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SALUTACIÓ

celebren nombroses activitats
La celebració de la Festa Major de Sant Sebastià a Puigdelfí
va representar, per a tots els veïns i veïnes del municipi,
una manera d'iniciar amb empenta i bons sentiments l’any.
Enguany, això no ha estat diferent, sinó que hem mantingut
la tònica habitual amb la qual celebrem aquesta festa. Així
doncs, vam sortir al carrer per compartir amb els nostres veïns
i veïnes el seguit d'actes que es van organitzar.
Enguany, ha estat el primer cop que l'encarregat de pronunciar
el pregó ha sigut un veí del poble. L'Engelbert Magriñá però,
no només va néixer a Puigdelfí, sinó que encara hi manté vincles. A més d'aquesta vinculació amb el municipi, l'Engelbert
destaca per la seva vàlua intel·lectual, social i cultural i és per
això, que vam voler que fos ell, qui pronunciés el pregó en
aquesta festa tan important per a nosaltres. Un pregó que, tot
s'ha de dir, ens va portar molts i bons records a tots aquells
que vam omplir de gom a gom l'Espai Cultural Polivalent en
aquest acte previ al tradicional sopar de gala.
El decurs de la Festa Major de Sant Sebastià va ser, en general,
tan positiu com aquest acte inicial, i la nostra festa major, es
va acomiadar deixant el bon gust de boca que ens deixen les
coses fetes amb il·lusió.
Com a alcaldessa pedània i sobretot com a veïna de Puigdelfí,
podria continuar parlant d'aquesta festa major. Tot i això, voldria també fer esment d'altres festes i actes que han tingut
lloc en el nostre poble durant aquest primer trimestre de l'any.
En aquest sentit, vull felicitar a tots els que vàreu participar
en la celebració del Carnaval, tant a Perafort com a Puigdelfí,
i que amb les vostres disfresses i el vostre bon humor, vareu
fer d'aquesta festa, tot un èxit. Com èxit és també que, des
de mitjans de febrer, el nostre poble disposi d'un parc infantil
remodelat.
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Tot plegat evidencia que la implicació de tothom, és molt
elevada pel que fa als temes que tenen a veure amb el nostre
municipi. Així doncs, us encoratjo a seguir participant activament en totes les iniciatives que es generin per continuar
donant vida al poble.
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Puigdelfí celebra la seva Festa Major
amb una quinzena d'actes

L

a lectura del pregó donava, un any més, el tret de sortida
a la Festa Major de Sant Sebastià, per a la qual es van
organitzar una quinzena d'actes. L'historiador Engelbert
Magriñà, nascut a Puigdelfí, va ser l'encarregat de pronunciar
aquest pregó i es va convertir en el primer veí del poble en
ser pregoner de la festa. Magriñà, que ha sigut professor a
diferents instituts de Reus i director de diverses àrees de
l'Ajuntament de Reus fins l'any 2012, va fer un repàs dels
seus vincles amb Puigdelfí des que va néixer i fins l'actualitat.
L'emotiu discurs va ser seguit per nombrosos veïns del poble
que van omplir l'Espai Cultural Polivalent de gom a gom. Així
doncs, una seixantena de persones van poder escoltar algunes
anècdotes de la infància del pregoner que, malgrat no viure
al poble, encara hi manté molts vincles. Iniciades oficialment
les festes, doncs, es va celebrar el tradicional Sopar de Gala
que va aplegar a més d'una setantena de convidats. L'acte va
estar amenitzat per la música de Maika Band que va completar l'ambient en aquest sopar realitzat en un Casal engalanat
per l'ocasió.
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La pluja del dia següent no va aconseguir aturar els actes de
la Festa Major de Sant Sebastià si bé alguns d'aquests, van
haver de ser canviats d'ubicació. Així doncs, tal i com estava
previst, va tenir lloc l'esmorzar popular però es va emplaçar
a la sala de ball del Casal de Puigdelfí. Una seixantena de
persones van gaudir d'aquest àpat per al qual es va servir
pa torrat, llonganissa i cansalada viada. També els inflables
i la resta d'activitats per a nens que s'havien programat, es
van haver de traslladar a aquesta sala del Casal a causa de
la pluja. Ja sota aixopluc, la canalla de Perafort i Puigdelfí va
gaudir de valent amb les diferents activitats que els tenien
preparades.

amb el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Charlotte
al Casal del poble.

