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Perafort, festa i solidaritat

SALUTACIÓ

[07] La nit de Sant Joan al nostre municipi

Fa uns dies vam finalitzar les celebracions de la Festa Major de
Perafort, en honor al nostre patró, Sant Pere. Són dies d'alegria, diversió, germanor i, sobretot, d'oblidar els problemes
quotidians per gaudir, al costat dels nostres familiars, amics
i veïns de les nostres tradicions i del nostre poble.
Si hagués de fer balanç de les festes amb dues paraules només
podria dir: enhorabona i gràcies. Enhorabona perquè, un any
més, la festa ha estat un èxit de participació i organització;
i gràcies, per tant, als meus companys del Consistori, a la
Societat Cultural i Recreativa de Perafort, a les empreses i
entitats col·laboradores, als voluntaris i a tots aquells que,
desinteressadament, han aportat el seu granet de sorra perquè
els veïns i veïnes del municipi poguessin gaudir de la Festa
Major de Sant Pere. I, sobretot, gràcies als veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí per participar activament en tots els actes
programats. Sens dubte, comptar amb la implicació i el compromís de tot un poble fa molt més fàcil i agradable la gestió
de la nostra Festa Major.
I puc assegurar que no és fàcil, i menys encara en temps difícils com els actuals. Més que mai, hem de ser austers amb
les festes per poder destinar més recursos a les polítiques
socials. Aquest ha estat el nostre compromís i la nostra forma
d'afrontar la programació de la Festa Major de Sant Pere 2013.
Una programació que, d'altra banda, no ha vist minvada ni la
seva qualitat ni la seva varietat, amb més de 35 propostes
diferents per a tots els gustos i edats. I com a novetat, enguany
hem tret algunes de les animacions al carrer, per diversificar
els espais de la Festa Major.
D'altra banda, també m'agradaria destacar en aquestes línies
un acte previ a Sant Pere que parla, i molt bé, de la solidaritat
i generositat del nostre municipi. Em refereixo a l'Exhibició
de Dansa Solidària en favor de l'Àrea d'Oncologia Infantil de
l'Hospital Sant Joan de Déu, un referent a nivell nacional i
internacional en aquesta matèria. Ens ha d'omplir d'orgull
veure que, una vegada més, els veïns de Perafort i Puigdelfí
s’han sumat a la solidaritat i generositat per ajudar els més
necessitats. I en aquest cas, a més, cal assenyalar que els
propis nens i joves ballarins eren els primers que volien ajudar
i aportar el seu suport i solidaritat als nens que estan passant
per aquesta difícil situació. En total hem recaptat 1.110 € que,
sens dubte, seran de gran ajuda per al centre hospitalari,
els nens malalts i les seves famílies. Un acte, a més, que va
comptar amb la participació d'un gran nombre d'empreses
del nostre municipi i entorn que van voler donar lots de productes per sortejar entre els assistents a l'exhibició solidària.
És a dir, Perafort i Puigdelfí és un municipi solidari i això ens
enorgulleix i anima a seguir organitzant actes d'aquest tipus
en benefici de la nostra societat.
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Un programa ple d'activitats per
gaudir de la Festa de Sant Pere
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U

n any més, els veïns i veïnes de Perafort van
gaudir de valent de la seva Festa Major en honor
al patró del municipi, Sant Pere. Enguany, més de
35 propostes culturals, d'oci i entreteniment per
a tots els públics que van omplir de gent, música,
diversió i ambient festiu els carrers del nostre municipi.
Dues setmanes de festa, del 22 de juny al 7 de juliol, en les
quals tot estava permès, excepte l'avorriment.
Els actes de la Festa Major es van iniciar el cap de setmana
de Sant Joan amb l'exhibició de judo a càrrec de l'Escola
Josep Veciana i del Club de Judo Vital Sport, així com amb
el ja tradicional partit de futbol entre solters i casats, on
el que menys importava era el resultat. El diumenge 23 de
juny, un gran nombre de veïns i veïnes van participar d'una
de les nits més màgiques de l'any: la nit de Sant Joan.

Les celebracions d'enguany han ofert
més de 35 propostes culturals, d'oci
i entreteniment per a tots els públics
Al matí següent, més d'un centenar de persones, de totes
les edats, van gaudir de la masterclass d'aeròbic sota la
direcció de Marina Alberich. El dimecres, 26 de juny, grans
i petits es van divertir i van riure amb l'espectacle infantil
del pallasso Muniatto, que va presentar el seu nou espectacle "De festa en festa". Aquest mateix dia, a les 19.30h,
s'inaugurava l'exposició de pessebres a la sala de vídeo del
Casal Cultural. Una iniciativa que es va iniciar fa un parell
d'anys i que ja s'ha consolidat al programa de festes de

