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Que Perafort és un municipi que aposta i inverteix en educació
i formació és una realitat de la qual es poden beneficiar els
nostres veïns i veïnes perquè, per a nosaltres, l'accés a l'educació i formació ha d'estar a l'abast de tots i no ser un privilegi.
Com a mare, valoro enormement el suport que, des del nostre
consistori, es dóna als nostres estudiants i famílies per garantir
aquest dret fonamental d'accés a l'educació, i ajudar a pal·liar
les despeses que comporta el curs acadèmic dels nostres fills
i filles. I com a regidora d'ensenyament, és un orgull poder
formar part d'un equip de govern que assumeix les polítiques
formatives i educatives com a prioritàries i essencials per al
desenvolupament personal dels veïns i veïnes, especialment
de les noves generacions, i millorar la seva qualitat de vida.
Aquests pilars, que sempre hem defensat, tenen ara més
importància per la crisi actual. Per això hem de reconèixer i
valorar el que portem fent des de fa anys al nostre municipi.
Posem a la disposició dels nostres veïns i veïnes un programa
de beques i ajudes a l'estudi per a l'adquisició de llibres, matrícules i transport escolar, des del cicle inicial d'educació infantil
fins a estudis universitaris. A més, des de l'any passat, tenim
una ajuda extraordinària per a famílies en situació d'atur que
cobreix el pagament íntegre dels llibres de text dels alumnes
que cursen estudis obligatoris. També tenim una ajuda de
menjador, que vam crear l'any passat, per als alumnes empadronats al nostre municipi i que usen el menjador de l'escola
Josep Veciana diàriament.
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I tot això sense oblidar les ajudes per a l'escola bressol i els
cursos formatius subvencionats per l'Ajuntament, que es programen al llarg de l'any per impulsar la formació especialitzada
i facilitar la incorporació al mercat laboral.
En definitiva, la tornada a l’escola a Perafort i Puigdelfí no
es fa tan difícil pel suport de l'Ajuntament als veïns i veïnes
que estan formant-se i perquè comptem amb dos centres
educatius municipals de referència i de gran nivell com són
l'Escola Bressol Municipal Mar Blava i l'Escola Josep Veciana
que, aquest any, celebra el desè aniversari de l'inici de la
recuperació de l'Escola de Perafort.
Feliç tornada a les aules!
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L'estiu arriba a Puigdelfí
amb activitats per a tothom

U

n any més, els veïns i veïnes de Puigdelfí van celebrar la Festa d'Estiu
amb una gran varietat d'actes durant el cap de setmana del 12 al 14 de
juliol. Uns dies de festes en els quals grans i petits van poder gaudir,
compartir i divertir-se de valent amb els seus familiars i amics. Els actes
van ser organitzats per la Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí, en
col·laboració amb l'Ajuntament de Perafort.
Els actes es van iniciar el divendres, amb la inauguració de l'Exposició de Fotografies
antigues de Perafort i Puigdelfí i amb la caminada nocturna, de Puigdelfí als Garidells,
que va comptar amb la participació d’una cinquantena de veïns i veïnes de totes les
edats. Durant la caminada que els va portar des del Casal de Puigdelfí als Garidells,
passant per la vora del riu Francolí, els participants portaven un entrepà per sopar
a meitat del recorregut i les begudes van ser proporcionades per l'organització.
L'endemà, els més petits i joves es van divertir i es van refrescar tant al matí com
a la tarda, gràcies al parc aquàtic instal·lat en la Piscina Municipal de Puigdelfí.
Posteriorment, al Casal de Puigdelfí, van gaudir de l'espectacle infantil Guasoski
i, en acabar, tots els nens i nenes van poder recuperar forces tot berenant coca i
xocolata. A la nit, la pista poliesportiva va acollir el tradicional Sopar de Motxilla
que va reunir a més d’un centenar de veïns i veïnes, que van compartir una vetllada
de germanor i convivència. En acabar el sopar, els assistents van gaudir del ball de
Festa d'Estiu amb el Grup Solimar.
El diumenge, últim dia de la Festa d'Estiu a Puigdelfí, nombrosos veïns i veïnes
van compartir i van degustar el tradicional sopar de pa amb tomàquet, celebrat al
costat de la pista poliesportiva. I per concloure els actes festius, un espectacular
i colorit correfoc va recórrer el poble, des de les antigues escoles fins a l'Església,
amb el Llumenot i els diables de Perafort.

