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Deia Michael Gerber que "un emprenedor veu oportunitats allà
on d'altres, tan sols hi veuen problemes". Aquest assessor de
nombroses iniciatives empresarials d'èxit, segur que no faria
distincions entre els propòsits d'emprendre un negoci o els
de començar un nou any, com és el nostre cas.
Marcar objectius i fer-ho amb la vista posada en els punts
forts del projecte, aquest és segurament, el mètode de treball
més encoratjador per tirar endavant. És per tant, també, el
sistema que volem utilitzar a Perafort i Puigdelfí per emprendre
aquest nou any en què ens trobem. És cert que el context
econòmic actual no passa per un dels seus millors moments i
que la recuperació econòmica general avança a un ritme lent.
Sense deixar de banda això i, per tant, tocant de peus a terra,
aquest 2014, l'Ajuntament de Perafort seguirà treballant per
impulsar els nostres punts forts.
Seguirem doncs, recolzant un dels pilars bàsics de la nostra
activitat diària, l'educació. No hi faltaran, per tant, les beques
i ajuts a l'estudi per als nostres escolars, que l'any passat
van representar una inversió de 42.000 euros en els joves
del municipi.
També les millores estructurals del poble quedaran cobertes.
En aquest sentit, ens trobem remodelant i ampliant el parc
infantil i la zona de jocs. Altres obres municipals que duem a
terme contínuament són accions que reverteixen en el benestar dels nostres veïns i veïnes. Es tracta, per exemple, de la
pavimentació d'alguns carrers o de les millores que actualment
s'estan fent en l'accés al cementiri de Perafort.
A nivell econòmic, aquest consistori seguirà treballant per a
la implantació de noves empreses en el polígon del nostre
municipi i seguim reclamant la millora de les comunicacions
de l'estació de l'AVE amb la resta del territori, per tal que augmenti el nombre de visitants i amb ell, els fluxos econòmics.
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Així doncs, està clar que tenim punts forts. Perafort i Puigdelfí
tenen punts forts. I és per això que en aquest 2014 que recentment hem estrenat, l'Ajuntament treballarà per potenciar-los.
Esperem que tots vosaltres, veïns i veïnes, us animeu a
emprendre el nou any amb la mateixa confiança que el consistori té en aquest municipi per al qual mai deixem de treballar.
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Nombrosos actes per celebrar el Nadal
a Perafort i Puigdelfí

E

l Nadal ens ha deixat moments de tot tipus a Perafort
i Puidgelfí, i és que, des de principis de desembre i
fins al dia de Reis, el municipi ha acollit un seguit
d'actes ben diversos. Entre aquests hi ha hagut, tant
els tradicionals, com per exemple el Cagatió, com
d'altres de recent incorporació. En aquest sentit, enguany ha
estat el primer cop que el municipi ha acollit un campionat de
futbolí, el qual va tenir lloc al Casal de Perafort.
Però anem a pams, perquè aquesta programació tan variada,
bé es mereix un repàs més detallat. Els actes es van iniciar el
dia 14 de desembre, quan va tenir lloc el dinar de Santa Llúcia

del col·lectiu de dones de Puigdelfí, el mateix dia per cert, en
què també va tenir lloc una sortida per veure el musical 'Boig
per tu'. Els que també van fer una excursió van ser el col·lectiu
de la gent gran. En aquest sentit, un centenar de persones es
van apuntar a fer una sortida per visitar les mines de Gavà,
durant la qual van dinar en un restaurant de la zona i s'ho van
passar d'allò més bé.
Pel que fa a la música, el Casal de Puigdelfí va acollir el diumenge dia 22, un concert de Nadal que va anar a càrrec del
Cor Al·leluia, el qual va oferir un tastet musical als nombrosos
assistents.
>>pàg. 7

Com és tradició, els Patges i el Tió van visitar Perafort i Puigdelfí aquest Nadal
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Ses Majestats els Reis Mags d'Orient després de la cavalcada

Actuació del Cor Al·leluia
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Se celebra una nova edició del concurs de pessebres, arbres
de Nadal i balconades nadalenques
Els llums i els colors de la decoració
nadalenca, es converteixen sovint en els
protagonistes de carrers i cases durant
aquestes festes. És per això que l'Ajuntament de Perafort ha volgut premiar, un
any més, els millors pessebres, arbres
de Nadal i balconades nadalenques que
han servit per decorar el municipi.
De nou, en aquesta nova edició del concurs, hi ha hagut interessants propostes

per la qual cosa, ha estat difícil triar els
guanyadors de cada categoria. A més,
novament, hi van participar moltes persones que optaven a diferents premis.
Els guanyadors de cada categoria van
ser: Montse Vernet (pessebre tradicional), Marc Gavaldà (pessebre artístic),
Bernardo Martinez (balconada),Ester
Ribas (arbre elegant) i Rosa Maria Rufà
(arbre original).

