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SALUTACIÓ

Trobada de Puntaires
Veure acabar la festa major és un d'aquells moments que
provoquen un doble sentiment. D'una banda, el de la nostàlgia de pensar que haurem d'esperar 365 dies per tornar
a reviure l'ambient de la festa major. Però d'altra banda, el
final de la festa també provoca un sentiment de satisfacció:
la satisfacció de veure que el treball de tots plegats ha valgut
la pena.
Així doncs, vull fer arribar el meu agraïment a tothom que
ha participat en l'organització i desenvolupament dels actes
amb motiu de la festa major de Sant Pere de Perafort. La
Societat Cultural i Recreativa, el Centre Joventut, el Club
d'Escacs... A totes i cadascuna de les persones i entitats que
heu contribuït a que aquests dies hagin estat un èxit, des del
consistori, us volem donar les gràcies.
També volem agrair la implicació de tots els veïns i veïnes
que heu participat, com sempre, de manera molt activa en
els diversos actes que s'han programat. Evidentment, una
festa no és una festa si no hi ha qui la gaudeixi i la visqui
plenament, és per això que la vostra participació és tant important com la feina prèvia d'organització de la mateixa.
Així doncs, esperem que hagueu gaudit de la festa major de
Sant Pere tant i com ho hem fet nosaltres, i esperem poder
tornar a comptar amb la col·laboració i participació de tothom de cara a l'any vinent. Nosaltres ens posarem a treballar novament perquè tots, grans i petits, trobeu el vostre
espai dins del programa d'actes de la festa i es repeteixi,
per tant, l'èxit d'enguany. De moment però, tenim una altra
celebració més propera, la de les vacances d'estiu en les
quals ja ens trobem immersos. Així doncs, només ens queda
desitjar-vos un molt bon estiu i que gaudiu d'unes més que
merescudes vacances.
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Més d'una vintena
d'actes conformen un
programa de festa major
molt divers