Els participants de la caminada nocturna, que van anar de Puigdelfí als Garidells
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El tradicional sopar de pa amb tomàquet va reunir molts veïns

Els infants van gaudir de l'espectacle infantil "Guasoski"

El correfoc, amb el Llumenot i els Diables de Perafort animant la festa
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Les aventures de Jules Verne, al
Casal d'estiu
Entre els dies 1 i 26 de juliol, una cinquantena de nens i nenes d’entre 2 i 10 anys, engrescats per un equip de 6 monitors, van convertir
l’Escola de Perafort en l’escenari de les meravelloses històries
de l’escriptor francès Jules Verne. Aquesta divertida activitat va
tenir lloc durant el Casal d'estiu organitzat pel nostre Ajuntament.
Això va ser possible gràcies a les aparicions setmanals d’uns personatges sorgits dels llibres del Senyor Jules, que convidaven els
nens i nenes a viatjar dins dels contes de l’autor. Segons Noemí
Galceran, Directora del Casal d'estiu, "era molt emotiu veure com
els nens esperaven il·lusionats la visita dels personatges que ens
venien a explicar la seva història i encomanar-nos una missió".
I és que nens i monitors van viure quatre setmanes carregades
d'històries, vivències i emocions al voltant de les aventures de
Jules Verne. La primera setmana van realitzar un viatge al centre
de la terra amb l'exploradora Axelon. La segona setmana tot va
estar relacionat amb l'aigua i van rebre la visita de la Capitana
Nemo. Durant la tercera setmana van fer la volta al món de la mà
de la multimilionària Senyora Foster, amb activitats per conèixer
detalls sobre els cinc continents. A més, el dijous es van quedar
a dormir al Casal d'estiu, convertint-ho en unes "mini-colònies",
on nens i monitors van poder compartir un vespre i una nit plens
de activitats. Durant l'última setmana va aparèixer al Casal d'estiu
la nàufraga Viernes, que va explicar com sobreviure en una illa
misteriosa i va enviar als nens i nenes un paquet des d’allí per
poder fer diferents tallers. A més, els nens i nenes, amb l'ajuda dels
monitors, van haver de preparar tots els detalls per a la cloenda
final, que es va realitzar el divendres 26 de juliol amb la participació
de totes les famílies dels infants.
La directora del Casal d'estiu resumeix l'experiència d'aquest any
amb una frase per l'equip de monitors: “Aquest estiu hem gaudit
amb i dels infants, s’ha creat un casal de màgia on els personatges
de Jules Verne han brollat dels contes i han esdevingut reals, on
l’escola s’ha convertit en un espai d’aventures. Un espai on hem
compartit, crescut i estat feliços.” L’objectiu del Casal d'estiu és
crear un espai lúdic i d’aprenentatge, on poder afavorir el desenvolupament integral (motriu, cognitiu, social, afectiu i lingüístic)
dels nens i les nenes.

Els diferents grups de nens i nenes que van gaudir enguany del
Casal d'Estiu, amb els seus monitors i monitores

Sardines per a tothom
Més de 125 veïns es donen cita
en la tradicional Sardinada Popular

van degustar un menú que incloïa les exquisides sardines, a
més d’amanida, postres i cafè. L'acte va estar amenitzat pel
conegut grup d'havaneres Olla Barrejada.

La tradicional Sardinada Popular de Perafort va assolir enguany
un nou èxit de participació, gràcies a l’assistència de 130 veïns
i veïnes el passat mes d'agost. L'acte, organitzat per la Societat
Cultural i Recreativa de Perafort, en col·laboració amb l'Ajuntament, es va celebrar al costat del Casal Cultural. Els assistents

La sardina popular de Perafort es va recuperar fa tres anys i
ja ha tornat a consolidar-se com un dels actes gastronòmics
més populars del municipi durant l'estiu. L'excusa de la trobada veïnal és la sardina, però el més important és gaudir de
la bona companyia dels veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí.
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Festa de l'aigua per refrescar la
calor estiuenca
Res millor que refrescar-se per combatre les elevades temperatures estiuenques. Això va pensar el centenar de veïns
i veïnes, en la seva majoria nens i joves, que van acudir a la
Festa de l'Aigua celebrada al Camp de Futbol de Perafort.
La festa, organitzada per l'Ajuntament, va comptar amb la
col·laboració desinteressada de l'empresa Tecnolimp que
va aportar, gratuïtament, un camió cisterna i el seu personal
perquè no faltés aigua i la festa fos tot un èxit.
Com és costum, després del cansament produït pels jocs amb
l'aigua com a protagonista, l'Ajuntament va oferir a tots els
participants coca i xocolata per recuperar forces.

Perafort celebra la Diada de Catalunya
El passat 11 de setembre Perafort va celebrar la Diada Nacional
de Catalunya amb una exposició històrica sobre el “Patrimoni
documental de Perafort i Puigdelfí. Identitat i memòria”, que
va tenir un gran acolliment de públic.

famílies al complet van gaudir del concert, a càrrec d'Anna
Cusell i Jose Davi, que van repassar les millors cançons d'autors de parla catalana com Joan Manuel Serrat, Lluís Llach i
Raimon.