Prop de 250 veïns, veïnes i autoritats
van compartir taula i una nit molt
especial al tradicional Sopar de gala
Sant Pere. En aquesta exposició, els visitants van poder
apreciar les obres d'art realitzades pels alumnes del taller
de pessebres de Perafort, impulsat per l'Ajuntament, i que
dirigeix Joan Solé.
El dijous, 27 de juny, el Casal Cultural va quedar petit per
acollir al gran nombre de veïns i veïnes que volien gaudir
de l'obra teatral "Que comenci la festa...", del Grup Escènic
de Perafort Toca Teatre. Aquest grup teatral neix del taller
de teatre organitzat per la regidoria de Cultura del nostre
Ajuntament i està dirigit per Vicenç Cañón.
El divendres, 28 de juny, vespra del dia gran de la festa, el
dia de Sant Pere, l'església del poble va celebrar les vespres
solemnes de Sant Pere Apòstol. En acabar, el Casal Cultural
va celebrar el tradicional concurs de truites amb més de
20 participants. Ja a la nit, en el mateix Casal Cultural, els
veïns i veïnes del municipi van gaudir de valent amb la "Festa
Boogie Start", en què van poder escoltar i ballar la millor
música dels anys 70, 80 i 90.
Un instant de la cercavila de la nostra Festa Major
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El dia de Sant Pere el diputat al Congrès, Martí Barberà, va ser
l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la Festa Major
amb la lectura del pregó. Anteriorment, una cercavila, a càrrec de
"La llumeneta", el "Llumenot", les "Avellanes Gironelles" i altres
elements del bestiari del nostre territori van animar la festa pels
carrers del poble. Després del pregó i el llançament del coet, a
càrrec del pregoner de la festa, autoritats i gran part dels veïns i
veïnes del municipi, prop de 250 persones, van gaudir del tradicional Sopar de Gala. Una trobada de germanor i convivència en què
els veïns van compartir una vetllada gastronòmica amb animació
inclosa. Enguany, amb el grup ABO Xou, integrat pels finalistes del
concurs de TV3, "Buscant La Trinca", amb un espectacle ple de
música, divertit i, sobretot, amb molt humor. I a més, els infants
van divertir-se de valent amb els inflables.

Marti Barberà, diputat al Congrés per Tarragona,
pregoner de la Festa Major de Sant Pere
Com és tradicional a Perafort, el pregó el pronuncien sempre
persones vinculades al nostre municipi. Enguany, l'encarregat
va ser Martí Barberà, diputat al Congrés
per Tarragona.
Nascut al Morell, actualment és veí de
Valls, on exerceix la funció de segon tinent
d'alcalde, càrrec que compagina amb el
de diputat al Congrés per Tarragona. Martí
és un home de poble que coneix molt bé
les necessitats, preocupacions i inquietuds dels pobles petits, com el nostre,
i les defensa a Madrid, al Congrés dels
Diputats.Durant el seu discurs, Martí va
destacar que Durant el seu discurs, Martí
Barberà va destacar "les relacions humanes, estretes i sinceres, que generació darrera generació, han
fet de Perafort i Puigdelfí i de la resta de pobles veïns un tot

amb personalitat dins del Camp de Tarragona i del Tarragonès.
Aquestes relacions personals són un exemple més d’allò què
ens uneix". També va reconèixer que "actualment, sóc un gran usuari del vostre municipi,
del vostre terme, cada setmana vinc a casa
vostra". També va destacar la sensibilitat i la
preocupació permanent i preferent per la gent,
les seves necessitats i les seves aspiracions
de l'Ajuntament, entitats i associacions del
municipi.
Martí Barberà, que es va posar a disposició de
l'Alcalde i el municipi per defensar els nostres
interessos a Madrid, va agrair al poble la seva
invitació per ser el pregoner de la Festa Major
de Perafort i va assenyalar que la Festa Major
de Sant Pere "és un motiu d'orgull i d'identitat, d'acollida i
d'integració i, com no, també d'alegria i diversió".
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El diumenge, 30 de juny, es va celebrar a l'església de Perafort
la Missa solemne de Sant Pere Apòstol, amb l'acompanyament de la Coral Prades Cor. A continuació, es va celebrar la
processó de Sant Pere Apòstol pels carrers del nostre poble.
En acabar, la Coral Prades Cor va realitzar un concert a l'església. Després dels actes litúrgics, molts veïns i veïnes van
participar del vermut popular celebrat a Ca Vidal. I ja a la
tarda, els nens i nenes van gaudir de l'animació infantil de la
companyia Rodamons.
L'última setmana de la Festa Major es va iniciar amb el taller
de maquillatge i sessió de jocs tradicionals per als infants de
3 a 9 anys, celebrat el dilluns, 1 de juliol. Dos dies després, els
infants i joves del municipi van gaudir de valent amb el parc
infantil amb inflables i la zona de videojocs, novetat d'aquest
any i que va tenir molt bona acollida. Aquest mateix dia a la
tarda, s'inaugurava l'exposició de manualitats, puntes de coixí
i restauració que es va poder visitar fins al dissabte 6 de juliol.
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I per arrodonir la Festa Major el diumenge, 7 de juliol, els
ciclistes van envair els carrers del poble en motiu de la 47a
Cursa Ciclista de Perafort i "XI Memorial Falcó", una de les
proves ciclistes més antigues de Catalunya. A la nit va tenir
lloc el tradicional sopar de pa amb tomàquet, que va reunir
un total de 300 veïns i veïnes del municipi. A continuació, a la
Carpa de les Festes, els veïns van poder gaudir de l'espectacle
de ballet rock acrobàtic a càrrec de Flip Flap i Mag Struc. En
acabar, i per abaratir despeses, es va suprimir els tradicionals
focs artificials.
Els actes de la Festa Major van ser organitzats per la Societat
Cultural i Recreativa de Perafort i l'Ajuntament de Perafort,
en col·laboració amb les entitats, empreses, voluntaris i veïns
que donen el seu suport en l'organització i desenvolupament
de les festes.

El divendres, un gran nombre de nens i joves van gaudir del
bon temps i la piscina amb el parc aquàtic ubicat a la piscina
municipal. A la nit, els joves van ser els protagonistes de la
"Nit Jove" amb l'orquestra All i oli. Els assistents van gaudir
fins a altes hores de la matinada ballant i cantant les cançons
més conegudes del moment.
L'endemà, el Casal Cultural va acollir el Segon Campionat de
Botifarra, que va comptar amb la participació d' un total de
42 parelles de Perafort i Puigdelfí. A la tarda, grans i petits
van gaudir de l'obra teatral amb titelles "El Botí de Martinet i
Cercavila de Festa Major". I a la nit, els veïns i veïnes del municipi van ballar i van cantar fins a la matinada amb el concert
i ball de festa major amb l'orquestra Marinada. En acabar, els
més animats van allargar la nit amb la disco mòbil Energy.