SOCIETAT

4

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

P

erafort ha viscut, durant onze dies, els actes amb motiu de la
seva festa major de Sant Pere. Enguany, s'hi han organitzat
25 activitats diferents entre les que hi ha hagut actes per a
nens, actes lúdics per a tothom i celebracions tradicionals pròpies
de Sant Pere.
El conjunt d'activitats es van iniciar el dia 26 de juny amb la inauguració de l'exposició de pessebres, en la qual es van poder veure
els treballs realitzats pels alumnes d'aquest curs dirigit per Joan
Solé. La d'enguany ha estat la tercera edició d'aquesta mostra que
ja s'ha convertit en un acte d'èxit dins del programa de la festa
major. Un altre dels actes imprescindibles d'aquest programa és
el concurs de truites, un certamen amb molt bon gust que va tenir
lloc al Casal Cultural de Perafort. Una de les novetats que enguany
s'ha inclòs al programa és la sessió de karaoke amb gran pantalla
que es va organitzar al Casal Cultural del municipi. Grans i petits,
van poder demostrar les seves habilitats musicals amb aquesta
iniciativa que es va celebrar el dia 27 i que, en el seu debut, va
tenir molt bona acollida.
El dia de la revetlla de Sant Pere, el 28 de juny, van tenir lloc el conjunt d'actes amb més tradició dins del programa festiu. En primer
lloc, el Centre Joventut de Perafort va organitzar una cercavila
que va recórrer els carrers del poble. La Llumeneta, el Llumenot,
les Avellanes Gironelles i altres elements del bestiari de l'entorn,
van obrir el recorregut al qual s'hi van sumar molts veïns i veïnes.
Finalitzada la cercavila i ja als baixos de l'ajuntament, es van celebrar les Vespres Solemnes de Sant Pere Apòstol, a les quals va
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seguir el tradicional pregó de festa major. Com sempre, aquesta
lectura del pregó de festa major va marcar l'obertura oficial de les
festes. Enguany, el pregoner va ser Josep Francesc Font, director
del Complex Industrial de Repsol a Tarragona. Durant el seu discurs,
Font va fer un relat de les seves vivències personals vinculades
al territori i va acabar lligant-les a Perafort, una població a la qual
segons va dir, tothom hi té un vincle o un altre. En aquest punt, va
parlar de la vinculació entre la industria i el municipi i la interrelació que existeix entre l'activitat industrial i el poble. Durant el seu
pregó, Font va fer també una anàlisi de la importància econòmica
del municipi i el paper que desenvolupa com a eix central de comunicacions, sobretot a partir de l'existència de l'estació de l'AVE.
Després d'aquest pregó, es va celebrar el tradicional sopar de gala,
on més de 200 veïns i veïnes, van poder gaudir d'una vetllada que
va finalitzar amb una actuació musical. La coral Tons i Sons, que va
participar al programa Oh Happy Day de TV3, va ser l'encarregada
de posar música a aquesta nit de festa major.
El dia de Sant Pere, es van celebrar els actes litúrgics d'aquesta
festa. En aquest sentit, va tenir lloc la Missa Solemne de Sant
Pere Apòstol, la qual va comptar amb l'acompanyament musical
de la Coral Augusta. Tot seguit, es va realitzar la processó de Sant
Pere Apòstol que va recórrer els carrers del municipi fins arribar a
l'Església on, de nou, la música de la coral va servir per finalitzar
els actes litúrgics d'aquesta festa major d'estiu. El dia va acabar
amb una cita esportiva, la del partit de futbol entre solters i casats
que va tenir lloc al Camp de Futbol.
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Com cada any, la festa major va incloure també un seguit d'actes infantils. Entre
aquests hi va haver un parc per a nens amb
inflables a la carpa de les festes, que va tenir
lloc el dilluns dia 30 de juny. Entre el seguit
d'actes infantils també es va celebrar una
animació al carrer Solans, a càrrec del grup
Rodamóns, i els inflables aquàtics que van
tenir lloc a la piscina municipal el divendres dia
4 de juliol. Una altra de les activitats per a nens
i nenes que es van fer va ser la Festafusta, una
interessant proposta amb la que els petits de
Perafort van poder gaudir de dues hores de
diversió amb jocs elaborats amb fusta.
La festa major de Sant Pere de Perafort
també va comptar amb actes esportius. Entre
aquests, destaca la cursa ciclista 'XLVIII Gran
Premi i XVII Memorial Ramón Falcó', una de
les curses més antigues que se celebren a la
província. La Jornada d'Escacs no competitiva
organitzada pel Club d'Escacs Perafort, va ser
un altre dels actes esportius organitzats amb
motiu de la festa major d'estiu del municipi.
També, com a acte esportiu, es va celebrar una
masterclass d'aeròbic i una jornada d'escacs
no competitiva, organitzada pel Club d'Escacs
Perafort.
En el marc del programa de la festa major de
Sant Pere, també es va celebrar la tradicional
mostra de manualitats, en què els alumnes del
taller de restauració i de puntes de coixí van
mostrar les creacions que han fet durant el
curs. A més, es va celebrar el tercer campionat
de botifarra de Sant Pere i la tradicional festa
de l'escuma, ambdues activitats van tenir lloc
el dia 5 de juliol.
A nivell musical, en el marc de la festa va
haver diferents propostes. D'una banda, l'Orquestra Allioli va ser la protagon ista de la Nit
Jove celebrada el dia 4 de juliol a la carpa de
les festes, on també hi va participar el grup
Batucada Atabaladors de Salou. L'endemá, els
protagonistes van ser l'orquestra Marinada
que va oferir un concert amb posterior ball
de festa major.
Els actes van finalitzar el dia 6 de juliol, després que tingués lloc un sopar popular de pa
amb tomàquet. Unes 300 persones van gaudir d'aquest sopar que va anar seguit d'un
espectacle ofert pel duet Acrolua, finalista
del programa 'Tú si que vales'. Com sempre,
un castell de focs, va posar el punt i final a
la festa major de Sant Pere de Perafort, una
festa que de nou, ha inclòs actes per a tothom de manera que grans i petits, hagin pogut
trobar, en el conjunt del programa, diverses
propostes del seu gust.
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La nit més curta de l'any es viu molt
intensament a Perafort i Puigdelfí
És coneguda per ser la nit més curta de l'any però al seu voltant hi giren tot tipus
de creences que també l'han donat a conèixer com la nit de les bruixes o la nit del
foc. Sigui com sigui, el dia 23 de juny, revetlla de Sant Joan, a tot arreu es realitzen
celebracions en les que no hi falten les famoses fogueres de Sant Joan.
Evidentment, a Perafort i Puigdelfí, participem en aquesta celebració que aplega molts
veïns i veïnes del poble. D'una banda, a Perafort, la Societat Cultural i Recreativa,
en col·laboració amb l'Ajuntament, va organitzar la tradicional foguera de Sant Joan
ubicada en uns terrenys que hi ha davant l'escola bressol. Després d'haver gaudit
del foc, va tenir lloc el tradicional sopar de motxilla per al qual, els veïns portaven
els aliments mentre que l'organització s'encarregava de posar a la seva disposició
les taules, brases, graelles... per tal que poguessin cuinar el menjar. Arribada la mitja
nit, va ser el moment de gaudir de la revetlla popular amb la música en viu de Maika
Band i amb inflables perquè els més petits, també poguessin passar-ho d'allò més bé.
D'altra banda, a Puigdelfí, també es van preparar activitats per a la nit de Sant Joan.
La Societat Cultural i Recreativa de Puigdelfí, en col·laboració amb l'ajuntament, va
organitzar un sopar al qual hi van assistir nombrosos veïns. El foc tampoc va faltar
en aquesta festa que també va comptar amb una foguera i que va finalitzar amb
un ball al Casal Cultural de Puigdelfí.
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Els "Relats de les nostres contrades"
protagonitzen el dia de Sant Jordi
És tradició que, al nostre municipi, s'editi un llibre amb motiu del dia de Sant Jordi.
Acostuma a tractar-se d'una publicació que està relacionada amb la història del
poble i dels seus veïns i veïnes. Enguany, el llibre que va editar l'ajuntament va
ser "Relats de les nostres contrades", de Josep Pedro i Sanahuja, veí de Perafort.
Diversos episodis que van tenir lloc al molí, la sèquia o la central elèctrica de
Puigdelfí, per exemple, són narrats en aquest llibre on també s'hi expliquen els
fets que van tenir lloc amb motiu de l'aiguat de Santa Tecla de 1874, entre d'altres
anècdotes i històries viscudes tant a Perafort com a les seves rodalies.
Tal i com marca la tradició, l'ajuntament va repartir entre els veïns i veïnes del
municipi un exemplar d'aquest llibre editat pel consistori, alhora que també va
regalar als habitants, roses i punts de llibre. Els més petits també van tenir el seu
regal en el dia de Sant Jordi. En aquest sentit, en funció de la seva edat, se'ls van
entregar un llibre adaptat a les seves necessitats educatives per tal de fomentar
la lectura i el seu desenvolupament personal i formatiu.