El temps va donar una treva a la tarda, i va respectar, per
tant, la Cercavila popular que va poder recórrer els carrers
del poble i que va anar a càrrec de La Llumeneta de Perafort,
els Gegants del Catllar i altres elements del Bestiari i Seguici
Popular del Camp de Tarragona. Finalment, el dia va acabar

La traca de fi de festa i les Vespres Solemnes de Sant Sebastià
celebrades a l'Església de Puigdelfí, van servir per posar punt i
final a la celebració de la Festa Major de Sant Sebastià que va
comptar, un cop més, amb la participació i la implicació dels
veïns de Puigdelfí en el conjunt dels actes celebrats.

El gruix dels actes més tradicionals de la celebració de Sant
Sebastià es va celebrar diumenge dia 19 de gener. Va ser
llavors quan va tenir lloc la Missa en honor al Patró cantada
per la Coral Nova Unió de Vila-seca i el correfoc que va anar a
càrrec del diables de Riudoms. Més d'un centenar de persones
van participar en aquests i altres actes celebrats el mateix
diumenge, entre els quals en destaca el vermut popular o els
espectacles de màgia per a la canalla a càrrec de The Tea
Time Magic Show.
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Arriba la festa més esbojarrada i
divertida de l'any, el Carnaval
Humor, diversió i moltes ganes de passar-ho bé. Aquestes
són sense cap mena de dubtes, les línies sobre les que es
va celebrar el Carnaval a Perafort i Puigdelfí. Els colors de les
originals disfresses van omplir d'alegria el municipi durant la
celebració de la festa de la disbauxa en què van prendre part
grans i petits.
La Societat Cultural i Recreativa, en col·laboració amb l'Ajuntament, van organitzar el Carnaval a Puigdelfí que va tenir lloc
el diumenge 2 de març. La celebració d'aquesta festa es va
iniciar a les 17 h. quan, des de la plaça de l'Esglèsia, va sortir
la rua que va arribar fins al Casal Municipal. Aquest espai va
ser novament, l'escollit per a la celebració de la festa infantil
que va comptar amb un espectacle de màgia a càrrec Mag
Nebur. Després d'una bona estona de diversió, els petits van
poder recuperar forces gaudint d'un berenar de coca amb
xocolata i finalment va tenir lloc la discoteca infantil.
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Per la seva part, el Carnaval de Perafort va tenir lloc el dissabte
8 de març a la tarda i hi van participar diferents comparses,
tant del municipi com de Tarragona: Colours fantasy, Col·lectiu
de Dones de Sant Salvador, La Petada, Amics de la Part Alta,
Aquí hi ha Marro, Mas de la Tallada i AMPA Josep Veciana.
Aquestes comparses participants, es van reunir a l'avinguda
Catalunya, on va tenir lloc l'inici de la rua. El recorregut, amenitzat per la Txaranga Band Tocats, va seguir pel carrer Nou,
la plaça de l'Església i el carrer de les Franqueses.
Finalitzada aquesta tradicional rua de lluïment, va ser el torn
dels més petits de la casa, que van poder gaudir d'una estona
de diversió amb l'espectacle infantil que els va oferir el grup
d'animació Rodamóns. Després d'haver fet gana amb aquesta
funció, els nens i nenes del municipi que anaven disfressats,
van poder menjar coca i xocolata.
Per als adults, la celebració del Carnaval va començar a la
mitjanit. Va ser llavors, quan el Casal de Perafort va acollir
el tradicional concurs de disfresses en què l'originalitat dels
participants, fa que el jurat ho tingui ben difícil per prendre una
decisió. L'altra tradició carnavalesca que no va faltar a Perafort
va ser la del ball de Carnaval, que enguany va estar amenitzat
pel Duet Zadig. Amb música es va posar doncs, punt i final
a la celebració d'aquesta festa tan esbojarrada i divertida.
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El Centre Joventut fa diferents sortides
El Centre Joventut de Perafort ha fet diverses sortides al llarg
del primer trimestre de l'any. D'una banda, la cuca Llumeneta
ha visitat el municipi del Morell, molt proper a casa nostra.
Aquesta sortida, tenia l'objectiu de recaptar fons per a la investigació del càncer infantil, unes aportacions que posteriorment,
es van lliurar a l'Hospital Sant Joan de Déu. A banda d'aquesta
excursió solidària, els joves de Perafort han organitzat altres
sortides, una d'aquestes a La Pobla de Mafumet i una altra,
a Sant Joan Despí.
D'altra banda, les Avellanes de Perafort, també van visitar el
municipi de Puigpelat, durant una excursió que va tenir lloc
el passat 29 de març.
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L'inici d'any ha sigut molt complet a
l'Escola Bressol Mar Blava
Tot just tornar de les vacances de Nadal, l'Escola Bressol va donar la benvinguda a
una nova estació, l'hivern. El color blanc de la neu va ser el protagonista d’aquesta
festa en la qual hi van haver globus d’aquest color i en la que els nens portaven les
cares pintades també de blanc. Aquest dia tan especial i divertit, va finalitzar amb
un berenar en què es va servir coca amb xocolata.
Ja entrats en el mes de febrer, es va dedicar bona part del temps al treball del
Carnaval, una festa per a la que, no només es va preparar la rua pels carrers del poble
sinó que també vam treballar la rebuda al rei Carnestoltes. Enguany, la temàtica de
les disfresses girava entorn als objectes del material escolar. Així, els nens i nenes
de la classe de Tortugues es van convertir en gomes d’esborrar, mentre que els
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Durant el primer trimestre del present any, els nens i nenes de
l’Escola Josep Veciana han dut a terme un gran ventall d’activitats complementàries a la que diàriament desenvolupen a
les aules del centre escolar. D’aquesta manera veuen ampliada i reforçada la seva formació. Així va ser amb la Setmana
Cultural que, enguany, ha tingut com a tema central l’aigua.
En aquest sentit, durant una setmana els alumnes de l’escola
van assistir a diferents tallers i conferències sobre l’aigua. Entre
aquestes activitats va destacar la visita d’un representant
d’EMATSA, qui va explicar el procés que segueix l’aigua des de
la seva captació en origen fins que arriba a les nostres cases,
així com també a on va a parar quan tirem la cadena del vàter.