Per primer cop, algunes activitats han sortit al carrer

Revetlla de Sant Joan
a Perafort i Puigdelfí
La nit de Sant Joan és una de les més màgiques de l'any. Tradició, foc, històries
i llegendes són típiques en la nit de Sant Joan, moment en el qual es diu que els
esperits estan més a prop de la terra, per la qual cosa succeeixen coses misterioses.
La gran majoria dels rituals propis d'aquest nit giren entorn de l'enaltiment del foc,
el gran protagonista de la nit. Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí no van voler
perdre's aquesta nit màgica i van celebrar la Revetlla de Sant Joan.
A Perafort, la Societat Cultural i Recreativa de Perafort, en col·laboració amb l'Ajuntament, va organitzar la tradicional encesa de la foguera de Sant Joan realitzada al
solar ubicat davant de l'Escola Bressol. A continuació, un gran nombre de veïns i
veïnes van participar del tradicional sopar de motxila, en què l'organització va posar
a disposició dels assistents taules, cadires, brases i graelles. Després del sopar, es
va iniciar la revetlla popular amb música en viu de Maika Band i, a continuació, els
que volien allargar la festa amb la disc mòbil Energy.
A Puigdelfí, la Societat Cultural i Recreativa, en col·laboració amb l'Ajuntament, va
organitzar un sopar, al qual van assistir uns 75 veïns i veïnes, la tradicional encesa
de la foguera de Sant Joan i ball posterior al Casal Cultural.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ
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Per Sant Jordi, llibres per a tothom
En motiu de la Diada de Sant Jordi i el Dia Internacional del Llibre, i seguint la tradició al nostre municipi, l'Ajuntament va editar
un llibre molt especial i emotiu que recull les fotografies del dia de les noces dels nostres veïns i veïnes. Un repàs fotogràfic
de la història de la gent de Perafort i Puigdelfí que han volgut plasmar en el llibre "Sí, vull" un dels moments més feliços de la
seva vida. En total, 72 enllaços que resumeixen més d’un segle de casaments, ja que recull noces des del 1901 fins al 2012.
Els llibres editats tradicionalment per l'Ajuntament reflecteixen part de la història, la cultura i les tradicions del nostre municipi.
Segons va explicar Javier Robledo, regidor de Cultura, "amb aquestes publicacions busquem llibres populars, que requereixin
la participació dels veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí i el protagonisme dels quals sigui, també, per a les persones que viuen
i gaudeixen cada dia del nostre poble". L'alcalde, Joan Martí Pla, i el regidor de Cultura van voler agrair a tots els veïns que van
participar del llibre la seva implicació i generositat per compartir un moment tan íntim i personal.
A més de l'edició d'un llibre propi, també és tradició a Perafort i Puigdelfí repartir per les cases del municipi roses i regalar
llibres específics i adaptats a les necessitats culturals i educatives dels infants i joves per fomentar la lectura i el desenvolupament personal i formatiu a través dels llibres.
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Els joves ballen per ajudar a l'àrea
d'oncologia infantil de l'hospital
Sant Joan de Déu

M

és de un centenar de nens i joves van participar
de l'Exhibició Solidària de Dansa a favor de l'Àrea
d'Oncologia Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu,
celebrada a Perafort el passat 15 de juny.

En la gala, impulsada pel nostre Ajuntament, van participar
ballarins i ballarines del Col·legi Marcel·lí Domingo, del Col·legi
Pràctiques, del Col·legi César August, de l'Institut Tarragona,
de l'Escola Josep Veciana i dels grups de Perafort dels tallers
de hip-hop-funk i d'introducció a la dansa.

Cada any es diagnostiquen a Espanya més de 1.000 nous
casos de càncer en nens i adolescents. És la primera causa
de mort al nostre país entre nens de 5 a 14 anys, i la segona
en el tram de 15 a 24 anys. L'Hospital Sant Joan de Déu té un
laboratori d'investigació totalment integrat amb l'equip assistencial per poder aplicar en l'atenció diària els últims avenços
en investigació. Segons els experts, és molt important garantir
que els nens puguin tenir un accés ràpid al diagnòstic i a un
tractament adequat.
En acabar l'Exhibició de Dansa els joves ballarins i ballarines
van rebre un lot de productes que els va lliurar l'organització, amb aliments per reposar forces i amb regals cedits per
les empreses col·laboradores. Entre el públic assistent, per
agrair el seu suport i generositat, es va sortejar una sèrie de
productes i serveis cedits per les empreses col·laboradores
de l'esdeveniment.

L'aclamada obra teatral "Cluedo, t'atreveixes a jugar?", representada a Perafort

Una vegada més, els veïns de Perafort i Puigdelfí van demostrar el seu compromís i solidaritat amb les bones causes. En
aquesta ocasió, els diners recaptats seran de gran ajuda per
recolzar a l'Àrea d'Oncologia infantil de l'hospital Sant Joan
de Déu, als nens i nenes que estan patint la malaltia i a les
seves famílies.
La gala va reunir 1.110 euros solidaris
El passat mes d'abril, dins dels actes programats en motiu de Sant Jordi, el grup teatral Emfapatir, de Constantí, va representar
al nostre poble l'aclamada i premiada obra "Cluedo, t'atreveixes a jugar?". Prop de 180 persones van acudir al Casal Cultural
per gaudir d'aquesta divertida i intrigant història programada per la Societat Cultural i Recreativa de Perafort.
"Cluedo, t'atreveixes a jugar?" és una obra entre la comèdia i el suspens inspirada en el clàssic joc de taula Cluedo. Amb
aquesta obra, el grup de teatre Emfapatir va obtenir, entre altres premis, 6 guardons en la 24a edició del Concurs de Teatre
Amateur Ciutat de Tàrrega, organitzat pel grup de teatre BAT.