... i, a més de llibres i roses, paella
La festa de Sant Jordi a Perafort es va
completar amb un dinar popular. A més
de llibres i roses, el dia 23 d'abril, els
veïns i veïnes van poder gaudir d'una
paella popular. En aquest dinar de germanor, celebrat al Casal Cultural de
Perafort, hi van participar nombrosos
veïns i veïnes del nostre municipi que
van poder degustar una amanida de
primer plat i d'un bon plat de paella de
segon. Sense dubtes, una bona manera
de passar aquest dia tan especial en
què els llibres i les roses en són els
protagonistes.

Per Setmana Santa, anem al teatre
La Passió d'Esparraguerrra és una de les obres més conegudes
arreu, per ser un espectacle teatral de gran magnitud que se celebra
des de fa anys, en aquest municipi de la província de Barcelona.
En aquest espectacle tan emblemàtic, hi participen gran quantitat
d'actors, a més de l'equip tècnic i altres col·laboradors, pel que, s'hi
acaben implicant unes 1.000 persones.
Els veïns i veïnes del nostre municipi no es van voler perdre aquesta obra
que és molt més que la teatralització de la vida, mort i resurrecció de
Jesucrist. És per això que es va organitzar una sortida a Esparraguera
durant la qual també es va celebrar un dinar de germanor.
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L'Arquebisbat cedeix l'edifici de l'Abadia
Ja s'han iniciat els treballs de neteja dels exteriors i de buidatge
de l'interior de l'edifici de l'Abadia, que ha estat cedit a l'Ajuntament després de la signatura d'un conveni entre l'alcalde, Joan
Martí Pla i Pla, i el rector de la Parròquia de Sant Pere Apòstol,
Mn. Xavier Roig. L'acord es va signar a finals del passat mes de
maig i té vigència per un període de 40 anys. Segons el conveni,
l'ajuntament també tindrà ple domini del terreny no edificat i
conegut com a Hort de l'Abadia. La cessió d'aquestes terres
permetrà realitzar l'ampliació del carrer Joan Palau, el qual es
troba al costat del Casal, i per tant, es milloraran les condicions
d'aquest espai tan utilitzat pels veïns i veïnes de Perafort.
En l'edifici remodelat, l'ajuntament hi podrà ubicar dependències
municipals i també haurà d'habilitar-hi un espai per a ús de la
Parròquia. Entre les dependències que s'hi faran amb aquesta

finalitat, hi ha una sala de dimensions adients per a poder-hi dur
a terme diferents activitats pastorals. Es preveu que les obres
estiguin enllestides a principis de l'any 2016.

La lluita contra el mosquit
tigre a Perafort, exemplar
En l'època d'estiu, un dels habitants més
incòmodes, és el mosquit tigre. Per evitar
la seva aparició es poden fer diferents accions. A Perafort i Puigdelfí, s'hi han realitzat
algunes d'aquestes actuacions, com per
exemple, la instal·lació de nius per a la
cria d'ocells insectívors, els quals mengen
aquests mosquits i per tant, ajuden a aca-

bar amb ells. També s'hi han dut a terme
accions d'informació als habitants sobre
mesures que cal prendre per evitar la seva
propagació. L'èxit d'aquestes iniciatives ha
fet que, el passat mes de maig, la Diputació
de Tarragona convidés el nostre alcalde, a
fer una ponència sobre les polítiques públiques per evitar l'aparició del mosquit tigre.

Es realitza un curs sobre química
L'Espai Cultural Polivalent de Puigdelfí va ser
l'escenari de les classes teòriques d'un curs
de Prevenció de Riscos a la Indústria Química.
Per la seva banda, les sessions pràctiques
es van dur a terme a les instal·lacions de
Bombers del Polígon Nord de La Pobla. En
finalitzar el curs, es va realitzar una entrega
de diplomes entre els assistents.
Elena Sánchez, regidora d'Educació de
Perafort; Estefania Serrano, regidora de
Joventut i Esports de La Pobla de Mafumet,
i Marc Salla, d'SP Activa, van ser els encarregats de fer entrega dels diplomes entre els
diversos alumnes del curs.
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L’onzena trobada de puntaires reuneix
prop de 200 participants al municipi
Perafort va acollir, el passat 22 de juny,
una nova edició de la tradicional trobada
de puntaires que els anys parells té lloc a
Perafort, mentre que els anys imparells se
celebra a Puigdelfí. En aquesta ocasió, prop
de 200 puntaires arribats de diferents punts
de Catalunya, es van reunir per compartir
un matí amb altres persones aficionades a
les puntes de coixí, una tècnica amb fortes
arrels al nostre territori.