Fotografia dels guanyadors del concurs -a dalt- i alguns dels arbres de Nadal i pessebres que han participat en l'edició d'enguany
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Aquest Nadal a Perafort, també s'han volgut celebrar actes
solidaris. D'una banda, es va realitzar una caminada solidària i
de l'altra, va tenir lloc el tradicional Tió solidari. Enguany, com
en altres ocasions, aquells que participaven en aquest darrer
acte, també oferien aliments bàsics (com llegums, oli, pasta o
conserves de peix) per a les persones que ho necessitessin. En
total es van recollir més de 200 quilos de menjar que es van
entregar a Càritas. Cal dir que la Societat Cultural i Recreativa
de Perafort va donar un quilo de menjar per cada un dels 90
nens i nenes que es van inscriure en aquest acte solidari.
Pel que fa als esdeveniments propis i imprescindibles del
Nadal, no hi va faltar el sopar i la gran revetlla de Cap
d'Any, que van tenir lloc als Casals de Perafort i Puigdelfí, i
la visita dels patges Reials per recollir les cartes dels nens
del municipi. Com és d'esperar, després d'aquesta visita
dels patges, el dia 5 de gener van arribar Ses Majestats els
Reis Mags d'Orient a Perafort i Puigdelfí, on van repartir
com sempre, molta il·lusió entre els més petits de la casa.
D'aquesta manera, es van donar per finalitzades les festes
del Nadal que van deixar entre els nostres habitants la
tradicional alegria d'aquestes festes.

Imatges del sopar de cap d'any a Perafort, del parc infantil i de la sortida de la gent gran a les mines de Gavà
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Es recullen diners per a la parròquia

L

'Esgésia i el col·lectiu
de dones de Puigdelfí
van organitzar el
tradicional dinar de
Santa Llúcia que té la finalitat de recollir diners per a
la parròquia del poble. Prop
d'un centenar de veïns i
veïnes van participar en
aquest dinar que va tenir
lloc al Casal de Puigdelfí i
per al qual va ser necessari cuinar una gran paella
que, tot sigui dit, va quedar
boníssima!

Dos instants de la paella solidària celebrada a Puigdelfí

La festa de la Castanyada, un èxit

U

n dels actes més destacats en el calendari de festes català és el de la celebració de la Castanyada.
Aquesta tradicional festa no ha faltat doncs, en el
conjunt de la programació d'activitats del darrer trimestre de l'any 2013 a Perafort i Puigdelfí.
Hi ha diverses versions sobre els orígens de la celebració de
la Castanyada. Una d'elles, explica que aquest fruit típic de la
tardor es menjava la nit del 31 d'octubre quan, amics i parents,
ajudaven als campaners a tocar a morts durant tota la nit. En
ser uns fruits secs altament energètics, tots plegats menjaven
castanyes per tal de poder mantenir les forces i poder realitzar aquesta tasca. També, amb la mateixa finalitat, s'ingerien

panellets, uns dolços fets, com tothom sap, amb un altre fruit
sec també d'elevat valor energètic, les ametlles.
Els anys han passat i, malgrat que l'última nit d'octubre ja no
es toca a morts sense parar, s'ha mantingut la tradició de
sopar amb amics o parents i menjar castanyes i panellets
com a postres.
En el nostre municipi, aquesta és una festa que ens agrada
molt. És per això que, tant el Casal Cultural de Perafort com el
de Puigdelfí, van acollir el tradicional sopar de la Castanyada
en què hi van participar nombrosos veïns i veïnes, els quals
van poder degustar uns àpats elaborats amb productes típics
de la festa i de l'època de l'any en què ens trobàvem.
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Nova edició de la Festa de l'Oli Nou

A la festa es va poder esmorzar i els més petits van poder jugar amb inflables
Perafort va acollir, el passat 15 de desembre, la XIV edició de
la Festa de l'Oli Nou, un acte imprescindible en molts municipis un cop han tingut lloc les primeres premsades d'oli. 200
persones van gaudir d'un esmorzar amb pa torrat, llonganissa
i cansalada, tot amanit, evidentment, amb oli nou. El preu
de l'esmorzar era de tres euros destinats íntegrament a La
Marató de TV3.
Amb motiu d'aquesta Festa de l'Oli, també es van voler organitzar altres activitats complementàries. D'una banda, es va
celebrar la tercera edició de la Fira d'Artesans que va tenir lloc

al Casal de Perafort. Aquesta mostra va comptar amb unes
20 paradetes d'alimentació i d'artesania.
D'altra banda, va tenir lloc la VII Trobada d'Intercanvi de Plaques
de Cava, on els amants i col·leccionistes d'aquestes van poder
reunir-se amb altres persones amb les quals compartien la
seva afició. Finalment, els petits van poder gaudir d'inflables
instal·lats expressament per a l'ocasió. Un conjunt d'activitats
doncs, amb les quals no només es va donar la benvinguda a
l'oli nou, sinó que també van servir per passar una bona estona
amb els veïns i veïnes.