"Cançons d'ahir i d'avui"
catalanes per Sant Jordi
a Perafort
El passat 20 d'abril, la Societat Cultural i Recreativa de Perafort,
en col·laboració amb l'Ajuntament, va organitzar el concert
"Cançons d'ahir i d'avui" a càrrec d'Anna Cusells i Txema
Orogitg, en motiu de la celebració de Sant Jordi. El concert,
que va emocionar al nombrós públic assistent, va oferir un
recopilatori de cançons catalanes plenes de sentiment.

Per poder assistir a l'exhibició, els assistents van haver d'adquirir una "polsera solidària" en benefici del servei d'oncologia
infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'Ajuntament es va
sumar a l'acció solidària comprant una polsera per a cada
ballarí i ballarina que va participar de l'exhibició. En total es
va recaptar 1.110€euros, que seran lliurats a la prestigiosa institució, referent nacional i internacional en oncologia infantil.
Set grups de dansa van participar de l'exhibició

Fideuà popular
a Puigdelfí
Seguint la tradició iniciada fa uns anys, els veïns i veïnes de
Puigdelfí han celebrat el Dia Internacional del Treballador amb
un dinar popular elaborat pel Col·lectiu de Dones. Aquest any
van realitzar una exquisida fideuà que va ser degustada per
prop de 80 veïns i veïnes al Casal Cultural. El dinar de germanor
va estar amenitzat per un espectacle d'havaneres, gràcies a la
col·laboració de la Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí.
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Espectacle i emoció a la trobada
castellera a Perafort
Per segon any consecutiu, i dins dels actes de la Primavera
Cultural, el nostre municipi va acollir una trobada castellera
amb agrupacions de primer nivell, com són la Colla Joves
Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i els Nens del
Vendrell.
L'escenari de la trobada va ser la plaça de l'Església, que va
omplir-se de veïns i veïnes per presenciar l'espectacle casteller.
La Colla Joves Xiquets de Valls va descarregar el 3 de 8, el 4
de 8 i el 5 de 7 en una destacada actuació que van finalitzar
amb un vano de cinc i quatre pilars de quatre. "Aquestes
actuacions són per anar agafant confiança i consolidar els
canvis per afermar les estructures de vuit", va explicar Jordi
Guasch, cap de la Colla.
Per la seva banda, els Minyons de Terrassa van realitzar a
Perafort la seva tercera clàssica de vuit d'aquesta temporada.
Els malves van descarregar el 2 de 7, el 3 de 8 i el 4 de 8, amb
el qual van tancar la seva actuació. La tercera colla participant,
els Nens del Vendrell, van descarregar un 4 de 7 amb el pilar,
un 4 de 7 i un 3 de 7.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

Els vallencs, completant el vano de cinc

La gent gran visita el Museu d'Eines

Més de 80 jubilats de Perafort i Puigdelfí van participar de la
sortida cultural de la gent gran, que anualment organitza el
nostre Ajuntament. En aquesta ocasió, els participants van
conèixer el municipi de Santa Oliva del Penedès i van visitar
el Museu d'Eines de la Construcció d'aquest municipi.

de Santa Oliva del Penedès

Després de la visita tots els veïns, que van estar acompanyats
pel nostre alcalde i per la resta de regidors del Consistori, van
recuperar forces en un conegut restaurant de Torredembarra,
on van degustar un exquisit àpat de germanor. L'alcalde va
destacar que "la gent gran és un col·lectiu molt important
per a nosaltres i, per això, des de l'Ajuntament sempre recolzem i col·laborem en totes aquelles iniciatives i activitats que
permetin a la nostra gent gran gaudir de la cultura i del seu
temps d'oci".
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Activitats, festa i alegria per
acomiadar el curs escolar

D

esprés d’una setmana de vacances, els nens i nenes
de l’Escola Bressol Mar Blava van tornar amb energia
renovada per poder celebrar durant el tercer trimestre
totes les activitats assenyalades al calendari.

Durant el mes d’abril, els alumnes van fer la plantada de l’hort
de l'escola per veure l’evolució de les plantes. Cada classe va
plantar una varietat i cada dia anaven a l’hort una d’elles per
regar les plantes, veure com sortien les flors i els fruits, com
ara tomàquets, pebrots, etc.

Una plantada a l'hort, la visita als oficis
de ferrer i mecànic o la visita a una
granja, entre les activitats realitzades
D'altra banda, al mes de maig van poder conèixer els diferents
oficis. Així, van visitar els tallers del ferrer i del mecànic, on
els petits i petites van poder observar la tasca que realitzen.
Amb molta calor i ganes de diversió, van realitzar dues sortides fora de l’escola amb autobús. Una a “Diadegranja”, on

Els membres de les colles, i el nombrós públic assistent, van
destacar el bon ambient i l'èxit de la segona edició de la trobada castellera a Perafort. Una diada per escalfar motors de
cara la llarga temporada castellera.