Pel que fa a la resta d’activitats desenvolupades en aquest
primer trimestre de l’any, també cal destacar que tots els
alumnes van visitar el Museu d’Art Modern, on van participar
d’uns tallers sobre art i plàstica.
D’altra banda, el centre escolar va rebre la visita d’un grup
d’agents forestals de la Generalitat de Catalunya, que van oferir
unes xerrades sobre les olives i sobre com s’ha de cuidar un
bosc. I precisament boscos, entre altres atractius naturals, és
el que van gaudir els alumnes que van anar de colònies a la
zona dels volcans de la Garrotxa, on van poder conèixer dades
i detalls de gran interès sobre aquest magnífic paisatge natural.

Al mes de març els nostres alumnes van anar a l'Escola Josep Veciana per assistir
a un espectacle musical amb titelles, i uns dies més tard, vam donar la benvinguda
a la primavera amb una festa on les flors van tenir tot el protagonisme. Els alumnes
de les classes de les Balenes i els Taurons van fer una sortida als voltants de la
nostra Escola per veure els canvis en la natura que van comportar la nova estació.
Aquesta benvinguda a la primavera va ser l'últim dels actes organitzats a l'Escola
Bressol durant els tres primers mesos de l'any.
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Els alumnes de l’Escola Josep Veciana
viuen un trimestre molt intens

La Setmana Cultural també va incloure la presència d’una conta
contes i molts tallers transversals amb els quals els alumnes
de l’Escola Josep Veciana van treballar totes les assignatures
en projectes globals.

de les classes dels Dofins, Crancs, Taurons i Balenes es van disfressar de llapis de
colors. La rua, que es va celebrar el dia 21 de febrer, va ser la culminació de tot el
treball previ, i familiars i amics van poder gaudir d’aquesta gran festa amb els petits.