D’altra banda, a la tarda els més petits van poder jugar i gaudir
al parc infantil instal·lat a l'exterior del Casal Cultural. I per
concloure els actes de la Diada, organitzats conjuntament per
l'Ajuntament i la Societat Cultural i Recreativa de Perafort, les

A Perafort i Puigdelfí defensem i fomentem la nostra cultura, tradicions i identitat com a territori dins de Catalunya i,
per això, la Diada de Catalunya és un dia molt especial per
a nosaltres.
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Una exposició mostra part del
patrimoni i història del municipi

E

ls veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van poder recórrer
part de la història del nostre municipi a través de l'exposició "Patrimoni documental de Perafort i Puigdelfí.
Identitat i memòria", que va estar oberta tant a la sala
d’exposicions de Puigdelfí com al baixos de l'Ajuntament.
Els visitants van poder contemplar, a través de fotografies i
documents antics, part de la nostra història. Entre els documents i fotografies exposades hi havia algunes de principis
del segle XX, en les quals es podia observar l'evolució del
nostre municipi o recordar l'antic camí als Pallaresos; altres
imatges històriques com la visita d'un cardenal a Puigdelfí,
l'any 1950, en motiu del diumenge de Rams, o un pergamí,
de l'any 1400, en el qual apareix citat el castell de Puigdelfí,
cartilles d'escolarització o reproduccions del cadastre, entre
d' altres documents.
L’exposició "Patrimoni documental de Perafort i Puigdelfí.
Identitat i memòria" va ser possible gràcies al treball i col·
laboració de l'Ajuntament de Perafort, el Consell Comarcal del
Tarragonès, l'Arxiu Històric de Tarragona, i als veïns i veïnes del
nostre municipi que, de manera voluntària i desinteressada,
han cedit fotografies i documents per aquesta valuosa i rellevant exposició històrica sobre el nostre municipi. A causa de
l'èxit de l’exposició i amb l'objectiu d'ampliar i millorar l'arxiu
històric de Perafort i Puigdelfí, des de la regidoria de Cultura
es fomentarà una campanya perquè els veïns i veïnes del
municipi puguin aportar fotos i documents antics per fer una
còpia i guardar-los al nostre Arxiu Municipal.

L'exposició "Patrimoni documental de Perafort i Puigdelfí. Identitat i
memòria" va ser visitable als dos nuclis del nostre municipi

Finalitzada la recollida,
celebrem la Festa de la Verema
Com és tradició en molts pobles catalans, Perafort s'uneix a la celebració de la
Festa de la Verema. Una tradició que vol celebrar la fi dels treballs de la verema a
la vinya i l'aparició dels primers vins de la temporada.
Enguany, més de 130 veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van gaudir d'aquest tradicional sopar a la fresca, al costat del Casal Cultural. Els assistents van degustar un
exquisit àpat format per amanida de formatge i vinagreta d'anxoves, filet de carn
de porc al porto i postres. Tot això sense oblidar-nos del protagonista de la festa:
el raïm, que va presidir totes i cadascuna de les taules.
La festa, organitzada per la Societat Cultural i Recreativa de Perafort en col·laboració
amb el nostre Ajuntament, va estar amenitzada per Maika Band, que va oferir un
gran espectacle musical amb temes dels anys 70 fins als més actuals i ballables
del moment.
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Molta il·lusió en l'inici del curs a
l'Escola Bressol
Després de les vacances d'estiu, l'Escola Bressol Mar Blava
inicia un nou curs amb les piles carregades i amb ganes d'oferir
el millor servei i la millor qualitat possible a tots els alumnes
i a les seves famílies.
Com és habitual, el curs es va iniciar amb el tradicional berenar, en què els pares i els alumnes van poden tenir el primer
contacte amb l'equip educatiu i les instal·lacions del centre.
Tot i que encara hi ha places vacants, s’espera cobrir-les durant
el primer trimestre del curs.
Els infants han iniciat el curs amb molta il·lusió i amb total
normalitat, tant els veterans com els recentment incorporats,
que han hagut de passar pel corresponent període d'adaptació.