La Colla Joves Xiquets de Valls, carregant el 4 de 8

SOCIETAT

Els nens i nenes, en la festa de benvinguda a l'estiu

van veure una gran varietat d’animals, passant tot el dia fora
de l’escola i van jugar en uns llits elàstics, a més d'en un parc
molt gran. A continuació de la visita dels animals van dinar
tots plegats i en acabar els més petits van fer la migdiada i els
més grans van plantar una llavor que es van endur cap a casa.
L’entrada de l’estiu a l’escola es va fer notar preparant una
festa per donar-li la benvinguda. Tots plegats van sortir al pati
amb el banyador i les xancles, carregats d’utensilis per poder
mullar-se. L’altra sortida va ser a la Marinada, una escola de
mar a Cambrils. També van celebrar la festa del color blau,
en què tots els infants van elaborar un gelat de color blau
i el dia de la festa se’l van menjar. Per acabar de gaudir de
l’estiu, els nens de les classes de Balenes i Taurons van anar
a la piscina del poble.

La festa de comiat, amb actuacions
musicals dels infants, va posar el punt
i final al curs acadèmic 2012-2013

Els alumnes han realitzat moltes activitats

Per finalitzar el curs escolar, van fer una gran festa de comiat,
en què els nens de Crans, Dofins, Balenes i Taurons van preparar unes cançons amb coreografia per entretindré a pares,
germans i avis que van assistir. Als nens que ja deixen l’escola
perquè s’han fet grans i marxen cap a l’escola les seves educadores els hi van atorgat un diploma de la seva primera etapa
d’educació infantil a l’Escola Bressol Mar Blava de Perafort.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ
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El Josep Veciana celebra
10 anys de la recuperació
de l'Escola de Perafort

L

'últim trimestre de l'any va ser molt intens a l'Escola Josep Veciana, tant a
nivell acadèmic com institucional. Aquest any se celebrava el desè aniversari
de l'inici de la recuperació de l'Escola de Perafort. Per aquest motiu, el passat 8 de juny es va inaugurar oficialment el nom de l'Escola Josep Veciana,
en memòria i reconeixement al Sr. Josep Veciana i Aguadé, que va ser mestre de
Perafort durant 28 anys, fins a la seva jubilació.
L'acte va ser impulsat per l'Associació d'Ex Alumnes i Ex Mestres de l'Escola Josep
Veciana, de recent creació, i l'Ajuntament. Els familiars del mestre Veciana van
descobrir el nom en la façana de l'escola, i van estar acompanyats per l'alcalde;
la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Àngels Gonzàlez; la directora
de l'Escola, Fàtima Sabat; el president de l'Associació d'Ex Alumnes i Ex Mestres,
Helder Moya; i Iolanda López, en representació dels ex alumnes. Posteriorment, el Sr.
Joan Pedreny va fer una conferència sobre Josep Veciana, presentada per Francesc
Fernàndez, vicepresident i secretari de l'Associació d'Ex Alumnes i Ex Mestres.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ
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La nova Plaça de la Pagesia dóna
la benvinguda al nostre municipi
El passat 12 de maig, el nostre Ajuntament va inaugurar la Plaça
de la Pagesia, un nou espai lúdic i de trobada dels veïns i veïnes
del municipi que vol retre homenatge a la pagesia i dóna la benvinguda als veïns i visitants de Perafort.
L’acte d'inauguració va estar presidit per l'Alcalde, que va estar
acompanyat pels membres de la corporació municipal, destacades autoritats econòmiques i polítiques del nostre territori, així
com d'un gran nombre de veïns i veïnes que van voler gaudir el
nou espai públic obert a tothom.

El 8 de juny va celebrar-se
l'acte en homenatge a l'ex
mestre de la nostra escola

La construcció de la nova Plaça de la Pagesia ha estat realitzada
per la brigada municipal. Per al disseny i la construcció es va
utilitzar elements reciclats que estaven en desús o, fins i tot,
abandonats que van haver de ser restaurats. Aquests elements
recuperats formen part de la historia i la tradició de Perafort i
Puigdelfí.
L’alcalde va destacar que "la Plaça de la Pagesia és l'obra del
municipi que s'ha fet amb menys mitjans i, malgrat això, és la
que té més coses que recuperen la història del nostre municipi i,
per això, podem sentir-nos molt orgullosos i hem d'agrair a tots
aquells que han fet possible aquesta obra".
Destaquen a la nova plaça la Pedra de molí i banc de pedra procedents del Mas de la Barquera i que han estat donats per Antonio
Vidal Mola; la Font de Sant Isidre, una font construïda l'any 1955,
que estava instal·lada en la carretera T-750 en direcció al Morell
i que va ser restaurada i ubicada a la Plaça de la Pagesia. Altres
elements significatius són la Pica decantador, procedent del molí
d'oli de l'Hort de Puigdelfí i que va ser donada per la família Pons;
a més de la vegetació autòctona del municipi que recorda a la
pagesia: oliveres, ametllers, garrofers i vinyes. Les oliveres i els
ametllers van ser recuperats de les obres de desdoblament de
la carretera i de zones que han quedat fora de cultiu.

La font, en la seva ubicació original i, a baix, en l'actualitat

Foto de família de l'acte de 10è aniversari

La borsa de treball de Perafort, una eina útil

D'altra banda, els alumnes també van tenir un últim trimestre ple d'activitats.
Dins del programa Comenius, que compta amb el suport de l'Ajuntament, un grup
d'alumnes i professors van estar d'intercanvi a Hongria. També es va organitzar
unes colònies a la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera, situada al peu del
Parc Natural del Montseny.

La borsa de treball de Perafort segueix donant els seus fruits gràcies a les reunions i converses que estan portant els regidors
de l'Ajuntament amb les empreses situades a l'entorn del nostre municipi. En aquest sentit, el nostre alcalde destaca que
"la borsa de treball és una iniciativa en la qual tots estem plenament abocats per ajudar a les persones que es troben sense
feina, que és un dels majors problemes de la societat actual".