SOCIETAT

Finalment cal destacar que, com cada any, els alumnes de
cinquè van rebre una xerrada sobre el Plaseqta, a càrrec d’un
tècnic del telèfon d’emergències 112.
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Els joves de Perafort i Puigdelfí
assisteixen a l'alliberament d'un aligot

Es fa entrega d'una petita gran ajuda
en la lluita contra el càncer infantil

Els alumnes de l'Escola Josep Veciana van participar, el passat mes de febrer, en l'alliberament d'un aligot que portava
cinc mesos al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de
Torreferrussa. Aquesta au rapinyaire va ser trobada en estat
de debilitat, a l'Alt Urgell. Va ser llavors quan es va portar a
aquest Centre on se'l va estabilitzar i curar. El següent pas va
ser posar-lo en una instal·lació de vol fins que va recuperar-se
totalment. En el moment en què es va considerar que aquesta
au ja estava en condicions per tornar al seu medi natural, els
agents forestals van alliberar-lo davant els alumnes de l'Escola
Josep Veciana.

L'ajuntament de Perafort va fer entrega d'un donatiu de 2.000
euros a l'Obra Social Sant Joan de Déu. Aquest donatiu sorgeix
de dues activitats solidàries organitzades al municipi per tal
de recollir fons: la gala de dansa i la caminada popular.

Els infants del municipi van poder presenciar per tant, una
activitat que tenia una doble vessant. D'una banda, el fet de
realitzar una acció mediambiental i de cura dels animals, i de
l'altra, educar als joves en el respecte a la natura i els seus
animals. És per això que els agents forestals organitzen tot
tipus d'activitats relacionades amb el medi ambient amb joves
de diferents centres. En el cas de Perafort, ja s'havien dut a
terme en altres ocasions, activitats similars a aquesta.

L'Ajuntament dóna un motocultor a
l'escola per facilitar el conreu de l'hort
L'Ajuntament de Perafort va fer donació d'un motocultor per
a l'Escola Josep Veciana del municipi. En aquest centre hi ha
un hort d'uns 100 metres quadrats, perquè els alumnes hi
puguin conrear verdures i hortalisses, la qual cosa afavoreix
que tinguin una bona actitud vers la natura. Aquest plantejament de l'educació dels joves, va fer que el Josep Veciana
rebés el distintiu d'Escola Verda a finals de l'any 2010, un
reconeixement que atorga la Generalitat de Catalunya.
Per tal de continuar facilitant la labor dels joves, el centre
va sol·licitar un motocultor a l'Ajuntament amb el qual es
prepararà la terra perquè els alumnes la puguin conrear. Així
doncs, Perafort ha fet un pas més en el foment dels valors
ecològics i medi ambientals entre els seus joves.

Es realitzen algunes millores en el
sistema de calefacció de l'escola
Al llarg d'aquest hivern, els alumnes de l'escola Josep Veciana han pogut gaudir de diverses millores en el sistema de calefacció. L'ajuntament va fer una inversió de 1.500 euros que ha permès remodelar i fer un seguit d'arranjaments en la instal·lació
de la calefacció del centre. Un conjunt d'actuacions que han possibilitat que els nostres alumnes disposin de més comoditats
que de ben segur, han fet més agradable la seva estada al centre.

L'ajuda que va entregar el consistori es dedicarà al desenvolupament de noves teràpies i de tractaments per als
petits pacients de l'Hospital Sant Joan de Déu. En concret, es
destinarà al laboratori d'investigació del càncer infantil que
aquesta Fundació té en marxa per tal de millorar els índexs
de supervivència i la qualitat de vida dels nens i nenes que
malauradament, pateixen aquesta malaltia.