Infants i joves aprenen amb contes
Els contes aguditzen l'enginy i desperten emocions en els seus lectors.
Tant és així que actualment, proliferen fins i tot, els contes per a adults.
Tenint en compte les característiques
positives d'aquests tipus d'escrits, a
Perafort ja fa temps que s'organitzen
sessions de conta contes per als nostres infants.
En els darrers mesos de l'any, el
municipi va acollir dues d'aquestes
sessions. D'una banda, als baixos de
l'Ajuntament es va celebrar una sessió de lectura amb la conta contes
Rebeca Pont. Aquesta activitat estava adreçada inicialment, a infants

d'entre 3 i 6 anys, tot i que hi van
ser molt benvinguts tots els petits
del poble.
L'altra sessió de conta contes que
s'ha celebrat a Perafort va tenir lloc
a la biblioteca municipal, la qual
es troba a l'Escola Josep Veciana.
Aquesta sessió va anar a càrrec
de Montserrat Cebrián i es trobava
dins del cicle 'Tardor de contes a les
biblioteques i punts de lectura del
Tarragonès'. Altres municipis que han
acollit sessions de conta contes dins
d'aquest cicle han estat la Nou de
Gaià, Salomó, Torredembarra o Roda
de Berà, entre d'altres.
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Perafort es bolca amb els actes amb
motiu de la Marató de TV3

C

om en altres ocasions, els veïns de Perafort i
Puigdelfí van voler col·laborar amb la Marató de
TV3. Així doncs, amb l'objectiu de recollir fons per
a aquest acte solidari, es van organitzar un parell
d'activitats. D'una banda, el dia 15 de desembre,
en el marc de la Festa de l'Oli, es van recollir diners a través
de la venda de tiquets per a l'esmorzar popular. L'esmorzar
consistia en pa torrat, llonganissa i cansalada, tot amanit
amb l'oli nou d'Olis del Tarragonès. El preu dels tiquets era
de 3 euros que es van destinar íntegrament a La Marató de
TV3. Aquesta activitat solidària, vinculada a la Festa de l'Oli,
va permetre recollir 755 euros.

Però les aportacions per a La Marató no van quedar aquí. I és
que el Casal de Perafort va acollir durant els dies 27 i 28 de
desembre, el seu primer Campionat de Futbolí. Es tractava
d'un torneig en què hi van participar 35 parelles, agrupades
en quatre categories, i que es van poder endur diversos
premis, com per exemple, trofeus o premis en metàl·lic de
fins a 200 euros. Dos euros de la quota aportada per cada
parella en concepte d'inscripció, es van destinar a aquesta
marató solidària per a la qual el nostre municipi ha recollit
un total de 825 euros.
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Es fan millores en paviments i en
diferents accessos al cementiri
A mitjans de novembre van finalitzar els
treballs que han servit per millorar els
accessos al cementiri i que van durar unes
dues setmanes. D'una banda, es va fer una
vorera i es va asfaltar el camí que va des
del final del poble i fins al cementiri. Davant
d'aquest, s'hi va fer una altra actuació, la
qual va consistir en pavimentar la vorera
que hi ha davant l'entrada.
A més, per tal de millorar el trànsit en aquest
espai, s'hi han col·locat tres reguladors de
velocitat amb la pertinent senyalització dels
mateixos.

El camí d'accés al cementiri ha estat pavimentat i ha guanyat una vorera. A baix, imatge
abans de l'actuació i, a dalt, l'estat final un cop finalitzats els treballs

Millores al paviment
D'altra banda, al mes de febrer finalitzaran
les obres de millora del paviment del carrer
Joan Fuster, les quals es van iniciar a principis d'any. Els treballs que s'estan acabant de
realitzar han consistit en la construcció de
tres passos elevats per a peatons.
Finalment, també s'han fet millores a la carretera dels Pallaressos. En aquest cas, s'han
incorporat dos reguladors de velocitat que
serviran per millorar el trànsit.

Sortides al teatre
per anar a veure
dos musicals

Recollida de
voluminosos i
deixalleria mòbil

Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van poder realitzar
durant el passat trimestre un parell de sortides per anar al
teatre. En aquesta ocasió, els dos musicals que es van poder
veure van ser "Sonrisas y lágrimas" i "Boig per tu".