D’altra banda, l’Escola Bressol manté un any més la iniciativa
creada per la regidoria d’Ensenyament de donar dues classes setmanals d’anglès, de mitja hora cadascuna, als nens i
nenes de P2. Amb aquesta iniciativa, els nostres alumnes van
aprenent i coneixent la llengua anglesa de manera natural.
També es manté el servei d'assessorament psicològic, que va
entrar en funcionament ara fa tres anys, per assessorar als
pares, en cas de necessitat, sobre les pautes a seguir per al
correcte desenvolupament dels seus fills i filles.
A més, les famílies podran estar al dia de les activitats dels
més petits a través del bloc de l'Escola Bressol Mar Blava que
va entrar en funcionament durant el curs passat. Per trobar
informació sobre les activitats, informació pràctica, així com
el cançoner i molt més, només cal visitar l’adreça web: blocs.
xtec.cat/marblava

Tota la informació de l'escola, disponible
a l'adreça web: blocs.xtec.cat/marblava
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El Josep Veciana
estrena nou laboratori
L'Escola Josep Veciana va tornar a obrir les seves portes el
passat 12 de setembre, per acollir als 177 alumnes que van
iniciar el curs 2013-2014. L'aigua serà la gran protagonista
d'aquest curs dins de la important educació mediambiental
que es fomenta a la nostra escola i per la qual ha estat distingida com "Escola Verda" per la Generalitat de Catalunya.
Un merescut reconeixement que serà renovat durant aquest
curs acadèmic.
Com a novetats d'aquest any a l'escola, cal destacar que les
classes de psicomotricitat a infantil es desenvolupen en anglès
i que s'engega el nou laboratori del centre gràcies a l'aportació
de l'AMPA de l'Escola, que ha pogut aconseguir una ajuda de
Caixa Catalunya i que s'ha utilitzat per adquirir el material
que faltava per poder engegar el projecte del laboratori. Així
doncs, durant aquest curs els alumnes faran de científics i
podran descobrir i aprendre moltes coses per ells mateixos.
Per optimitzar l'aprenentatge i l'ús del nou equipament, mig
grup de la classe anirà al laboratori mentre que l'altre mig
grup anirà a informàtica.
A més, des de l'Escola Josep Veciana s'està preparant un nou
projecte bilateral amb Hongria, de cara al curs vinent, sobre
temes mediambientals.

A dalt, els alumnes de Primer. A la imatge inferior, els de Sisè
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A l'esquerra, els alumnes de Cinquè. A la dreta, els nens i nenes de P5

Els alumnes de Tercer curs (esquerra) i els de Quart (dreta), en dues divertides imatges de família

A l'esquerra, els nens i nenes de Segon. A la dreta, els de P4. A la imatge inferior, els infants de P3
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Èxit de participació en la 7a
edició de la Bicicletada Popular

U

na any més, i ja van set, els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí van poder gaudir d'una jornada festiva, esportiva i familiar amb la setena edició de la
Bicicletada Popular del nostre municipi, organitzada
per l'Associació Esportiva PerafortBike en col·laboració amb
l'Ajuntament, i de la qual van participar més d'un centenar de
persones, tot un èxit de participació.
Els participants van gaudir d'un recorregut semi urbà de 4
quilòmetres pels indrets del municipi, incloent el Circuit de
Salut. Segons els organitzadors, els objectius de la Bicicletada
Popular són dos: en primer lloc, fomentar l'esport i l'activitat
física a través de la bicicleta i, en segon lloc, oferir una activi-

tat festiva i saludable de la qual tota la família, grans i petits,
pugui gaudir de valent. A més, tots els participants van ser
obsequiats amb una bossa que incloïa una samarreta i un
obsequi de l'organització. A més, en acabar el recorregut tots
els participants van recuperar forces amb un aperitiu ofert per
l'organització. Finalment, es va celebrar un sorteig entre els
participants amb regals donats pels diferents patrocinadors
de la prova.
La Bicicletada Popular és un dels actes que no pot faltar a
l'estiu perafortí i que any rere any rep el suport dels aficionats
a la bicicleta del nostre municipi.

El Centre Joventut Perafort
porta espectacle
a tots els racons
El Centre de Joventut Perafort ja és conegut a les principals
festes del nostre territori. De fet, en els últims mesos han portat la seva festa, espectacle i el nom de Perafort per diverses
localitats del nostre entorn. Aquí deixem la mostra gràfica
d'algunes de les seves últimes sortides... Enhorabona!
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Les beques es podran sol·licitar fins
al proper 31 de desembre
L'Ajuntament manté l'ajuda extraordinària per a famílies en situació d'atur
Amb l'inici del curs acadèmic, l'Ajuntament ha aprovat el programa de beques i ajudes a l'estudi 2013-2014 que enguany,
malgrat les dificultats econòmiques, ha tornat a veure incrementada la seva dotació econòmica. En concret, cada tipus
de beca i ajuda oferta s’ha vist augmentada d’un 3%, i, a
més, s'ha mantingut l'ajuda extraordinària per a famílies en
situació d'atur.