L'espectacle '3/4 de Circ' omple de
gom a gom el Casal de Perafort
Una cinquantena d'actors i actrius de la companyia Ganyotes,
que treballa per a la integració de persones amb discapacitats
psíquiques, van participar en la representació de l'obra '3/4
de Circ'. Nombrosos veïns i veïnes del municipi van assistir a
aquesta representació que va tenir lloc a finals del mes de
gener al Casal. El públic no només va gaudir d’una interessant
representació teatral sinó que, amb els dos euros que costava
l'entrada, van col·laborar amb l'entitat Club Vaixell, la qual

treballa per a la normalització de les persones que pateixen
alguna discapacitat psíquica.
L’obra representava la posada en escena d'un assaig i del muntatge d'un espectacle circense, i en la seva representació s'hi
combinaven el teatre musical amb el circ. Aquest espectacle
ja havia vist la llum l'any 2013, al Teatre Metropol en el marc
de la 3a edició de l'Eclèctic Festival.
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S'amplia el parc infantil de jocs, un
espai de lleure per als més petits

Perafort Bike organitza la segona
caminada de muntanya a mar

L'Ajuntament de Perafort ha creat un nou espai, ubicat a
l'Avinguda de Catalunya, que suposa l’ampliació de la zona
de jocs infantils posada en funcionament l’any 2009. Amb les
millores inaugurades a mitjans del passat mes de febrer, s’ha
duplicat l’àrea d’aquest parc que passa a comptar amb 425
metres quadrats, destinats a la diversió i el lleure dels nens i
nenes de Perafort i Puigdelfí. Les obres han comptat amb la
col·laboració de Dow Chemical.

Un total de 22 veïns i veïnes del nostre municipi van participar,
el passat 12 d’abril, de la segona caminada de muntanya a mar
organitzada per l’Associació Esportiva Perafort Bike, amb la
col·laboració del nostre ajuntament.

15

Els caminants van donar-se cita a primera hora del matí al Casal
de Perafort, des d’on van iniciar una ruta que els va portar a
recórrer indrets del nostre entorn com és l’aqüeducte romà
conegut com el pont del Diable. A més, durant la caminada
també van visitar espais com els boscos del Llorito o el camp de
Mart, fent una aturada a mig camí per esmorzar abans d’arribar
al punt final de la caminada, davant del mar. Un cop allí, al litoral
tarragoní, els participants d’aquesta activitat van recuperar forces tot dinant en un restaurant del port esportiu de Tarragona.

El Parc Infantil es troba al costat de la piscina municipal i
molt a prop de la zona educativa en què s’hi ubiquen l’escola
bressol municipal Mar Blava i el CEIP Josep Veciana. A més,
amb aquesta millora i ampliació del Parc Infantil es posa de
manifest el compromís de l’Ajuntament de Perafort de seguir
dotant de serveis el poble, al mateix temps que es fa realitat

Finalment, un cop van haver descansat i dinat, els 22 caminants
van tornar a Perafort, gaudint d’un merescut i relaxat viatge en
autobús fins al nostre municipi.

un espai específic per al lleure dels infants del municipi, basat
en la màxima qualitat i seguretat per als usuaris.
Durant l'acte d'inauguració d'aquesta ampliació del Parc
Infantil, l’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla i Pla, va destacar
que la col·laboració de Dow Chemical va ser molt important
per completar aquesta actuació, i és que la companyia ha
aplicat la seva tecnologia en aquest Parc Infantil, aportant-hi el
nou paviment de cautxú, molt més segur i agradable. A l'acte
hi van assistir diferents representants de Dow Chemical, entre
els quals hi havia Kepa Díaz de Mendibil, director del complex
industrial de Tarragona, i diversos regidors de l'Ajuntament
de Perafort.