Durant el primer semestre, a Perafort, es realitzarà la recollida de voluminosos cada segon dilluns de mes. Així doncs,
aquest servei del Consell Comarcal del Tarragonès es farà el
10 de març, 14 d'abril, 12 de maig i 9 de juny. Cal recordar
que els voluminosos s'han de posar al costat dels contenidors
soterrats, la nit anterior del dia de recollida.

Una seixantena de persones van assistir a cada un d'aquests
espectacles de reconegut èxit, en una sortida que té l'objectiu
d'apropar actuacions de gran qualitat als veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí. En altres ocasions, les representacions
que s'havien anat a veure havien estat el musical "El Rey
Lleó" o la divertida obra de teatre "Campanades de boda", a
càrrec de la companyia de la Cubana.

Pel que fa al servei de deixalleria mòbil a Perafort, aquest
es realitzarà els següents dies: 22 de març, 26 d'abril, 24
de maig i 28 de juny. Per la seva banda, a Puigdelfí aquesta
recollida es farà els següents dies: 23 de març, 27 d'abril, 25
de maig i 22 de juny.
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Diversió i esport per als alumnes de
l'escola Josep Veciana
Els alumnes de l'Escola Josep Veciana
van realitzar dues importants activitats
durant el primer trimestre del curs actual, una relacionada amb l'esport i l'altra,
relacionada amb la diversió.
D'una banda, l'AMPA del centre es va
encarregar d'organitzar la celebració de
Halloween. Aquesta festa, que va tenir
lloc el dia 25 d'octubre, va comptar amb
una cursa d'endevinalles per a pares i
fills i amb un sopar. Més de 170 persones
van participar en aquesta activitat en
què cada família portava el seu menjar
i tots plegats, en gaudien al menjador
de l'escola. Tractant-se de la festa de
Halloween, l'activitat també va acollir
un concurs de disfresses per a pares i
fills. I aprofitant l'avinentesa, els alumnes
de sisè es van encarregar d'oferir cafè
als assistents per recol·lectar fons per
al seu viatge de fi de curs.
D'altra banda, i a nivell esportiu, els
alumnes de l'escola Josep Veciana van
participar al Cros organitzat pel Consell
Comarcal del Tarragonès. Aquesta activitat anava adreçada a alumnes de diferents edats i cal dir que el Martí, alumne
de P5 d'aquesta escola, va quedar segon
en la seva categoria.
Els alumnes de l'escola Josep Veciana van celebrar la festa de la Castanyada i van participar en el Cros del Consell Comarcal del Tarragonès
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S'organitzen moltes activitats a
L'Escola Bressol Mar Blava
L’Escola Bressol Mar Blava va viure un últim trimestre de l'any
2013 ple d’activitats i celebracions. Els diversos actes es van
iniciar al mes d'octubre, quan el centre educatiu va celebrar la
primera gran festa del trimestre: la Castanyada. Després del
treball realitzat a l’aula durant els dies previs, el 30 d’octubre
els alumnes van anar al forn del poble per coure els panellets
que havien elaborat a la classe. Al dia següent, la Castanyera
va visitar els petits que, acompanyats dels seus familiars, van
cantar i ballar la tradicional cançó de la Castanyera.
Poc després, el dia 5 de novembre, els petits van donar la benvinguda a la tardor, una estació que comporta molts canvis, no
només en el paisatge, sinó també en la decoració de l’escola.
En aquest primer trimestre del curs, els alumnes de l'Escola
Bressol Mar Blava també van celebrar Santa Cecília, el dia

22 de novembre. Amb motiu d'aquesta festa dedicada a la
patrona de la música, els alumnes de l’escola Josep Veciana
van visitar l'Escola Bressol i van delectar als nens i nenes amb
una petit concert.
Com ja és tradicional, l’últim mes de l’any, l’Escola Bressol Mar
Blava i els alumnes es bolquen amb les activitats de Nadal. El
dia 5 de desembre els més grans van enviar una carta al Tió
convidant-lo a visitar-nos i, pocs dies després, aquest va arribar
a l’Escola. El dia 16, van ser els patges reials els que van visitar
l'Escola per ordre de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, i
amb l'objectiu de recollir les cartes dels petits. L’últim dia del
trimestre escolar, el 20 de desembre, els alumnes van anar a
fer cagar el Tió al Casal i, seguidament, se'ls va oferir el tradicional esmorzar de Nadal on alumnes, familiars i educadors,
es van acomiadar fins al mes de gener.