Beques i Ajuts
PERAFORT I PUIGDELFÍ
curs 2013-2014

El programa de beques i ajudes a l'estudi 2013-2014 inclou ajudes per a l'adquisició de llibres, matrícules i transport escolar,
i estan destinades als estudiants que cursin estudis reglats
que atorguin una titulació oficial, des de l'escola bressol fins
a estudis universitaris.

Podran optar a aquestes ajudes
les persones empadronades i que
resideixin en el municipi amb
anterioritat al 12 de setembre de 2012
Podran optar a aquestes beques i ajudes totes aquelles persones que estiguin empadronades i resideixin a Perafort i
Puigdelfí amb anterioritat al 12 de setembre de 2012. El termini
per sol·licitar aquestes beques i ajudes finalitzarà el proper
31 de desembre, per la qual cosa tots els estudiants que hi
estiguin interessats hauran de recollir i presentar la sol·licitud
corresponent a l'Ajuntament de Perafort o a l'Espai Municipal
de Puigdelfí.
Durant el curs passat es van concedir un total de 249 beques
o, el que és el mateix, 41.858 euros per pal·liar les despeses
de l'inici del curs acadèmic.

Els veïns de Perafort i Puigdelfí
inicien els cursos de tardor
Acabat l'estiu i amb l'arribada de la tardor, l'Ajuntament de
Perafort posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi un
ampli programa de cursos per aprendre, gaudir i aprofitar al
màxim el nostre temps lliure.
De fet, un gran nombre de veïns i veïnes del nostre municipi
ja estan gaudint dels diferents cursos que s'han ofert aquest
any. Entre ells, trobem activitats i propostes per a tots els
gustos i edats: treballs manuals, taller de teatre per a adults,
anglès, Ioga, taller de pessebristes, gimnàstica per a gent
gran, puntes de coixí, introducció a la dansa i al funk-hip hop,
country, aeròbic i hip-hop. Aquests cursos finalitzaran entre
els mesos de maig i juny de 2014 i estan subvencionats per
l'Ajuntament de Perafort.

El grup del taller de pessebristes va realitzar una sortida
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Diversió i aprenentatge estiuenc a les
activitats infantils del municipi
Les activitats d'estiu permetien facilitats de pagament fraccionat
Amb l'arribada de l'estiu, l'Ajuntament de Perafort va posar
a disposició dels nens i joves activitats estiuenques perquè,
durant l'aturada escolar, poguessin continuar el seu desenvolupament personal i educatiu amb activitats que fomenten
l'aprenentatge, l'entreteniment, la convivència i l'esport. En
definitiva, activitats perquè els nens i joves es divertissin de
valent durant les vacances d'estiu.
Enguany s'han ofert tres activitats: cursos de natació, escoles
obertes / Casal d’estiu, i les Colònies d’estiu, que finalment no
es van dur a terme per falta de demanda però que l'Ajuntament
tornarà a oferir l'any vinent. Com a novetat, i per facilitar una
major participació dels nens i joves en aquestes activitats,
l'Ajuntament ha permès el pagament fraccionat de les activitats fins a 4 mesos. A més, com en anys anteriors, també es
va oferir els serveis opcionals d'acollida i menjador.
Uns vint nens i nenes, d'entre 3 i 10 anys, van participar en els
cursos de natació que es van dur a terme a la Piscina Municipal
de Puigdelfí. Els cursos es van realitzar de l'1 al 26 de juliol
amb dos nivells: inicial i iniciats. Així, els participants van poder
tenir el seu primer contacte amb la natació o millorar-ne els
seus coneixements, ja que la natació és una activitat molt
completa i beneficiosa per a la salut.

Lliurament de diplomes als infants de natació
A més de la natació, els nens i nenes de 3 a 10 anys també
van poder gaudir i conviure al Casal d’estiu i a les Escoles
Obertes. Aquesta oferta, impulsada per l'Ajuntament, pretén
facilitar la conciliació laboral i familiar i permetre als nens que
continuïn el seu desenvolupament i aprenentatge durant les
seves vacances. Van realitzar activitats lúdiques, culturals i
d'oci de tot tipus fomentant, sobretot, els valors humans a
través del respecte, la convivència i el treball en equip.

Instal·lades sis cases niu per a ocells
insectívors al Parc de Salut
Dins de les iniciatives promogudes per l'Ajuntament de Perafort
per prevenir i minimitzar les molèsties dels insectes, tant a les
persones com a l'hàbitat natural, s'han instal·lat 6 cases niu
per a aus insectívores a la zona del Parc de Salut.
Aquestes cases niu seran utilitzades per aus insectívores,
entre les quals, la més habitual serà la Mallerenga Carbonera
(Parus Major), un ocell d'una grandària una mica menor que
un pardal. Les aus insectívores són molt beneficioses, ja que
s'alimenten fonamentalment d'insectes i, per tant, són molt
útils per a l'eliminació de plagues i insectes. Els carboners
poden menjar en tres setmanes uns 8.000 insectes, per la
qual cosa les aus insectívores són el millor remei natural, i
gratuït, contra els insectes. Per cada au d'aquest tipus hi ha
milers d'insectes nocius menys, per la qual cosa són molt
beneficioses per a la naturalesa i per a l’ésser humà, ja que
eliminen insectes que poden ser molestos o perjudicials, com,
per exemple, el mosquit tigre.