Millores realitzades al municipi amb
motiu de les obres fetes al parc
La vorera d’accés al Parc Infantil ha estat pavimentada i completada amb zones verdes i jardineres, per fer més còmode i
segur l’accés a aquest espai. A més, s’ha construït un mur de formigó que separa el Parc Infantil de la piscina municipal. Es
tracta d'un mur de 60 metres de llargada que ha estat decorat amb un mural on s'hi reprodueixen els elements i espais més
emblemàtics de Perafort i Puigdelfí. D'altra banda, s’ha substituït la porta d’accés a l’espai de jocs i la seva senyalització.

L'Ajuntament recolza les activitats
realitzades per les entitats del poble
L'Ajuntament de Perafort ha aprovat una subvenció per valor de
12.500 euros al Centre Joventut en suport de la seva activitat.
Amb aquesta xifra, el consistori recolza les accions que ha dut a
terme l'entitat i que han consistit en la reparació del Llumenot, la
Llumeneta i les Avellanes, així com en la creació dels Llumenots
infantils. La partida aprovada per l'ajuntament, contempla també,
la participació de l'entitat en actes festius i celebracions.

anuals que assumeix el consistori per afavorir el desenvolupament d'aquesta activitat. En aquest sentit, de manera anual,
el consistori abona el sou d'un professor d'interpretació, i a
més, assumeix altres despeses puntuals que tenen a veure
amb els costos de representació de les obres d'aquest grup de
teatre (per exemple, les despeses de personal per al transport
de decorats, o les de cessió del local).

D'altra banda, l'Ajuntament de Perafort, també ha aprovat una
subvenció per al grup Toca Teatre. El valor d'aquesta partida,
ascendeix a 600 euros, els quals cal sumar a altres despeses

L'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, valora doncs, la tasca
que realitzen les entitats del municipi a les quals dóna suport
a través de diferents vies.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ
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El municipi acull una competició d'escacs

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

ACORDS DE PLENS

Extracte de l'acta de la sessió del Ple celebrada el 28 de febrer de 2014
Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.

El Consell Esportiu del Tarragonès i el Club Escacs Perafort,
van organitzar, amb el suport de l'Ajuntament, la fase comarcal
d'Escacs dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. En aquest
campionat, hi van participar escaquistes de diferents categories: prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. Els
cinc primers classificats de cadascuna d'aquestes categories
van rebre un trofeu.

S'acorda per unanimitat proposar a la Junta Electoral Central, el nome-

S'acorda per unanimitat nomenar els membres de la Comissió de de-

nament del senyor Manuel Baeza Galdón com a regidor de l'Ajuntament,

limitació municipal entre els termes de Constantí i Perafort. Els mem-

en substitució del senyor Daniel Garcia Borja, després que aquest hagi

bres que es nomenen són: l'alcalde, el regidor de Cultura, el regidor

presentat la seva dimissió com a regidor del grup del PSC-PM. L'alcalde

de Medi Ambient, o els membres de la corporació en qui deleguin;

del municipi, agraeix la col·laboració del regidor Daniel Garcia i Borja.

el secretari de l'Ajuntament o tècnic en qui aquest delegui i el tècnic
municipal o persona en qui delegui. També s'acorda notificar aquests

La competició es va celebrar en diferents jornades. La primera,
va tenir lloc el 18 de gener a l'Escola Josep Veciana de Perafort;
mentre que la segona i la tercera jornada es van celebrar al
Casal Municipal de Puigdelfí, els dies 25 de gener i 1 de febrer.

S'acorda per unanimitat aprovar el conveni remès per l'Agència de
Salut Pública de Catalunya, per a la prestació de serveis mínims que són
competència dels ens locals establerts a l'art. 52 de la Llei 18/2009, de 22
de novembre, de Salut Pública, sense cap prestació econòmica. També

acords a l'arquitecte municipal, al Departament de Governació i Relacions Intitucionals, als municipis de Constantí, La Pobla de Mafumet, La
Selva del Camp i Els Pallaresos, i als propietaris de les finques afectades,
existents entre els municipis de Constantí i Perafort.

s'acorda notificar aquest acord a l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Grups Municipals - Opinió -