La Castanyera, els Patges i el Tió van visitar l'Escola
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Èxit de participació en la segona
edició de la caminada solidària
Els beneficis es van entregar a l'àrea d'oncologia infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu
Vist l'èxit que va tenir la primera edició de la Caminada
Solidària de Perafort, el passat
mes de desembre es va celebrar la segona edició d'aquest
acte que combina la solidaritat amb l'esport.
Els participants en la caminada, prèviament inscrits a
l'Ajuntament de Perafort o a
l'Espai Municipal de Puigdelfí,
van haver de recórrer cinc
quilòmetres de distància.
Després de fer aquest trajecte, que es va iniciar a les
10 del matí des de l'Escola
Josep Veciana de Perafort,
els participants van poder
gaudir d'un esmorzar popular.
El recorregut va transcórrer
per camins del municipi però
no es va marcar un trajecte
d'extrema dificultat sinó que,
tot el contrari, es tractava
d'un recorregut a l'abast de
tothom, grans i petits, per tal
de facilitar una àmplia participació de tots els veïns i veïnes
del municipi.
Moltes persones no es van
voler perdre aquesta cita, ara
ja anual, amb la solidaritat i a
través de la qual es va recollir
diners que van anar a parar a
l'àrea d'oncologia infantil de
l'Hospital Sant Joan de Déu.
Les aportacions dels participants d'aquesta caminada
eren de 3 euros per als adults
i de 2 euros per als infants.
Els habitants de Perafort i
Puigdelfí van demostrar, com
en altres ocasions, la seva disposició a ajudar en els actes
solidaris que s'organitzen al
municipi. En aquesta ocasió,
també hi van col·laborar diferents empreses i entitats del
nostre entorn.
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Cinc integrants de PerafortBike
participen en la marató d'Alemanya
Agustí Martí, Andrés Sánchez, Albert
Aguilà, Sergi Vernet i David Siendones
(d'esquerra a dreta en la fotografia),
són els cinc integrants de l'Associació
Esportiva PerafortBike que van participar en la Marató d'Alemanya. La prova
va tenir lloc concretament a Munich, el
passat 13 d'octubre. Els atletes estan
molt satisfets d'haver pogut participar
amb èxit, en aquesta marató per a la
qual s'havien preparat durant mesos.
Els cinc atletes de Perafort que van anar a
Munich per fer la prova

Els germans Arilla destaquen al
Campionat de Catalunya
Els germans Arilla van triomfar al Campionat d’hivern de
Catalunya infantil i júnior, celebrat el passat mes de desembre
a Sabadell. La Nora, competint amb el CN Reus Ploms, va proclamar-se campiona de Catalunya dels 100 metres papallona
júnior, a més de penjar-se el bronze en els 200 papallona i
obtenir diploma de finalista en els 50 i 100 metres lliures.

D’altra banda, la Nora participar a la Travessa d'hivern al
port d'Aiguadolç de Sitges, que va guanyar per segon any
consecutiu.

Pel que al seu germà, Biel Arilla, va competir amb el CN
Tarraco, obtenint la medalla de plata als 50 metres lliures
i sent finalista als 100 esquena i 100 papallona. Gràcies a
aquests resultats, ambdós nedadors van obtenir la marca
mínima per participar al campionat d'Espanya, que tindrà
lloc el proper mes de març a Pontevedra.

Solteres i casades juguen al futbol
El Camp de Futbol municipal de
Perafort va acollir un partit d'allò
més especial. A diferència del que
és habitual, en aquesta ocasió no
es tractava d'un partit disputat per
dos equips rivals a causa de la seva
procedència geogràfica.
En aquesta ocasió, la rivalitat estava marcada per l'estat civil de les

jugadores, és a dir, les contrincants
eren d'una banda, dones solteres, i
de l'altra, dones casades del nostre
municipi.
Aquest partit de futbol, en què allò
important era passar una bona estona, es va disputar el dissabte dia 12
d'octubre i es va fer en un ambient
de germanor i diversió.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ
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Tècniques d'autodefensa i accions
solidàries en una mateixa activitat

La Sala Polivalent del Col·legi Josep Veciana va acollir el passat dia 3 de gener, una activitat que combinava aprenentatge
i solidaritat. I és que el Departament de Defensa, Control i
Arrest de Tarragona, va impartir un curs de defensa personal
femenina en què les dones que s'inscriguessin havien de portar

dos quilos de menjar per als més necessitats. Així doncs, a
canvi d'aquesta acció solidària, van rebre una classe de dues
hores i mitja on se'ls van explicar tècniques d'autodefensa.
Una desena de dones majors de 16 anys van participar en
aquesta activitat.