Una de les cases niu del Parc de Salut

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

CONSISTORI / ESPORTS

15

La Borsa de Treball de Perafort
segueix donant els seus fruits
A mitjan 2012 l'Ajuntament de Perafort va engegar la Borsa
de Treball, una iniciativa municipal que té per objectiu proporcionar als veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí, en situació
d'atur, una eina que els ajudi a trobar feina.
Des de l'Ajuntament, l'alcalde, així com la resta de regidors de
l’equip de govern municipal, estan en contacte amb empreses
de la comarca perquè quan tinguin necessitats de personal, ja
sigui de contractació directa o indirecta a través d'empreses
subcontractades, tinguin a la seva disposició els currículums
de la Borsa de Treball de Perafort i contractin persones del
nostre municipi.
Segons explica l'alcalde, Joan Martí Pla, "cal aclarir que el
paper de l'Ajuntament amb la borsa de treball consisteix en
proposar els currículums i recolzar la contractació, però la
selecció del personal contractat depèn exclusivament de les
empreses interessades en funció dels perfils que necessiten
i el dels candidats".

de Treball de Perafort. De fet, en els últims mesos, més d'una
vintena de veïns i veïnes han trobat treball gràcies a aquesta
iniciativa municipal.

Segons les dades del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), els
aturats al municipi al setembre de 2013, en relació a setembre
del 2012, han descendit un 18,89% la qual cosa suposa una
tendència a la baixa a què ha contribuït la iniciativa de la Borsa

Totes aquelles persones interessades a inscriure's a la Borsa
de Treball del nostre municipi, o actualitzar les seves dades,
només han d'acudir a l'Ajuntament de Perafort o a l'Espai
Municipal de Puigdelfí i lliurar el seu currículum actualitzat.

L'Ajuntament recepciona els currículums de la Borsa de Treball

El tennis taula a la fresca es
consolida a Perafort
El passat 23 d'agost, Perafort va celebrar el 3r Campionat de
tennis taula a la fresca amb una participació de 70 inscrits. El
campionat, promogut per l'Ajuntament, ja s'ha consolidat a
la programació estiuenca de Perafort i s'ha convertit en una
oferta lúdica i esportiva que no pot faltar en l'estiu perafortí.
El campionat es va celebrar la nit del divendres, 23 d'agost,
al parc infantil ubicat al costat de la piscina municipal, des de
les 21h i fins a la mitjanit. Els participants, dividits per edats
en 4 grups, van demostrar que en cada nova edició el nivell
és major i la victòria és més complicada. Els guanyadors de
les diferents categories van ser: Hector Ocaña (menors d'onze
anys), Anton Pons (majors d'onze anys), Gerard Baena (majors
de setze anys) i Elena Arts (fèmines). A més dels guanyadors,
també van rebre trofeu el segon i tercer classificats de cada
categoria.
L'organització va lliurar a tots els participants una medalla
commemorativa del campionat, a més d'un entrepà i refresc

per mantenir l'energia durant la nit esportiva. A més, també es
va realitzar un sorteig amb regals de material esportiu entre
tots els participants.
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Miquel Menéndez accedeix a la
màxima categoria del linedance
El perafortí Miquel Menéndez contínua donant molt que parlar
al món del ball i, concretament, del country-linedance. Durant
un any plagat d'èxits, ha aconseguit l'accés a la màxima divisió
i ha participat, com a jutge o realitzant el seu xou, en diferents
indrets d'Europa: Riga, Berlin, Marsella, Oslo, Copenague,
Estocolm o Viena, entre d'altres.
Recentment va assistir com a jutge, convidat per l'organització, a un esdeveniment de primer nivell del món del ball a
Dinamarca i en el qual va acabar, al costat d'altres ballarins
de màxim nivell, realitzant un espectacle per tancar aquest
important esdeveniment. Pròximament, Miquel estarà immers
en el Campionat del Món de Country-Linedance en la categoria
de màxima divisió. Una prova que el portarà a la República
Txeca, Dinamarca, Itàlia, Letònia, Àustria i Alemanya.

El perafortí Miquel Menéndez, en plena actuació
(Imatge d'arxiu)

Grups Municipals - Opinió -

Satisfets?