La part més gratificant de la tasca que es desenvolupa en un ajuntament, és la de veure
com es culminen els diferents projectes que
es creen per a la ciutadania. Un d'aquests
projectes ha vist la llum durant aquest primer
trimestre de l'any. Ens referim a l'ampliació
del parc infantil de Perafort, que des del
passat mes de febrer, ja està en funcionament. Actuacions com aquesta, serveixen
per evidenciar l'interès del consistori per les
necessitats dels veïns i veïnes del municipi,
alhora que demostren que es treballa per
cobrir les necessitats que hi ha en el mateix.
L'ampliació d'aquest parc era una d'aquestes
necessitats, ja que el municipi ha crescut
demogràficament, de manera considerable
i, per tant, cal adaptar-lo als nous requisits
que es van generant. A Perafort, recordem
encara com fa uns anys, ni tan sols teníem
prou població infantil com per obrir l'escola.
Avui, això ha canviat i per tant, cal adaptar-se
a aquests canvis. Des de l'equip de govern
de CiU, doncs, ens comprometem a seguir
treballant en aquest sentit.

El Camp de Tarragona està d’enhorabona. En
les darreres setmanes hem assistit a un seguit
d’actes que situen el territori com un focus de
bones notícies. Una d'aquestes bones noticies és la signatura de l'acord entre el PSC i
el Govern sobre BCN World.
Perquè el PSC signés aquest acord era inqüestionable que s'afegissin les seves demandes,
tals com que la inversió de l'1% de la inversió
total fos destinada a patrimoni cultural o fons
socials i en programes de prevenció de joc.
Així mateix, també inclou un increment de la
taxa turística als hotels del resort BCN World
de 2'25 €/nit; la subcontractació de serveis
a centres especials de treball i empreses
d’inserció i la contractació de persones del
territori en situació d’atur.
Un cop més, el Partit dels Socialistes de Catalunya, ha tornat a demostrar que és un partit
implicat amb el territori i amb les persones
que l'integrem.

Xarxes de comunicació
Les xarxes de comunicació que tenim al municipi de Perafort són les del ferrocarril (AVE) i la
carretera N-240, depenent de l’Estat. Després
tenim una xarxa de carreteres secundàries,
depenent de la Diputació, la que uneix els nuclis urbans de Perafort i Puigdelfí amb la carretera N-240 que, tot i ser secundaries pel país,
són principals i prioritàries per a nosaltres.
Les altres xarxes de comunicació, són els
camins municipals públics, que no deixen de
ser importants, només perquè no estiguin asfaltats, ja que durant anys, han estat les principals autopistes dels nostres nuclis urbans, i
que el seu estat de conservació depèn només
del nostre municipi. Els principals camins que
travessen el nostre municipi són el camí ral
de Valls a Tarragona, també anomenat camí
dels morts, el camí del Mas de Jurat, el camí
del mas de Blanch, el camí de les Hortes i el
camí dels Garidells.
Aquets camins municipals haurien d’estar
inventariats pel nostre municipi i encara no
ho estan. Caldria també protegir-los, arranjant els marges que els delimiten, netejant de
branques que envaeixen el camí i asfaltant-los.
Lluís Massagués Vidal

Padró d'habitants
A 2 D'ABRIL DE 2014 - 1313 EMPADRONATS

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Aitana Sambonete Cayetano
08/02/2014

Jordi Cacho Pallarès & Melisa
Cabrera Gravna
18/02/2013

Fora Registe Civil de Perafort
Cinta Canals Roig
12/02/2014

Elsa Abajo González		
04/04/2014

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

Ajuntament .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977 62 50 06
Atenció al ciutadà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 012

VALLS › TARRAGONA

DGT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .900 12 35 05
Informació meteorològica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .906 36 53 65
Deixalleria del Catllar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .626 03 24 56
Emergències
Telèfon únic d’emergències .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
Mossos d’Esquadra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 088
Agutzil Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .620 88 61 65
Vigilant Municipal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .615 75 15 90
CAP d’El Morell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 84 06 56
Farmàcia de Perafort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977 62 55 55
Hopital Joan XXIII (urgències)  .  .  .  .  .  .  . 977 29 50 11