Una altra de les activitats destacades va ser la Setmana Cultural, que va tractar
sobre les festes tradicionals. Així doncs, es va organitzar tallers per fer falles amb
material reciclat, per aprendre a ballar sevillanes, fer galetes de calçots, sobre el
seguici popular de Santa Tecla, jocs de Sant Fermí i titelles de Moros i Cristians.
Una Setmana Cultural molt amena i divertida amb la qual els alumnes i professors
van poder gaudir de les festes populars més conegudes del nostre territori i de
l'Estat espanyol.
Dins dels projectes del cicle infantil, l'escola va rebre la visita dels bombers i els
Mossos d'Esquadra. Els alumnes van poder veure els vehicles per dins i conèixer
la tasca que desenvolupen aquests professionals.

Com és conegut, en l'últim trimestre de l'any Repsol té previst realitzar una parada, la qual cosa suposa la subcontractació
de nombroses empreses. En reunions del consistori amb l'empresa, Repsol ha mostrat la seva col·laboració i farà arribar els
currículums de la borsa de treball a les empreses subcontractades de la parada perquè puguin contactar amb aquells candidats que compleixin els requisits i necessitats d'aquestes empreses que treballaran durant la parada.

Durant la setmana cultural,
els alumnes van organitzar
diferents tallers i jocs

Actualment hi ha inscrits a la borsa de treball més de 140 veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí. Per inscriure't a la borsa de
treball del nostre municipi només has d’acudir a l’Ajuntament o a l’Espai Municipal de Puigdelfí per lliurar el teu currículum o
bé actualitzar-lo.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

CONSISTORI

14

S'incrementa un 6% la dotació
econòmica per a beques d'estudi
El programa de beques d'estudi va incloure una ajuda extraordinària per a famílies en
situació d’atur
Malgrat la crisi i les dificultats econòmiques actuals, l'Ajuntament segueix amb el seu compromís per mantenir, i millorar en alguns casos, les partides econòmiques socials. Un
clar exemple d'aquest compromís és que aquest any s'ha
incrementat la dotació econòmica per a les beques i ajudes
a l'estudi un 6% respecte a l'any anterior, arribant a una xifra
total de 41.858 euros.

15

Naturalesa i bicicleta al III Bici
Trial Clàssic Perafort
El passat 28 d'abril, 40 ciclistes es van donar cita en la tercera
edició del Bici Trial Clàssic Perafort, la primera de les quatre
proves puntuables per a la Copa de Trial de clàssiques 2013.

En finalitzar la prova es van lliurar els trofeus i es va fer balanç
de la prova. L'organització i els participants van destacar la
bona organització i la idoneïtat d'un circuit molt bonic amb
recorreguts per a tots els nivells, fins i tot per a aquells que
s'inicien al món del trial bici.

Un instant de la prova celebrada al nostre municipi

Cotxes amb més de 25 anys
al Ral·li Clàssic Perafort

L'Ajuntament ha creat una partida
pressupostària per a finalitats socials
A més, enguany l'Ajuntament ha creat una partida pressupostària per a finalitats socials i ha augmentat l'ajuda de l'Escola
Bressol als empadronats del municipi. En aquest sentit, l'alcalde va destacar que "en els temps actuals és més important que mai que les administracions ajudin a les persones i
defensin les partides socials. A Perafort hem fet un esforç per
mantenir, i fins i tot incrementar, aquestes partides socials".

Per segon any consecutiu el nostre municipi va acollir, el passat 25 de maig, el Ral·li Clàssic Perafort, una
prova organitzada per l'escuderia Costa Daurada, amb la col·laboració del nostre Ajuntament, i puntuable
per a la II Challenge Intercomarques.
Perafort va ser el punt de sortida i arribada de la prova, que es va desenvolupar per diferents carreteres
tarragonines. Els vehicles participants en la prova tenen 25 anys o més d'antiguitat. Els aficionats als
cotxes van poder gaudir i veure aquests cotxes d'època d'a prop.

Curs mancomunat de monitor/a
de menjador i transport escolar

En el curs, de 40 hores presencials i celebrat a l'Espai Municipal
de Puigdelfí, van participar una vintena d'alumnes. Tots van
superar les proves i van obtenir el certificat oficial i reconegut per treballar en menjadors escolars i com a monitor de
transport escolar. Durant el curs, els alumnes van aprendre

ESPORTS

Els ciclistes i el públic van gaudir d'un circuit divertit, a la zona
boscosa del municipi, compost per 8 zones que calia completar
en dues ocasions. La prova tenia deu categories diferents, per
a totes les edats i nivells, per facilitar que tota la família pogués participar i gaudir de la naturalesa i la bicicleta fent trial.

Durant el curs 2012-2013 es van concedir un total de 249
beques, un 2,5% més que l'any anterior. A més, com a novetats
d'aquest any, l'Ajuntament va incloure al programa de beques
i ajudes a l'estudi una ajuda extraordinària per a famílies en
situació d’atur, que ha estat sol·licitada per algunes famílies
del municipi, i va crear una ajuda de menjador, de 100 euros,
per als alumnes empadronats a Perafort i Puigdelfí que utilitzen
el menjador de l'Escola Josep Veciana.

