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És considerat el científic més conegut i popular del segle XX. A
més de deixar-nos nombrosos descobriments, Albert Einstein
va pronunciar una frase sobre la importància de l'educació
que cal tenir ben present: "Mai consideris l'estudi com una
obligació, sinó com una oportunitat per penetrar en el meravellós món del coneixement".
Els nens i nenes del nostre municipi afronten en aquests
moments, l'inici del nou curs escolar que els servirà per continuar avançant en el seu creixement personal i educatiu.
Aprendre avui és la base del seu demà. És per això que a
Perafort i Puigdelfí concentrem bona part dels esforços municipals en fer que els nens i nenes del municipi puguin tenir
accés a una educació de qualitat. Com sempre, aquest curs
escolar posarem a disposició de les famílies del municipi un
ampli ventall d'ajudes a l'estudi que cobreixen diverses necessitats dels nostres infants: les de l'adquisició dels llibres de
text, el pagament de matrícules o les beques per al transport
escolar. A més, tal i com vam fer l'any passat, també posarem
a disposició de les famílies en situació d'atur una ajuda extraordinària per tal que puguin fer front a les despeses generades
per l'escolarització dels seus fills o filles.
A banda del compromís econòmic de l'ajuntament amb els
pares i mares del municipi, el nostre consistori també es
compromet a continuar oferint unes instal·lacions educatives òptimes per als nens i nenes. Així doncs, l'escola bressol
Mar Blava i l'escola Josep Veciana s'han posat a punt durant
l'estiu per rebre de nou als escolars en aquest curs 2014-2015.
L'esforç previ a l'inici de curs ja està fet. Ara tan sols queda que
els nostres escolars espremin al màxim el temps que passaran
a les aules i absorbeixin tots els coneixements que rebran.
Des de l'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí els desitgem, per
tant, una feliç tornada a l'escola!
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Puigdelfí viu unes
festes d'estiu plenes
d'actes frescos i lúdics

La caminada nocturna, el sopar de motxilla o una exhibició de ball van ser alguns dels actes de les festes de Puigdelfí
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A

mb l'arribada del bon temps, Puigdelfí va acollir un
any més, les seves festes d'estiu que van tenir lloc de
l'11 al 13 de juliol. Els actes van iniciar-se divendres
amb una activitat nocturna amb la qual els veïns i
veïnes del municipi van compartir una bona estona, alhora
que van poder gaudir de la natura. Es tracta de la caminada
nocturna que es va iniciar des del Casal i en la que els participants van poder sopar a la fresca a meitat del recorregut.
L'endemà, el dissabte dia 12, es van tenir lloc una gran diversitat d'actes. D'una banda, les piscines municipals van acollir
un parc aquàtic amb el que els més petits s'ho van passar
d'allò més bé. Els nens i nenes del municipi també van ser
els protagonistes de l'espectacle infantil que va tenir lloc a la
tarda. Els pallassos Chaucha! van arrencar somriures entre la
nombrosa canalla que va assistir a aquesta animació infantil
celebrada després de berenar. El temps va anar passant i un
cop es va fer de nit, la Pista Poliesportiva es va convertir en
l'escenari principal del sopar de motxilla que ja s'ha convertit
en un clàssic d'aquesta festa. Quan tothom havia sopat, el
quartet Maika Band va ser l'encarregat d'amenitzar la nit amb
música perquè els veïns i veïnes del municipi hi poguessin
ballar fins a ben entrada la matinada.
Les festes d'estiu de Puigdelfí van finalitzar el diumenge dia
13 de juliol amb una exhibició de ball que va tenir lloc a la
pista poliesportiva. Membres de l'escola de ball Recasens
van oferir una demostració amb la que més d'un va sentir
ganes de moure's al ritme de la música. Finalment, un sopar
de germanor a base de pa amb tomàquet i embotits, va posar
el punt i final a aquestes festes que de nou, han servit per
amenitzar l'estiu a Puigdelfí.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

SOCIETAT

Aprofitem el temps lliure amb els
nombrosos cursos celebrats a l'estiu
Fer esport és una bona manera d'invertir el temps lliure. És
per això que molts dels cursos que es van realitzar aquest
estiu estan relacionats amb la pràctica d'activitats esportives.
Més d'una quinzena de persones van gaudir de les sessions
d'aquagym que van tenir lloc a les piscines municipals i amb
les que, a més de posar-se en forma, van poder fer-se passar la calor gràcies a aquesta refrescant activitat. També les
piscines van ser l'escenari en què es van realitzar les classes
de natació en què hi van participar una dotzena de persones.
Ja fora de l'aigua, Perafort i Puigdelfí també van acollir altres
cursos. D'una banda, es van celebrar sessions d'aeròbic amb
assistència de nombroses persones. D'altra banda, es van
realitzar sessions de running pels camins del municipi amb
les que, a més de fer esport, els participants van poder estar
en contacte amb la natura. Totes aquestes activitats doncs,
van ser una bona manera d'invertir el temps lliure del qual
tots disposem a l'estiu!