Grups Municipals - Opinió -

L'impuls econòmic d'un municipi a través de la
seva indústria és un dels motors que no es poden
descuidar en l'acció d'un govern. És per això que
l'ajuntament de Perafort s'ha marcat la fita de
potenciar el polígon industrial del municipi durant
aquest 2014.
Actualment, hi ha 36 empreses operant en aquest
polígon que disposa de 17 hectàrees edificables,
de les quals un 10 per cent, són propietat de
l'Ajuntament, qui també és propietari de la zona
d'equipaments i de la zona verda. Aquest polígon,
que es va començar a construir l'any 2003, es troba
al 50 per cent de la seva ocupació i és la nostra
voluntat augmentar aquest percentatge. Així doncs,
el consistori es troba actualment, en converses amb
diferents empreses. Alguns d'aquests contactes
estan ben avançats i van per bon camí així que esperem que els nostres esforços per dinamitzar el
polígon, donin fruits ben aviat.
Estem convençuts de l'atractiu del nostre municipi
per a les empreses ja que ens trobem en un espai proper al polígon químic de Tarragona i a més,
l'estació de l'AVE està ubicada a tocar de Perafort.
Els avantatges estratègics per a les empreses són
clars així que sabem que els nostres esforços per
dinamitzar el polígon tindran resultats positius.

Fa poques setmanes vam poder gaudir de les festes
de Puigdelfí, en honor al seu patró Sant Sebastià.
La festa va començar, com no podia ser d'una altra
manera, amb el pregó.
Enguany va anar a càrrec d'Engelbert Magriñà Vidal,
gran pregó, que ens va fer un relat, molt interessant
de les seves aventures d'infantesa a Puigdelfí, i que
per moments ens va traslladar a una altra època.
Van ser quatre dies intensos, en els quals la festa
va ser un èxit gràcies a la participació dels veïns i
també gràcies a la Societat Cultural i Recreativa de
Puigdelfí, que van fer un gran treball.
Puigdelfí un gran petit poble, aquest grup municipal
som coneixedors que els seus veïns demanem algunes millores per al seu poble. Tals com, pavimentació de carrers, millores de jardineria, neteja, etc...
Nosaltres ens comprometem a traslladar a l'equip
de govern aquestes mancances que pateix Puigdelfí
i treballar perquè siguin solucionades el mes aviat
possible.

Voldria donar les gràcies per endavant a l’equip
de govern actual, per donar-me l’oportunitat,
d’expressar-me en aquesta revista.
Des d'aquest punt voldria cridar l’atenció a tots els
veïns i en atenció al nostre equip de govern, una
implicació més activa cap a la cultura. No fa gaire,
en el dinar de Nadal pels jubilats del nostre municipi,
organitzat pel nostre Ajuntament, vàrem visitar el
parc Arqueològic de les mines de Gavà d’època del
Neolític. Tothom ho va trobar molt correcte. Arribat
en aquest punt i tenint en conte que per construir
les infraestructures de l’AVE a Perafort i Puigdelfí
es van haver de fer excavacions arqueològiques,
trobant-se moltes restes arqueològiques importants.
Donat també que tenim dins del nostre municipi el
lloc del CODONY, vull proposar públicament que el
nostre Ajuntament es comprometi en recollir totes
les restes arqueològiques en un sol lloc dins del
nostre municipi, anomenem-lo com vulgueu (museu, parc arqueològic, aula didàctiques ...), per tal
de donar a conèixer la història de Perafort i Puigdelfí
als de casa i als de fora. Actualment ja tenim unes
tombes romanes que en el seu dia hem vaig encarregar de fer excavar a la URV amb el suport del CAT.
Cal continuar aquesta tasca de la cultura.
Lluís Massagués Vidal
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Extracte de l'acta de la sessió del Ple celebrada el 27 de desembre de 2013
Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.

S'aprova el Compte General 2012 i informar• ne al Tribunal de

• Segueixen les negociacions amb l'Arquebisbat en relació a

Comptes, Sindicatura de Comptes, departament de Governació i

l'arranjament de l'Església Parroquial de Perafort. Tot i que s'està

Relacions Institucionals, subdelegació del Govern Central a Tarra-

pendent de l'acord definitiu, es planteja la cessió, durant 40 anys,

gona i delegació d'Hisenda de Tarragona.

per part de l'Arquebisbat al municipi de la Casa Abadia i del jardí

S'aprova inicialment la plantilla de personal, les bases d'execució
del Pressupost de 2014 i el Pressupost de la Corporació de 2014.
S'acorda per unanimitat instar als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats que en la propera reforma del Codi Penal, s'inclogui
l'enduriment de les penes en robatoris de productes agraris o mitjans de producció i, molt especialment, en els casos de delinqüents
reincidents. També s'acorda instar al Govern de l'Estat a prendre
mesures per dissuadir la revenda d'aquests tipus de productes. Fi-

adjacent. En compensació, l'Ajuntament assumiria les despeses de
les obres necessàries per construir un bany auxiliar, un arxiu i un
despatx per a la Parròquia.
• S'ha treballat en la pavimentació d'un espai de 50 metres quadrats
al carrer Doctor Villaespinosa i que ha consistit en la repavimentació
del mateix ja que estava molt deteriorat. Igualment, s'ha treballat en
preparar l'espai en el qual s'hi ha de situar el calefactor que subministra aire calent al Casal de Puigdelfí.

nalment, s'acorda instar al departament d'Interior a augmentar la
vigilància dels Mossos d'Esquadra a les zones agràries i a tirar endavant un projecte de seguretat integral per identificar i agilitzar la
detenció de delinqüents.