L’11a trobada de puntaires va comptar, com
és tradició, amb la col·laboració de l’Ajuntament, que va oferir la típica coca de Perafort
i un detall en record d’aquesta diada a tots
i cadascun dels participants.Aquesta cita
s’ha convertit ja en tot un clàssic de l’agenda
cultural de Perafort i Puigdelfí, i enguany va
tenir lloc uns dies abans que es donés el
tret de sortida de la festa major en honor
de Sant Pere, patró de Perafort.

Perafort acull la Trobada de la Gent Gran
500 persones arribades des de diferents punts
de la comarca es van donar cita a Perafort en el
marc de la Trobada anual de la Gent Gran. Durant
aquest esdeveniment, organitzat pel Consell
Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès, es van
celebrar nombroses activitats pensades perquè
els participants passessin una molt bona estona.
En l'esdeveniment hi van participar persones de
diverses associacions de gent gran que hi ha al
Tarragonès. El conjunt d'actes es va celebrar des
del matí i fins a la tarda.

Créixer amb el suport d'altres famílies
Entre el 22 de maig i el 26 de juny, va tenir lloc a Perafort el cicle
Créixer en família, adreçat a pares i mares que tinguessin fills
o filles d'entre 0 i 3 anys. Al llarg de sis sessions, les famílies
participants van poder compartir i exposar vivències personals
vinculades a la seva paternitat i maternitat. Aquests tallers, tenien la voluntat de ser un fòrum de discussió sobre l'educació dels

petits. Alhora, es buscava oferir assessorament a les famílies,
a través d'un professional que oferia als assistents eines per
exercir la seva condició de pares de manera positiva. L'afecte,
l'autonomia, l'autoritat, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l'àmbit domèstic o el lleure i l'entorn, són algunes
de les temàtiques que es van tractar durant les sessions.
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La Gala de Dansa recull diners per
lluitar contra el càncer infantil

500 persones van donar-se cita en la segona edició de la Gala
Benèfica de Dansa. L’acte va comptar amb la participació d’un gran
nombre d’alumnes de diverses escoles del Tarragonès: el col·legi
Cèsar August de Tarragona, l'escola Josep Veciana de Perafort,
el col·legi públic Pràctiques de Tarragona, el col·legi Guillem de
Claramunt de La Secuita, l'Associació Alma Flamenca de Tarragona,
i els tallers d'introducció a la dansa i de hip-hop de Perafort.
Per segon any consecutiu, es va realitzar aquesta activitat que
tenia l'objectiu de recollir diners per a l'Hospital Sant Joan de Déu.
L'import íntegre de les entrades, que tenien un cost de 3 euros, es
va donar al servei d'oncologia infantil d'aquest centre hospitalari, el
qual té un laboratori d'investigació totalment integrat amb l'equip

assistencial. Els 1.200 euros recaptats s'han destinat doncs, a la
investigació de la malaltia i també, a aplicar els últims avenços en
el tractament del càncer infantil, durant l'atenció diària dels petits.
Els ballarins d'aquesta Gala Benèfica de Dansa es van mostrar
il·lusionats per participar en una iniciativa que era d'una banda,
lúdica per a ells, i de l'altra, solidària amb els nens i nenes que
pateixen aquesta malaltia. Pel que fa al públic, aquest també es va
mostrar orgullós d'haver participat en aquesta iniciativa solidària.
Qui també va voler formar-ne part van ser la trentena d'empreses del municipi, o de les seves rodalies, que van fer entrega de
diversos productes relacionats amb els seus negocis per després
sortejar-los entre el públic.

Puigdelfí celebra el Dia del Treballador
Tal i com marca la tradició iniciada fa
anys a Puigdelfí, la Societat Cultural
i Recreativa i l'Ajuntament, van organitzar una festa amb motiu del Dia
Internacional del Treballador. Les activitats del passat dia 1 de maig es van
iniciar al matí, quan a la pista poliesportiva s'hi van posar inflables per als més
petits. Ja arribats al migdia, prop de 90
veïns i veïnes van poder gaudir d'una
exquisida fideuà popular que va anar
seguida per una bona estona de ball.
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Arriben unes merescudes vacances
per als alumnes del Josep Veciana!
Ha estat un curs intens per als nois i noies de l'escola Josep
Veciana. Classes, treballs, exàmens però també, activitats
lúdiques, com sortides i celebracions diverses, han omplert el
calendari escolar dels nostres joves. Des de finals del passat

mes de juny, ells estan gaudint d'unes més que merescudes
vacances i per celebrar-ho, alumnes i professors van realitzar
una festa de final de curs en què tots junts, s'ho van passar
molt bé i es van acomiadar fins al setembre vinent.