Els petits participants en el curs de
natació van rebre un diploma
Més d'una trentena de nens i nenes van participar en el curs
de natació que va tenir lloc al mes de juliol a les piscines
municipals. Després d'una activitat intensa durant aquest curs
d'estiu, els petits nedadors van rebre un diploma de participació en aquesta activitat estiuenca.
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L'edició d'enguany de la Bicicletada
Popular va anar sobre rodes!
La vuitena edició de la Bicicletada Popular de Perafort ha
repetit enguany, l'èxit de les passades edicions. Un centenar
de persones aproximadament, van animar-se a pedalar pels
camins rurals de Perafort i Puigedelfí en aquesta cita anual
amb l'esport que va tenir lloc el passat dia 20 de juliol.
La sortida dels participants va realitzar-se des del carrer
Solans. En aquest punt del municipi i vestits amb el corresponent equipament, els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
van trobar-se amb les seves bicicletes a punt per recórrer els
camins de l'itinerari. La calor, i el sol que picava amb força,
no van ser impediment perquè tothom que s'havia inscrit en
aquesta activitat gaudís al màxim del recorregut en bicicleta
que s'havia marcat. A més, es van repartir diversos obsequis
entre tots els participants.
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El carrer Joan Palau s'omple d'escuma

Els nens i nenes del municipi van gaudir al màxim amb la festa de l'escuma que va tenir lloc el passat dia 29 de juliol al carrer
Joan Palau. Un canó va disparar escuma durant una bona estona per tal d'aconseguir que aquesta original festa fos un èxit.
En l'activitat van participar-hi joves del Casal d'Estiu i d'altres nens i nenes del poble que havien d'anar acompanyats per algun
familiar. Així doncs, tots van poder jugar entre l'escuma i passar un matí diferent.

Perafort també
es va mullar per
l'esclerosi múltiple
Més de 600 piscines d'arreu de Catalunya, entre aquestes
la del nostre municipi, van participat en l'edició d'enguany
del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat, celebrada el dia 26 de juliol a Perafort, va aplegar nombrosos
veïns i veïnes que van voler col·laborar amb aquesta iniciativa. La manera en què hi van donar suport va ser molt
fàcil: donant-se un bany a la piscina municipal on també
podien comprar marxandatge per donar suport econòmic
a aquesta activitat. El Mulla't porta en marxa des de l'any
1994 i està organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple
amb l'objectiu de recollir fons per finançar els serveis que
ofereix aquesta Fundació.
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La sardinada popular repeteix l'èxit
de participació dels darrers anys
Un menú saludable i una estona en bona companyia, aquests
són els trets distintius que caracteritzen la sardinada popular
de Perafort. Un any més, el quart des que es va recuperar
aquesta festa, la sardinada ha aconseguit aplegar més d'un
centenar de veïns i veïnes del municipi que van poder gaudir
d'aquesta activitat gastronòmica de primera.
La Societat Cultural i Recreativa de Perafort, en col·laboració
amb l'Ajuntament del municipi, va organitzar aquesta sardinada popular que va tenir lloc davant del Casal Cultural. Les
sardines van ser les protagonistes del menú que incloïa amanida, postres i cafè. Però això no va ser tot, i és que els veïns i
veïnes van poder gaudir de música en directe durant el sopar.

Carme Margelí rep un homenatge per
molts anys d'una feina ben feta
Després de molts anys de servei al nostre Ajuntament, la treballadora Carme Margelí es va jubilar el passat mes de setembre.
Margelí es dedicava a fer tasques de neteja a diferents dependències municipals. És per això que els companys del consistori
van voler obsequiar-la amb una petita festa de comiat.
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La festa de la verema, últim acte a la
fresca que s'ha celebrat aquest estiu
Finalitzada la verema, a Perafort toca fer la tradicional festa en
què el raïm n'és el protagonista. Unes 140 persones van participar en aquest acte lúdic organitzat per la Societat Cultural
Recreativa de Perafort i amb la col·laboració de l'Ajuntament
del municipi.
La festa de la verema va tenir lloc el passat 27 de setembre
al Casal de Perafort i va consistir en un agradable sopar a
la fresca entre els veïns i veïnes del municipi. Una amanida
completa de primer, fricandó amb guarnició de segon i gelat
de postres, aquest va ser el menú que es va poder degustar
en el marc d'aquest últim sopar a l'aire lliure de l'estiu. Com
no podia ser d'altra manera, la vetllada va estar amenitzada
per la música d'una orquestra amb la que tothom va poder
ballar després de sopar i després, com no, de degustar el
boníssim raïm collit enguany.