Dins de les polítiques de formació i impuls a l’ocupació, l’Ajuntament de Perafort, conjuntament amb l'Ajuntament de La
Pobla de Mafumet i la col·laboració del Àrea de Joventut del
Consell Comarcal del Tarragonès i la Generalitat de Catalunya,
va organitzar, del 13 de maig al 13 de juny, un curs mancomunat
i intensiu de monitor/a de menjador i transport escolar, adreçat als veïns i veïnes d’aquests municipis a partir de 18 anys.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

En finalitzar la prova es va fer el lliurament de premis entre els participants, en un acte que va comptar
amb la presència del regidor d'Esports de Perafort, Xavi Prim.

aspectes relacionats amb els hàbits i l’alimentació, primers
auxilis, jocs de grups, manualitats, transport escolar i resolució
de conflictes. El curs, que estava subvencionat, tenia un preu
de 50 euros per als veïns i veïnes empadronats en ambdós
municipis i 79 euros per a la resta.
A més d'aquest curs, també es van realitzar recentment en
el nostre municipi altres cursos formatius com el Curs de
Seguretat Alimentària (manipulador d'aliments) i el Curs de
Primers Auxilis. Tots dos estaven subvencionats pel nostre
Ajuntament i van ser gratuïts per als veïns i veïnes empadronats a Perafort i Puigdelfí.
La sortida i arribada del Ral·li va tenir lloc al nosre municipi

Detall del lliurament de premis

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ
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PerafortBike organitza una
caminada a la Talaia del Montmell
El passat 15 de juny, l’Associació Esportiva PerafortBike va
organitzar una caminada a la Talaia del Montmell amb l'objectiu
d'ensenyar als participants alguns dels indrets més bonics
de la nostra província. Tots els participants van gaudir d'una
jornada lúdica i esportiva enmig de la naturalesa.
L'organització va preparar un itinerari circular per la serra del
Montmell amb sortida i arribada a l'àrea recreativa situada al
poble de la Joncosa. Els participants, a part de pujar al cim
de la Talaia de 861 m, sostre del Baix Penedès, van passar
per les ruïnes del Castell del Montmell i l'església romànica
de Sant Miquel, des d'on les meravelloses vistes no van deixar indiferent a ningú. Després d'unes tres hores de marxa i
arribats al mateix lloc d'on havien sortit, van recuperar forces
amb un bon pa amb tomàquet i llonganissa a la brasa que
l'organització els havia preparat.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ
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Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 21 de març de 2013
Assistents:Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.

S'aprova per unanimitat una moció presentada per CiU per a la murs. Calcula que en l’actualitat hi ha el 60% dels treballs realitzats.
instauració del Batxillerat a l'IES Els Pallaresos en horari de matí. Els • Que s’ha demanat informació a la immobiliària Solvia, del Banc
representants de tots el grups municipals reclamen al Govern de la Sabadell, respecte als immobles propietat de la mateixa, alguns d’ells inGeneralitat que els alumnes dels municipis de Perafort, el Catllar, acabats, ubicats a Perafort i al polígon industrial de Perafort. En especial
la Secuita i Els Pallaresos puguin cursar els estudis de batxillerat preocupa l’immoble ubicat a la cantonada esquerra del carrer Solans, ja

a l’IES Els Pallaresos en horari de matí (de 8 a 15 hores), que per que el local de l’immoble és propietat d’aquest Ajuntament.
part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalu• Que s’ha mantingut contactes amb la Comissió Territorial d’Urbanisme,
nya s’ofereixi una solució definitiva a la sobreocupació que pateix el
sobre les possibilitats de Modificació Puntual de les Normes Subcentre i que la Generalitat de Catalunya es plantegi com a prioritat
sidiàries. En base a la resposta que es rebi de la Comissió, l’Ajuntament
immediata i urgent l’ampliació de l’Institut Els Pallaresos per encabir
estudiarà les modificacions que s’hi puguin fer.
el batxillerat en torn de matí amb normalitat i igualtat de condicions.
• Que ha tingut coneixement que l’INCASOL ha posat en venda finques
de la seva propietat al Camp Gran de Perafort, amb una cabuda d’unes
S'aprova per majoria el Pressupost i la Plantilla de Personal 2013 35 Ha. També admet el lloguer amb opció de compra.
amb una quantia total de 3.470.565,29 €.
• Que ha assistit a la signatura de l’acord entre la Generalitat de CatalunS’acorda per majoria aprovar el conveni entre l'Ajuntament i Repsol ya i la companyia Repsol, respecte a la Formació Dual, un tema d’interès
Petróleo S.A. i Repsol Química en matèria de llicències sotmeses al per als joves que estiguin interessats en la formació professional.
règim de comunicació i obres menors
En l'apartat precs i preguntes, el portaveu del PSC pregunta si a la carretera del Cementiri s'hi posaran bandes sonores. A la qual cosa el Sr.
Pel Sr. Alcalde s'informa al Ple dels següents assumptes:

Alcalde, manifesta que sí, que així està previst i així es farà.

• Que s’ha realitzat els treballs de desbrossament, manteniment i El PSC manifesta que a la carretera del Cementiri hi ha un pi i per quan
s’hi transita de nit hauria d’estar senyalitzat. El Sr. Alcalde respon que
poda al bosc Chacón, propietat d'aquest Ajuntament.
• Que estan avançant les obres d’ampliació del cementiri, que es
realitza amb la subvenció del PAM i el POUS. En aquests moments

ho tindran en compte i analitzaran la situació per prendre la decisió més
adequada.

ja està acabada la marquesina, el sostre de formigó i falta cobrir els

Grups Municipals - Opinió -

Padró d'habitants
Seguim avançant
La crisi copeja a tot i a tots. A les persones,
a les famílies, a les organitzacions i, també,
als ajuntaments, que ara han de fer més amb
menys.
El seu impacte és innegable, però també és
cert que fins i tot en aquestes circumstàncies
es pot avançar i fer les coses bé. Un exemple
han estat les passades festes de Sant Pere
de Perafort. S'ha organitzat la Festa Major
amb menys recursos econòmics, reduint la
despesa però incrementant la imaginació i
el treball hem aconseguit l'objectiu de convivència, diversió i participació que preteníem.
La crisi no va guanyar en aquesta ocasió i
hem pogut gaudir d'una bona Festa Major de
Sant Pere.
D'altra banda, i sortejant la crisi, l'equip de
govern de CiU continua impulsant les polítiques i esforços necessaris per donar suport
i ajudes a les persones, als veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí. Treballem per a ells, per
millorar la seva qualitat de vida i millorar els
serveis i equipaments del nostre municipi.
Seguim avançant.