Un estudiant de la nostra escola,
guanyador d'un concurs de redacció
L'Àngel Domínguez, alumne de l'escola Josep Veciana, va ser un dels 10 guanyadors
del concurs de redacció organitzat per Arròs Montsià. A aquest certamen s'hi van
presentar un total d'11.000 redaccions d'entre les quals, se'n van triar les 10 millors.
El premi d'aquest concurs consistia en un cap de setmana al Delta, ple d'activitats
per al guanyador i la seva família.
Entre aquestes activitats hi havia una sortida en autobús pel Parc Natural del Delta
i una excursió en barca fins a la desembocadura del Delta, durant la qual els nens
van poder portar el timó del vaixell. També van rebre una explicació sobre com es
cultivava arròs i després van fer activitats tan diverses i entretingudes com passejar
en carro o amb bicicleta. El cap de setmana va finalitzar després de degustar una
paella en un restaurant típic del Delta. L'Àngel va rebre a més, ns suculents regals
amb els que es va premiar la bona feina d'aquest escriptor novell.
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Diversió i emoció en les activitats
dutes a terme a l'escola bressol

Els darrers mesos del curs escolar han estat ben carregats d’activitats. A l'abril, els petits van celebrar la Pasqua fent les seves
pròpies mones, les quals van poder degustar a casa amb els seus
familiars.
Durant el mes de maig, les activitats a les aules, van tenir a veure
amb el coneixement dels oficis i dels animals. Per aquest motiu, es
van fer dues sortides. Una, al taller mecànic Dols, on van aprendre
com és un cotxe i l'altra, va consistir en una visita a una granja on
van poder interactuar amb els animals.
Ja al mes de juny, es van fer treballs amb motiu de l'estiu i del color
blau. Entorn a aquest color, es va celebrar una festa en què els
petits van pintar murals i van confeccionar gelats blaus. Pel que
fa al treball de l’estiu, la principal activitat va ser una visita al Port
de Tarragona on van poder veure vaixells, utensilis marins, etc.
Entrat el mes de juliol, els nens i nenes van realitzar activitats
relacionades amb l'aigua per tal d’intentar passar els dies d’una
manera més fresca. La darrera activitat de l'any escolar va ser la
festa de final de curs en què cada una de les classes va oferir una
actuació musical. A més, els pares i mares van fer un reconeixement a tot l’equip educatiu per la feina feta durant el curs i per
l’estima que han ofert a tots els alumnes de l’escola.

Hi havia una vegada...
Els contes són una bona manera d'aprendre i de tenir accés al coneixement.
És per això que el Consell Comarcal del Tarragonès va organitzar el cicle de
contes "Bestioles que surten del cau" que s'ha pogut veure en diversos punts
de lectura i biblioteques del territori, entre les quals hi ha la biblioteca municipal
de Perafort, ubicada a l'escola Josep Veciana.
La sessió, celebrada el passat 10 de juny, va tenir molt bona acollida entre els nens
i nenes del municipi que hi van assistir. Karme González va ser l'encarregada de
conduir l'activitat i d'explicar el conte "Les bestioles salvatges". A l'acte també
hi va assistir, entre d'altres, el president del Consell Comarcal del Tarragonès,
Frederic Adan.
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Més de 40 vehicles participen en la
10a edició del Ral·li Clàssics Perafort
El Ral·li Clàssics va arribar enguany a la seva desena edició i,
en aquesta ocasió la trobada va aplegar més de 40 vehicles
amb una característica comuna: tots tenien més de 25 anys
d’antiguitat, ja que van ser matriculats entre l’1 de gener del
1950 i el 14 de juny del 1989. A més, els vehicles participants
s’agrupaven en diferents categories, segons l'antiguitat i també
segons els aparells de mesura de què disposaven: terra-trip,
bluniks...
Aquest Ral·li Clàssic és una prova organitzada per l'Escuderia Costa Daurada i és puntuable per a la III Challenge
Intercomarques Regularitat Clàssics, que en aquesta ocasió
va adquirir fins i tot caràcter internacional, tota vegada que
hi van prendre part un equip andorrà i un altre d’alemany, a

més de competir-hi un copilot holandès. Els participants van
recórrer un total de 162’90 quilòmetres per les carreteres
tarragonines, dels quals 81’62 eren de regularitat. El punt de
sortida i arribada, ubicat a l’avinguda Catalunya de Perafort,
va permetre al nombrós públic assistent contemplar la quarantena de vehicles reunits amb motiu d’aquest ral·li.
D’altra banda, aquest X Ral·li Clàssic Perafort va comptar amb
altres activitats paral·leles, com són la tradicional concentració de vehicles clàssics, en el marc de la qual es van lliurar
diversos premis; i un mercat de recanvis, motos i bicicletes.

Medalla per als germans Arilla al
Campionat Provincial de Natació 2014
Els Perafortins Biel i Nora Arilla van aconseguir medalla en
el marc del Campionat Provincial de Natació 2014, celebrat
al CN Tàrraco el passat 17 de maig. D'una banda, Biel Arilla
(CN Tàrraco) va aconseguir la primera posició en 100 metres
esquena. Per la seva banda, Nora Arilla (CN Reus Ploms) va

quedar primera en la categoria de 100 metres papallona. El
CN Tàrraco va organitzar aquest campionat amb motiu del seu
50è aniversari. En total hi van participar 170 nedadors dels
següents clubs: CN Reus Ploms, CN Amposta, CN Cambrils,
CN Salou, CN Tàrraco, CN Tortosa, CN Vila-seca i CN Vendrell.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

ESPORTS

15

150 alumnes fan esport amb el I Cros
Solidari de l'escola Josep Veciana
Fomentar la pràctica de l'esport alhora que es difon el valor de la solidaritat entre els més joves, aquests són
els objectius que perseguia el I Cros
Solidari de l'Escola Josep Veciana de
Perafort. Aquesta cita esportiva es va
celebrar el passat 18 de maig i hi van

participar 150 nens i nenes, tant del
nostre municipi, com de municipis propers. Els joves participants en aquest
esdeveniment esportiu estaven dividits en diferents categories: mini, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet,
juvenil i absoluta.