Borsa de treball

La llei marca les competències dels ajuntaments i
entre elles no està la lluita contra l'atur. Malgrat això,
al grup de CiU entenem que quan al poble hi ha un
problema l'Ajuntament ha d'afrontar-lo. Per això, i ja
que entenem que el major problema d'avui dia és la
falta d'ocupació, per al nostre grup municipal i per
a l'equip de govern, la lluita contra l'atur és una de
les nostres prioritats.

L’actual borsa de treball funciona? És una pregunta
que molts veïns es fan i és per això que el grup municipal socialista creu que es pot millorar introduint
canvis per tal d’optimitzar el seu funcionament com:

Desgraciadament, els problemes solen convertirse, també, en una oportunitat per a demagogs que
volen aprofitar-se del mal aliè. Una actitud que des
de CiU rebutgem i reprovem. No es pot prometre el
que no es pot donar. Per això, des del grup de CiU
no emprem les promeses, sinó els fets. I els fets són
la realitat de l'aconseguit. En els últims mesos, la
borsa de treball de Perafort, impulsada per l'equip
de govern actual, ha aconseguit trobar treball a més
de 60 persones, d'un total de les 137 inscrites en
la iniciativa.

- Donar total transparència a les ofertes de treball del
municipi mitjançant la creació d’un registre d’ofertes
a la web municipal i als taulells de l’ajuntament.

A CiU podem sentir-nos satisfets del treball fet, però
només ens sentirem plenament satisfets quan la
borsa de treball no sigui una necessitat.

- Creació d’una comissió amb els grups municipals,
serveis socials i empreses sol·licitants, per tal de
valorar a més de la seva experiència, la situació
personal del candidat.

- Donar accés al registre de dades dels sol·licitants
i data d’alta a la borsa de treball als usuaris, per
tal de garantir l’ordre de les demandes de treball.
- Adequació dels cursos de formació a les ofertes de
treball amb la contractació final per part del consistori. Activitats aquàtiques, Jardineria, Manteniment.
- Limitació del temps de contractació per donar més
flexibilitat i rotació d’aquesta borsa.
Aquestes poden ser algunes de les mesures que
demanarem via plenari però ens agradaria rebre les
vostres aportacions per tal de millorar-les. Envieu-les
al nostre correu: perafortipuigdelfi@socialistes.cat
Grup Municipal PSC
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Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 27 de juny de 2013
Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.
S'acorda per unanimitat el resum numèric general corresponent

• Informa que, com a mostra de compromís del Consistori amb la

a la rectificació del Padró municipal d'habitants, referit a la data 1

situació de dificultat econòmica, els regidors i funcionaris pagaran

de gener de 2013, i que conté la xifra total de 1.281 habitants, dels

la tarifa estipulada, igual que la resta dels ciutadans, als actes de la

quals 673 són homes i 608 dones.

Festa Major de Sant Pere.

S'acorda per unanimitat la pròrroga de dos anys per a la implant-

• Informa de l'estat en el qual es troben les obres del cementiri i que

ació del servei de recollida de la FORM.

estaran acabades pròximament.

S’acorda per unanimitat modificar el tipus impositiu de l’ Impost
sobre béns Immobles de característiques especials en l’1,3% sobre

En l'apartat precs i preguntes, el PSC pregunta si la vorera del

la Base Imposable, amb efectes des de l’1 de gener de 2014.

cementiri quedarà com està ara un cop feta l'ampliació, i per
l'enllumenat del Parc de Salut. El Sr. Alcalde li respon que la obra

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

de la vorera no està pressupostada amb l'obra del cementiri però,

• Que ha remès un escrit a la Comissió Territorial d'Urbanisme rati-

no obstant això, està previst que aquesta part se transformi, una

ficant la postura del Ajuntament en el sentit que no està conforme

vegada acabada l'ampliació, amb mitjans propis de l'Ajuntament. A

en el pagament de la quantitat d'aigua que no hagi estat subminis-

la segona pregunta, el Sr. Alcalde li respon que s'ha desenvolupat el

trada al municipi.

pressupost per a la il·luminació i que s'ha dirigit a la Diputació per

• Que ha mantingut una reunió amb representants de l'empresa

sufragar el finançament a través del PUOISC:

DOW en la qual la companyia s'ha mostrat disposada a col·laborar
en el cost de la construcció del nou parc infantil a construir

Benvinguda als nounats

Enya Gimeno Gonzálvo

Pere Bargalló Padreny

Ían de Laorden Quesada

Lilia Llauradó Manavella

Thiago Muñoz San Juan i Itzel Muñoz San Juan

Arlet Pla Piñol

Laia Arenas Cayetano

Padró d'habitants
Habitants al Padró amb data 14/10/2013.

