.50

18.00

19.40

20.19

21.00

18.50

19.25

20.00

21.24

21.40

22.19

20.45

21.00

22.05

8,25
10.00
12.00

9.00
10.30
12.50

23.29

DIUMENGES I FESTIUS
8.20
9.55
12.19

8,45
10.19
13.45

9,20
11.05
14.19

7.50
9.25
11.25

15.00

16.24

17.25

14.00

15.15

16.00

18.19
20.59
23.24

18.55
21.45

20.19
22.19

16.50
20.00
23.10

18.00
20.45

19.30
22.05
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Tots els butlletins i informacions municipals
www.perafort.cat

www.puigdelfí.cat
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