Aquesta iniciativa va comptar amb el
suport de la Generalitat de Catalaunya,
el Consell Esportiu del Tarragonès i el
Consell Comarcal del Tarragonès. Els
participants en el cros, van poder col·
laborar amb el Banc d'Aliments de
Càrites portant aliments.

Perafort acull una competició d'escacs
Una cinquantena de joves van participar
en la final provincial d'escacs del Trofeu
Diputació 2013/14. Aquesta cita esportiva es va celebrar el passat 10 de maig
al Casal Municipal de Perafort. Els participants, dividits en diferents categories
(prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet
i juvenil), havien d'estar entre els 8 primers classificats de les finals territorials

tant del Camp de Tarragona com de les
Terres de l'Ebre.
Les diverses rondes es van celebrar
entre el matí i la tarda, per la qual cosa,
la competició es va allargar durant tot el
dia. Aquesta final provincial del Trofeu
Diputació va finalitzar a les 19 h. de la
tarda amb el lliurament de premis entre
els participants.
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El deute municipal
es redueix durant
l'últim any

Participació
activa en les
eleccions europees

L’informe del Ministeri d’Hisenda sobre deute viu d’entitats
locals, publicat a meitats del passat mes de maig, posa
de manifest l’esforç econòmic que està duent a terme
l'ajuntament del nostre municipi, pel que fa a la reducció
del deute municipal.

El passat 26 de maig va tenir lloc la celebració de les eleccions al Parlament Europeu, uns comicis que també es van
viure al nostre municipi. Durant la jornada electoral, els
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí amb dret de vot van
acostar-se a les meses per fer efectiva la seva voluntat.
De fet, respecte les anteriors eleccions europees celebrades l’any 2009, la participació va pujar un 11’58%, fins
a situar-se en el 44’52%. Aquest fet posa de manifest el
caràcter participatiu de la nostra societat.

En aquest sentit, i segons les dades publicades en aquest
informe, el consistori va reduir, durant l’any 2013, el seu
deute en un 21’6% respecte l’any anterior, la qual cosa
suposa una disminució de 370.000 euros. I tot plegat sense
descuidar les inversions per seguir millorant el municipi, com per exemple les actuacions fetes a l’entorn del
cementiri, o la renovació i ampliació del parc infantil de
l’Avinguda Catalunya, així com els arranjaments fets per
millorar la calefacció a l’escola, entre d'altres inversions
realitzades pel nostre consistori.

Del resultat dels sufragis se’n va extreure que la força
més votada va ser ERC-NECat, amb un 25’69% de vots. La
segona candidatura amb més suports va ser la de CiU, que
va obtenir el 20’39%, seguida de C’s i PP, ambdues amb el
9’57%, Podemos (7’05%), ICV-EUIA i PSC (6’8%) i nombroses
formacions amb suports inferiors al 2% dels vots emesos.

Grups Municipals - Opinió -

Política i municipis
En un sistema democràtic, ningú no pot menysprear el concepte de política, sobretot si
aquesta l'entenem i la definim com ho feien
els grecs, basada en el concepte 'polis' i per
tant, referida al govern de la ciutat. Però els
problemes d'un poble són tan concrets i tan
directes que, de vegades i davant la immediatesa, la necessitat i la concreció de les
obres i les diverses accions a realitzar, les
ideologies han de passar i s'han de quedar
en segon pla.
Per aquest motiu, la política de CiU a Perafort passa per la solució dels problemes
del dia a dia dels nostres veïns i veïnes,
passa per la bona convivència, passa per
la seguretat, passa per la cultura, passa per
l'educació... I tot això es concreta fomentant
uns serveis que funcionin, unes activitats
que siguin de tots i per a tots, una escola i
una llar d'infants que prestin serveis als nostres ciutadans i en definitiva, unes accions
que facin que Perafort i Puigdelfí, siguin un
camp de tranquil·litat de tots i per a tots.

Gran Repte
El passat diumenge dia 13, els socialistes hem
escollit per primera vegada a la història el nostre
Secretari General del PSOE i el Primer Secretari
del PSC per sufragi universal.
L’elecció de Pedro Sánchez al capdavant del
PSOE un líder amb voluntat de regenerar el partit
ens obre un nou temps per trobar els punts
d’unió i reforçar l’encaix de Catalunya amb Espanya amb una reforma de la constitució. Que
doni eines per tal de tirar endavant un projecte
federal sense radicalismes que posin en perill
la convivència i la democràcia.
Davant un moment de dificultat Miquel Iceta
fa un pas endavant i es converteix al Primer
Secretari del PSC.
Aquest és el gran repte que té Miquel Iceta “Intentar ser molt clar davant la gran confusió de
la política catalana i traslladar molt bé el nostre
pensament perquè el puguin entendre”.
Reduir la tensió del procés sobiranista acostant
les posicions amb un nou pacte amb Espanya
amb una pregunta conforme amb aquesta llei,
mantenint l’independència del PSOE.
El PSC té un problema de credibilitat, no de projecte. Hem de recuperar aquesta credibilitat.
Per això us demanem el vostre suport davant
aquest gran repte.
Grup Municipal PSC