6.05
(1) 8.05

(2) 9.40
(1) 11.35

(1) 13.35
(2) 15.35

22.05

21.10
22.40

6.00

(1) 7.30

8.05

10.05
(2) 13.30

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

Farmàcies de guàrdia
10 de maig de 2014. Tarragona
Tuset J. - Salomó, E. Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33
11 de maig de 2014. Tarragona
Papaceit Sansa, Laura. Florenci Vives, 10 (Travessera Av. Catalunya). Tel.: 977 22 22 60
17 de maig de 2014. Tarragona
Vidal Gotanegra, M. Teresa. Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59
18 de maig de 2014. Tarragona
Cogul Ardèvol, Francesc. Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat Central). Tel.: 977 21 21 83
24 de maig de 2014. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar. Canyelles, 6. Tel.: 977 23 27 22
25 de maig de 2014. Tarragona
Sole Pons, Mª Mar. Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72
31 de maig de 2014. Tarragona
Pons Güell, M. Carme. Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61
1 de juny de 2014. Tarragona
Pujol Perpinyà, Artur. Eivissa, 7-9 (junt plaça dels Braus). Tel.: 977 22 13 23
7 de juny de 2014. Tarragona
Canals Garriga, M. Teresa. Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38
8 de juny de 2014. Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2. Tel. 977 22 32 55
14 de juny de 2014. Tarragona
Papaceit Sansa, Laura. Florenci Vives, 10 (Travessera Av. Catalunya). Tel.: 977 22 22 60
15 de juny de 2014. Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19
21 de juny de 2014. Tarragona
Cogul Ardèvol, Francesc. Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat Central). Tel.: 977 21 21 83
22 de juny de 2014. Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03
28 de juny de 2014. Tarragona
Sole Pons, Mª Mar. Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72
29 de juny de 2014. Tarragona
Alustiza Masot, José Ignacio. Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78
5 de juliol de 2014. Tarragona
Pujol Perpinyà, Artur. Eivissa, 7-9 (junt plaça dels Braus). Tel.: 977 22 13 23
6 de juliol de 2014. Tarragona
Vidal Vidal, Ana Maria. Josep Carner, 3 ( Vall de l'Arrabassada). Tel.: 977 29 01 01
12 de juliol de 2014. Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2. Tel. 977 22 32 55
13 de juliol de 2014. Tarragona
Domingo Saigi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20
19 de juliol de 2014. Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19
20 de juliol de 2014. Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel.: 977 22 83 80
26 de juliol de 2014. Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03
27 de juliol de 2014. Tarragona
Fernández Cabré, M. Esther. Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04
2 d'agost de 2014. Tarragona
Alustiza Masot, José Ignacio. Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78
3 d'agost de 2014. Tarragona
Sanz Sanz, Fermí. Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25
9 d'agost de 2014. Tarragona
Vidal Vidal, Ana Maria. Josep Carner, 3 (Vall de l'Arrabassada). Tel.: 977 29 01 01
10 d'agost de 2014. Tarragona
Cipres Martín, M. Rosario. Jaume I, 46. Tel.: 977 21 45 66

(1) 10.35
(1) 12.35

20.05
(0) 21.35
23.05

17.05
(1) 18.40
(1) 20.40

Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 31 20 88

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

9.10

(2) 14.40
(1) 16.40

(1) 8.30

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

10.05
12.05

(2) 7.35

16.10

Informació toxicològica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91 562 04 20
Atenció a la dona maltractada  .  .  .  .  .  .  . 900 900 120

(1) 6.45
(2) 8.30

TARRAGONA › VALLS
FEINERS
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(0) Passa per Perafort i Vallmoll
(1) Passa per Perafort i l’Estació del Camp
(2) Passa per Perafort, l’Estació del Camp i Garidells
(3) Passa per Perafort i Garidells
Els hoaris sense marca només passa per l’Estació del Camp

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS
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Tots els butlletins i informacions municipals
www.perafort.cat

www.puigdelfí.cat
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