A 22 DE JULIOL DE 2013 - 1296 EMPADRONATS
Ja ha arribat l’estiu tan esperat per tots, sobretot per la canalla, il·lusionats amb les vacances, per poder gaudir de la platja, la piscina, etc.
Com a preludi d’aquestes vacances tenim la
nostra Festa Major de Sant Pere, sempre tan
desitjada i esperada, ja que aquesta celebració
serveix per poder passar una bona estona, en
els diferents i moltíssims actes, ja sigui amb
la família o amb els amics.
Ara, quan llegim aquestes línies, la Festa Major
ja ha passat. Hem gaudit de la festa i ens ho
hem passat d’allò més bé. Però potser hem
trobat a faltar algunes de les activitats, molt
entranyables, d’anys enrere, actes tan multitudinaris, com per exemple la festa de l’escuma,
l'exhibició de ball de saló o els focs artificials,
potser aquests focs podrien haver estat una
miqueta més del que van ser i poder acomiadar la nostra Festa Major amb una mica
més d’alegria.
Per a qualsevol inquietud o suggeriment no
dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, el nostre correu és: perafortipuigdelfi@
socialistes.cat

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Noa Carratala Tasias
05/06/2013

Emilio García Martin
Yolanda Parra Lara
11/05/2013

Núria Manetes Nel·lo
19/07/2013

Ariane Leia Font Pedro
08/06/2013

Jorge Almira Buitron
Maria Teresa Marimon Olivares
08/07/2013
Luis Eduardo Zayas Jurado
Elvira Crespo Ventaja
13/07/2013

Guim Puig Fuguet
19/03/2013

David Bargalló Barberà
Laia Padreny Gavaldà
13/07/2013

Les dades mostrades 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

SOCIETAT
SERVEIS

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

(*) 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

21.10
22.40

6.00

(1) 7.30

8.05

(1) 8.30
10.05
(2) 13.30

9.05

(1) 10.50
14.05

(1) 21.25

8.05

(2) 8.30

18.05
20.05

Fecsa Endesa (avaries) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 902 536 536

3 d’agost de 2013. Tarragona
Nuria Sanromà – Clara Rubio. La Unió, 17. Tel.: 977 23 35 21
4 d’agost de 2013. Tarragona
Roig – Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel.: 977 21 66 09
10 d’agost de 2013. Tarragona
A. Salazar, C. B. Pin i Soler, 3 (cantonada Baró IV Torres). Tel.: 977 21 81 75

(1) 10.35
(1) 12.35

22.05

(0) 17.35
(2) 19.40

21.10

28 de juliol de 2013. Tarragona
Cabrito Serra, M. Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

9.10

20.05
(0) 21.35
23.05

17.05
(1) 18.40
(1) 20.40

Taxi .  .  .  .  .629 79 13 13 / 608 48 68 48 / 660 06 82 35

27 de juliol de 2013. Tarragona
Fullana Galofré, Jaume. Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

(2) 7.35

(2) 14.40
(1) 16.40

14.05

(2) 17.10
(1) 19.25

Farmàcies de guàrdia

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

16.10

Atenció a la infància  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 300 777

Atenció a la dona maltractada  .  .  .  .  .  .  . 900 900 120

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

Horari d’autobusos (*)

Atenció al ciutadà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 012
DGT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .900 12 35 05

18

(1) 9.40
12.05
(1) 14.45
18.05
20.45
(1) 23.10

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

11 d’agost de 2013. Tarragona
Tuset Pros, Josefina. Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33
17 d’agost de 2013. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfor Colom, 1 (Rambla Nova). Tel.: 977 21 45 17
18 d’agost de 2013. Tarragona
Vidal Gotanegra, M. Teresa. Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59
24 d’agost de 2013. Tarragona
Pinilla Andreu, Míriam, Francesc Bastos, 1 bis (cantonada Ramon y Cajal). Tel.: 977 22 15 60
25 d’agost de 2013. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar. Canyelles, 6. Tel.: 977 23 27 22
31 d’agost de 2013. Tarragona
Cabrito Serra, M. Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86
1 de setembre de 2013. Tarragona
Pons Güell, M. Carme. Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61
7 de setembre de 2013. Tarragona
Roig – Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel.: 977 21 66 09
8 de setembre de 2013. Tarragona
Canals Garriga, M. Teresa. Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38
14 de setembre de 2013. Tarragona
Tuset Pros, Josefina. Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33
15 de setembre de 2013. Tarragona
Papaceit Sansa, Laura. Florenci Vives, 10 (Travessera Av. Catalunya). Tel.: 977 22 22 60
21 de setembre de 2013. Tarragona
Vidal Gotanegra, M. Teresa. Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59
22 de setembre de 2013. Tarragona
Cogul Ardèvol, Francesc. Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat Central). Tel.: 977 21 21 83
28 de setembre de 2013. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar. Canyelles, 6. Tel.: 977 23 27 22
29 de setembre de 2013. Tarragona
Sole Pons, Mª Mar. Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72

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

Tots els butlletins i informacions municipals
www.perafort.cat

www.puigdelfí.cat

SOCIETAT