Xarxes de comunicació II
En el passat article no vaig comentar una via
de comunicació, la via de ferrocarril que anava
de Reus a Barcelona, via Roda de Berà i que
passava per Perafort i Puigdelfí.
Aquesta línia de ferrocarril ha estat desmantellada en part i és irrecuperable dins del nostre
municipi pel transport de persones o mercaderies per les següents raons:
- Al costat del túnel de Puigdelfí s’hi ha construït un viaducte de tal manera, que no hi ha
prou alçada entre la via vella i sota el pont del
viaducte, per rehabilitar-la.
- Entre el camí dels Garidells i fins a uns siscents metres abans d’arribar a l’estació de
l’AVE coincideixen els dos traçats i a més a
més, hi ha una zona de l’AVE que es creuen
dues vies en diferents alçades.
Per tot això és necessari demanar oficialment
al Ministerio de Fomento per part de l’actual
equip de govern, en representació del municipi,
la seva reconversió en una via verda igual que
existeix a la terra Alta.
Aquesta via verda podria iniciar-se al camí dels
Garidells, al pont de Feliu, seguir cap al torrent, creuant-lo amb el pont de ferro existent
i seguint cap el túnel de Puigdelfí fins al riu
Francolí.
Lluís Massagués Vidal
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Extracte de l'acta de la sessió del Ple celebrada el 27 de març de 2014
Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.

S'acorda amb l'abstenció del regidor del grup municipal d'AMPEP-

hort. Part de l'edifici, cedit per l'Arquebisbat de Tarragona, es desti-

PIC, Lluís Massagués i Vidal, acceptar la donació de l'hort de l'Abadia

narà a activitats pròpies de l'Ajuntament. El consistori habilitarà una

i la cessió d'ús, per quaranta anys, de l'edifici que hi ha en aquest

zona d'ús per a la Parròquia.

Extracte de l'acta de la sessió del Ple celebrada el 9 de maig de 2014
Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal.

El senyor alcalde dóna possessió del càrrec de regidor de

S'aprova per unanimitat procedir a la licitació del contracte de

l'Ajuntament al senyor Manuel Baeza i Galdón, del grup municipal

gestió de servei públic dels menjadors escolars de l'Escola Bressol

del PSC. El nou regidor substitueix el senyor Daniel Garcia Borja.

Mar Blava i de l'Escola Josep Veciana de Perafort, durant els cursos
2014-15 i 2015-16. També s'aprova el plec de clàusules administra-

S'aprova el número d'habitants del municipi a data d'1 de

tives particulars i el plec de clàusules d'explotació que regiran el

gener de 2014. Segons dades presentades per l'Institut Nacional

contracte. Finalment, s'aprova publicar el corresponent anunci en

d'Estadística, el nombre d'habitants en aquesta data és de 1.287.

el BOP i en el DOGC.

Última hora
Al tancament d'aquesta revista, el regidor de Festes, Cultura i Joventut i segon tinent d'alcalde, Javier Robledo López,
va renunciar als seus càrrecs i va abandonar el grup municipal de CiU al qual pertanyia. Després d'aquesta renuncia,
queda a l'Ajuntament com a regidor no adscrit. Les regidories que ell gestionava s'assumiran directament des d'Alcaldia.

Padró d'habitants
JULIOL DE 2014 - 1315 EMPADRONATS

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Aria Romero Andrada
04/05/2014

Agustin Español Moreda
i Mirei Sevil Villar
09/06/2014

Fora Registe Civil de Perafort
Francisca Fías Molina
21/06/2014

Bru Munuera Fernández
18/06/2014

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

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

Telèfons útils
Informació

SOCIETAT
SERVEIS

18

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

6.05
(1) 8.05

(2) 9.40
(1) 11.35

(1) 13.35
(2) 15.35

(1) 6.45
(2) 8.30
10.05
12.05

22.05

21.10
22.40

6.00

(1) 7.30

8.05

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

10.05
(2) 13.30

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

14.05
(0) 17.35
(2) 19.40

(2) 17.10
(1) 19.25
21.10

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

8.05
(1) 9.40
12.05
(1) 14.45
18.05
20.45
(1) 23.10

18.05

(1) 9.40

14.05

16.10

(1) 10.50
18.05
20.05

(1) 21.25

(2) 8.30

6.00
(0) 7.25
9.00
(1) 10.30

(1) 12.25
(1) 14.35

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

DISSABTES

9.05

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

Farmàcies de guàrdia

(1) 10.35
(1) 12.35

20.05
(0) 21.35
23.05

17.05
(1) 18.40
(1) 20.40

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

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

9.10

(2) 14.40
(1) 16.40

(1) 8.30

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

(2) 7.35

16.10

Farmàcia de Perafort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977 62 55 55
Hopital Joan XXIII (urgències)  .  .  .  .  .  .  . 977 29 50 11