En l'apartat de precs i preguntes, el regidor del Grup Municipal AMPEP• PIC sol·licita que s'arrangi la tanca de les tombes romanes
que hi ha al final de l'avinguda de Catalunya. L'alcalde contesta que
s'hi està treballant i buscant col·laboració financera per a aquesta

El sr. Alcalde informa al Ple dels següents assumptes:

feina.

• Que s'ha celebrat una reunió amb l'INCASÒL per conèixer la disposició d'aquest de cedir a perpetuïtat els terrenys que posseeix en
les immediacions del cementiri, a la zona del Parc de la Salut.
• Que la Brigada ha treballat en l'enderrocament del mur existent
dels corrals en desús que estan en el camí Vell de Valls, a Puigdelfí, i
que van caure a terra provocant una obstrucció del pas.
• S'ha informat de l'ampliació que s'està realitzant del Parc Infantil
i que suposa un increment de superfície de més de 35 metres lineals. Per dur• lo a terme, s'ha comptat amb la col·laboració de Dow
Chemical Ibérica. Amb aquesta obra, el Parc tindrà una superfície
aproximada de 250 metres quadrats i suposarà una modernització
en la seva totalitat.

Padró d'habitants
Habitants al Padró amb data 04/02/2014.
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NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Eduard Andrei Turcea

24/11/2013

Vicente Rogelio Carratala Baixauli

Eric Jimenez Trigos

27/11/2013

Marc Caballero Domenech

16/12/2013

Maria Tasias Pitarch
14/10/2013

Yago Rodríguez Sevil

16/01/2014

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

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
6,20

(SD)

(p1)

8,25

(P2)

11,15

(P)

6,30

(SD)

9,00

(SD)

12,00

(SD)

14,35

(P1)

17,00

14,00
16,35

(P1)

19,00

(P)

21,25

(SD)

6,50

(PD)

9,25

(P1)

12,30

(P1)

15,05

(SD)

17,25

(SD)

20,00

(SD)

22,05

6,00

(SD)
(p1)

9,25

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

14,00

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

18,50

2 de març de 2014. Tarragona
Salazar, Antonio C. B. Pin i Soler, 3. Tel. 977 21 81 75
8 de març de 2014. Tarragona
Esque Ruiz, M. Dolors. Rovira i Virgili, 6 (tocant a Rambla Nova).
Tel. 977 21 94 55
9 de març de 2014. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfor Colom, 1 (Rambla Nova). Tel. 977 21 45 17
15 de març de 2014. Tarragona
Salazar Echavarria, Antonio. Cos del Bou, 2. Tel. 977 23 16 31
16 de març de 2014. Tarragona
Pinilla Andreu, Míriam, Francesc Bastos, 1 bis. Tel. 977 22 15 60
22 de març de 2014. Tarragona
Fullana Galofré, Jaume. Apodaca, 28. Tel. 977 23 25 16

13,25

18,05

8,30

(P2)

11,20

(P2)

16,00

(SD)

18,35

(P1)

20,35

6,05

(P1)

(P2)
(P1)

(SD)

12,05

17,05

16,40

23,05

9,05

(P1)

(P1)

21,00

(SD)

14,40

14,05

(SD)

(P1)

6,45

(SD)

(SD)

(P1)

(P1)

6,50

10,00

(SD)

7,50

(SD)
(PD)

11,25

(P1)

16,00

(P2)

20,00

(SD)

(P2)

9,40

(P1)

12,40
15,05

(SD)

17,35

20,05

(SD)

23,05

19,40

(E)

7,10

(P2)

(P2)

22,05

15,30

(P1)

19,25

8,25

(P1)
(SD)

12,00

(SD)

16,50

(P2)

7,35

10,40

(SD)

13,35

(P2)

16,10

(SD)

18,50

(SD)

21,35

10,05
13,10

(E)

15,40

(P)

18,05

(SD)

(P1)

20,40

(P1)

23,15

(P1)

8,05

(SD)

21,05

(P1)
(P1)
(SD)
(P1)
(P1)

(E1)

(SD)

20,45

VALLS - TARRAGONA
9,00

(SD)
(P2)