1309

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Cèsar de Laorden Santiuste
Maria Teresa Quesada Hidalgo

Sebastià Fortuny Gatell

Arlet Pla Piñol		

12/08/2013

Itzel Muñoz San Juan

14/08/2013

Thiago Muñoz San Juan 14/08/2013
Pere Bargalló Padreny

17/08/2013

Lilia Llauradó Manavella 30/08/2013

29/07/2013
Juan Ramón Català Fernández
Marjorie Francoise Rojas Arenas

04/04/2013
Carmen Canals Veciana
15/08/2013

14/09/2013

Ían de Laorden Quesada 09/09/2013

Les dades que mosten corresponen a les inscripcions fetes al registre civil de

Enya Gimeno Gonzálvo

Perafort (RC) i dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE)

02/10/2013
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Telèfons útils
Informació
Ajuntament .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977 62 50 06

SOCIETAT
SERVEIS

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

TARRAGONA - VALLS
DE DILLUNS A DIVENDRES (FEINERS)

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

TARRAGONA - VALLS
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14,00

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

18,50

27 d’octubre de 2013. Tarragona
Nuria Sanromà – Clara Rubio. La Unió, 17. Tel.: 977 23 35 21
2 de novembre de 2013. Tarragona
Sole Pons, Mª Mar. Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72
3 de novembre de 2013. Tarragona
A. Salazar, C. B. Pin i Soler, 3 (cantonada Baró IV Torres). Tel.:
977 21 81 75
9 de novembre de 2013. Tarragona
Boronat Poderós, Jorge. Sant Pere, 3 (Serrallo). Tel.: 977 24 06 72
10 de novembre de 2013. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfor Colom, 1 (Rambla Nova). Tel.:
977 21 45 17
16 de novembre de 2013. Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2 ( al costat del
Hospital Joan XIII ). Tel. 977 22 32 55
17 de novembre de 2013. Tarragona
Domingo Saigi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20
23 de novembre de 2013. Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19
24 de novembre de 2013. Tarragona
Cabrito Serra, M. Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86
30 de novembre de 2013. Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03

8 de desembre de 2013. Tarragona
Sanz Sanz, Fermí. Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25
14 de desembre de 2013. Tarragona
Vidal Vidal, Ana Maria. Josep Carner, 3 ( Vall de l'Arrabassada).
Tel.: 977 29 01 01
15 de desembre de 2013. Tarragona
Vidal Gotanegra, M. Teresa. Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

28 de desembre de 2013. Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel.: 977 22 83 80
29 de desembre de 2013. Tarragona
Pons Güell, M. Carme. Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61
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(P2) Passa per Perafort, l’Estació del Camp i Garidells / (P3) Passa per Perafort i Garidells
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16,5

18,00

14,19

16,24

17,25

18,19

18,55

18,50

19,25

20,00

20,45

21,00

19,40

20,19

21,00

21,24

21,40

22,19

23,29

22,05

DISSABTES (FEINERS)

21 de desembre de 2013. Tarragona
Domingo Saigi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20
22 de desembre de 2013. Tarragona
Pedrola Ferrando, Montserrat. Av. Pirineus, 121(Sant Salvador).
Tel.: 977 52 17 79

8,30

(P2)

(P1)

6,05

(P1)

(P1)

1 de desembre de 2013. Tarragona
Roig – Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel.: 977 21 66 09
7 de desembre de 2013. Tarragona
Alustiza Masot, José Ignacio. Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78

13,25

18,05

Farmàcies de guàrdia
OCTUBRE –DESEMBRE 2013
26 d’octubre de 2013. Tarragona
Cogul Ardèvol, Francesc. Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat
Central). Tel.: 977 21 21 83

(E)

13,00

(SD)

TARRAGONA - VALLS

Informació toxicològica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91 562 04 20

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

10,30

10,00

(P2)

20,20

7,50

(SD)

15,25

(E1)

VALLS - TARRAGONA
(P1)

DISSABTES FEINERS

Hopital Joan XXIII (urgències)  .  .  .  .  .  .  . 977 29 50 11

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

7,25

(P)

(E)

Farmàcia de Perafort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977 62 55 55

Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 31 20 88
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TARRAGONA - ESTACIÓ DEL CAMP

ESTACIÓ DEL CAMP - TARRAGONA

7,50

8,25

9,00

9,25

10,00

8,20

8,45

9,20

9,55

10,19

10,30

11,25

12,00

12,50

14,00

11,05

12,19

13,45

14,19

15,00

15,15

16,00

16,50

18,00

19,30

16,24

17,25

18,19

18,55

20,19

20,00

20,45

22,05

23,10

20,59

21,45

22,19

23,24

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

Tots els butlletins i informacions municipals
www.perafort.cat

www.puigdelfi.cat

SOCIETAT