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

12.05
(1) 18.40
(2) 20.45
22.05

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

(1) 20.45

DIUMENGES I FESTIUS

(0) 6.30
(1) 7.50

(3) 9.25
(2) 11.25

16.00

21.00
22.30

20.00
(0) 21.25
23.05

(2) 17.25
(1) 19.25

(1) 6.50

14.00

12.00
(1) 15.30

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

22.05
9.00
(1) 10.30

14.05
(2) 17.10

11.25

16.10

14.00

12.00
(1) 15.15

(2) 21.30

22.05

20.00

18.00
20.00

21.00
(1) 8.25

(2) 16.50

18.05

7.50
(1) 9.25

7.50
(1) 9.25

20.05

14.00

9.00

9.05
(1) 10.50

(1) 18.40

10.00
12.00

(2) 13.25
(2) 15.25

10.05

(2 )13.30

6.50
(0) 8.30

10.00

18.00

(1) 20.45

(2) 12.50
16.00
(2) 19.30

(1) 22.05

23.10

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

10 d'agost de 2014. Tarragona
Cipres Martín, M. Rosario. Jaume I, 46. Tel.: 977 21 45 66
15 d'agost de 2014. Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2. Tel. 977 22 32 55
16 d'agost de 2014. Tarragona
Domingo Saigi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel. 977 22 81 20
17 d'agost de 2014. Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels. Vidal i Barraquer, 7 Tel. 977 22 18 62
23 d'agost de 2014. Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel. 977 22 83 80
24 d'agost de 2014. Tarragona
Meler Brosed, Raúl. Caputxins, 21 bis Tel. 977 22 57 76
30 d'agost de 2014. Tarragona
Fernández Cabré, M. Esther. Pere Martell, 5. Tel. 977 21 97 04
31 d'agost de 2014. Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Av. Catalunya, 17. Tel. 977 22 30 20
6 de setembre de 2014. Tarragona
Sanz Sanz, Fermí. Rambla Nova, 55. Tel. 977 23 23 25
7 de setembre de 2014. Tarragona
Pujol Perpinyà, Artur. Eivissa, 7-9 (junt a la plaça de Braus). Tel. 977 22 13 23
13 de setembre de 2014. Tarragona
Cipres Martín, M. Rosario. Jaume I, 46. Tel.: 977 21 45 66
14 de setembre de 2014. Tarragona
Roset Armengol, Marta. Pl. Generalitat,1 A. Tel. 977 21 16 60
20 de setembre de 2014. Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels. Vidal i Barraquer, 7. Tel. 977 22 18 62
21 de setembre de 2014. Tarragona
Mas Cavallé, Silvia. Major, 46. Tel. 977 23 86 22
27 de setembre de 2014. Tarragona
Meler Brosed, Raúl. Caputxins, 21 bis. Tel. 977 22 57 76
28 de setembre de 2014. Tarragona
Esque Ruiz, M. Dolors. Rovira i Virgili, 6 (tocant a Rambla Nova). Tel. 977 21 94 55

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS
6.20

7.00

7.50

6.00

6.50

7.50

8.20

8.45

9.24

9.00

10.00

10.30

9.55

10.19

10.50

11.25

12.00

12.25

11.50

12.19

12.50

13.25

14.00

14.35

13.50

14.19

14.55

15.25

16.00

16.35

15.50

16.24

16.55

17.25

18.00

18.35

17.19

18.19

18.55

19.25

20.00

20.35

19.54

20.20

20.54

21.00

22.00

22.30

21.24

22.19

22.54

23.05

6.15

7.45

8.20

6.00

6.50

7.50

8.45

9.20

9.55

8.25

9.00

9.25

23.19

DISSABTES

10.19

11.05

12.19

10.00

11.25

12.00

13.45

14.19

16.24

12.50

14.00

15.30

17.25

18.19

18.55

16.00

16.50

18.00

19.40

20.19

21.00

18.50

19.25

20.00

21.24

21.40

22.19

20.45

21.00

22.05

8,25
10.00
12.00

9.00
10.30
12.50

23.29

DIUMENGES I FESTIUS
8.20
9.55
12.19

8,45
10.19
13.45

9,20
11.05
14.19

7.50
9.25
11.25

15.00

16.24

17.25

14.00

15.15

16.00

18.19
20.59
23.24

18.55
21.45

20.19
22.19

16.50
20.00
23.10

18.00
20.45

19.30
22.05

Eliminem els
excrements
de gossos
al carrer!
Utilitza els Pi-Pi Can o
recull la caca del teu gos,
hi guanyem tots!
Pi-Pi Can a l’Av. Catalunya (davant del Camp de Futbol i al final de l’avinguda)

Si actues correctament, et donem les gràcies per ser un bon veí

higiene

civisme

Els carrers, els parcs, els fanals, els arbres,
els vehicles... no són un w.c. per al teu gos.

Si tens gos, compleix les teves
obligacions. Recull les seves caques i
llença-les a les escombraries.

neteja

responsabilitat

L’Ajuntament fa la seva feina posant al
servei dels propietaris de gossos els
PI-PI CAN, un espai on el teu gos hi pot
fer les seves necessitats.

D’acord amb les ordenances
municipals de Perafort i Puigdelfí, en cas
de no actuar correctament podràs ser
denunciat i sancionat.

I recorda, sempre has de portar el gos amb corretja!

Perafort i Puigdelfí, en progrés constant >>>
Carrer Nou, 7-11
www.perafort.cat | www.puigdelfi.cat

977 625 006

VIURE
a Perafort i Puigdelfí
Un camp de tranquil·litat