12,50

(P2)

18,00

(P1)

21,00

6,00

(P1)

(P1)

9,40

(SD)

14,05

(SD)

19,25

(SD)

(P1)

7,30

10,05

(SD)

8,05

(SD)
(P1)

10,50

(P1)

17,10

(SD)

20,45

(SD)

16,10

(P1)

20,05

8,30

(P1)

9,05

(SD)

(SD)

13,30

(SD)

18,40

(SD)

21,25

12,05

(P2)

18,05

(P2)

21,10

(P2)
(P1)
(P1)

(SD)

22,05

22,05

Farmàcies de guàrdia
MARÇ - ABRIL 2014
1 de març de 2014. Tarragona
Mas Cavallé, Silvia. Major, 46. Tel. 977 23 86 22

(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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DIUMENGES I FESTIUS
TARRAGONA - VALLS
7,50

(SD)
(p1)

10,30

(P1)

8,25

11,25

(P1)

16,50

(P1)

22,05

16,00

(SD)

20,45

20,00

(SD)

12,00

(SD)

(P1)

15,15

9,00

(SD)

9,25

(P1)
(P2)

12,50

(P2)

(SD

18,00

(P1)

23,10

VALLS - TARRAGONA
(SD)

8,05

(SD)

10,50

10,00
14,00

(P2)

19,30

(SD)

(SD)
(P1)

8,30

(P2)
(SD)

12,05

(P2)

13,30

18,05

(P2)

22,05

17,10

(SD)

21,30

20,45

(SD)

(P2)

(SD)

16,10

9,05

(P1)

9,40

(SD)

10,05

(SD)

14,45

(P1)

20,05

14,05

(SD)

18,40

(SD)

23,10

(P1)
(SD)

(P1)

(E) EXPRES. Tarragona -Valls sense cap parada intermedia
(E1) EXPRES. Tarragona -Valls sense cap parada intermedia. Només els divendres feiners
(SD) SEMIDIRECTE. De tarragona a Valls amb només parada intermèdia a l'Estació del Camp
(P) Passa per Perafort i Vallmoll / (P1) Passa per Perafort i l’Estació del Camp
(P2) Passa per Perafort, l’Estació del Camp i Garidells / (P3) Passa per Perafort i Garidells

TARRAGONA -ESTACIÓ DEL CAMP
DE DILLUNS A DIVENDRES (FEINERS)
TARRAGONA - ESTACIÓ DEL CAMP

ESTACIÓ DEL CAMP - TARRAGONA

23 de març de 2014. Tarragona
Cabrito Serra, M. Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel. 977 21 22 86

6,00

6,50

7,50

8,25

9,00

6,20

7,00

7,50

8,20

8,45

9,25

10,00

10,30

11,15

9,19

9,55

10,19

10,54

29 de març de 2014. Tarragona
Sanromà, Núria - Rubio, Clara, La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

12,00

11,35

12,30

13,25

14,00

14,35

15,25

12,19

12,54

13,24

13,50

14,19

16,00

16,35

17,00

17,25

18,05

14,55

15,54

16,24

16,55

17,19

18,35

19,00

20,00

20,45

21,00

18,19

19,05

19,54

20,20

20,54

21,19

21,50

22,19

23,19

30 de març de 2014. Tarragona
Roig – Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel. 977 21 66 09
5 d'abril de 2014. Tarragona
Salazar, Antonio C. B. Pin i Soler, 3. Tel. 977 21 81 75
6 d'abril de 2014. Tarragona
Tuset J. - Salomó, E. Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33
12 d'abril de 2014. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfor Colom, 1 (Rambla Nova). Tel. 977 21 45 17

22,05

DISSABTES (FEINERS)
TARRAGONA - ESTACIÓ DEL CAMP
6,00

6,50

7,50

8,25

9,00

ESTACIÓ DEL CAMP - TARRAGONA
6,15

7,45

8,20

8,45

9,20

9,25

10,00

11,25

12,00

12,50

9,55

10,19

11,05

12,19

13,45

13 d'abril de 2014. Tarragona
Vidal Gotanegra, M. Teresa. Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

14,00

15,30

16,00

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

19 d'abril de 2014. Tarragona
Pinilla Andreu, Míriam. Francesc Bastos, 1 bis. Tel. 977 22 15 60

22,05

22,19

23,29

20 d'abril de 2014. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar. Canyelles, 6. Tel. 977 23 27 22
26 d'abril de 2014. Tarragona
Cabrito Serra, M. Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel. 977 21 22 86
27 d'abril de 2014. Tarragona
Pons Güell, M. Carme. Av. Maria Cristina, 12. Tel. 977 24 37 61

DISSABTES (FEINERS)
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
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