Una bona comèdia
per amenitzar la nit
Ha estat una de les pel·lícules de l'any. "Ocho apellidos vascos", del
director Emilio Martínez Lázaro i amb Carmen Machi i Dani Rovira
entre el repartiment, ha aconseguit arrencar rialles a tots els seus
espectadors.
A Perafort, no ens vam voler perdre aquesta pel·lícula per la qual
cosa es va organitzar una sessió de cinema a la fresca que va tenir
lloc el passat 12 de setembre. A la projecció d'aquest film, que va
tenir lloc davant del Casal de Perafort, hi van assistir un centenar
de veïns i veïnes del municipi.
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Perafort acull els participants en la
catorzena edició de la Vallmotada
Un any més ha tingut lloc la Vallmotada, la Trobada de motos
de Vallmoll, que s'inicia en aquell municipi i que finalitza a
Perafort. Aquesta iniciativa ha arribat enguany a la seva catorzena edició. Desenes de motos de molts tipus van participar
en aquesta excursió sobre rodes que va tenir lloc el passat
dia 21 de setembre. Els participants van arribar al Casal de
Perafort on van poder fer un pica-pica mentre les seves motos
estaven aparcades al carrer per tal que els veïns i veïnes del
nostre municipi poguessin gaudir d'aquestes autèntiques
joies de la carretera.
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Els nens i nenes de l'Escola Bressol del nostre municipi
van tenir un acabament de curs ben intens. Per a ells les
classes van acabar a finals del mes de juliol i ho van celebrar amb una festa de fi de curs molt animada. Durant
aquesta, els petits van interpretar unes coreografies
amb cançons que havien après al llarg del curs. Aquest
acte es va realitzar durant el matí i era obert per als
familiars dels nens i nenes. Durant aquesta celebració
de final de curs, es va fer entrega de diplomes per als
nens de P2, els quals finalitzen la seva primera etapa
d'educació infantil. I després de tots aquests actes, es
va procedir a gaudir d'un bon esmorzar amb tota la
comunitat educativa.

Passades les vacances del mes d'agost, els nens i nenes
de l'Escola Bressol Mar Blava han tornat a iniciar un nou
curs escolar, el tret de sortida del qual es va donar amb
un berenar de benvinguda que va tenir lloc el dia 2 de
setembre. Després d'uns primers dies d'adaptació i de
retorn a les rutines, la comunitat educativa del centre
i els petits alumnes, han iniciat aquest curs 2014-2015
amb moltes ganes i molta força. Ara els queda per
endavant tot un trimestre carregat d'activitats en què
treballaran els següents tres blocs temàtics: Comença
l’escola, Temps de Tardor i El color vermell. Esperem
que tinguin molt bona tornada a les aules!
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L’escola Josep Veciana enceta l’any
del Petit Príncep amb 175 alumnes
Els nens i nenes que enguany cursen els seus estudis a l’Escola
Josep Veciana del nostre municipi van iniciar el curs acadèmic
el passat 15 de setembre. El centre educatiu acull enguany
175 alumnes, que com en els cursos anteriors desenvoluparan
els seus estudis amb una temàtica global.
Enguany, el tema escollit és el llibre “El Petit Príncep”, ja que
en aquest any 2014 es commemora el 70è aniversari de la
mort del seu autor, Antoine de Saint-Exupéry. Així mateix,
l’any passat es va celebrar el 70è aniversari de la publicació
d’aquesta obra universal, motiu pel qual l’escola de Perafort i
Puigdelfí ha volgut centrar la seva activitat al voltant d’aquest
fet. Així, tots els actes que l’Escola Josep Veciana desenvolupi
durant aquest curs 2014-2015, com poden ser la setmana cultural, les colònies i els projectes, estaran relacionats amb “El
Petit Príncep”. Així doncs, durant el present curs els alumnes
de la nostra treballaran molt les emocions.

Es clou el Casal d'Estiu amb una original festa
Acabada l'escola, els joves de Perafort i Puigdelfí van poder
gaudir de nombroses activitats en el marc del Casal d'Estiu
organitzat al municipi. En total, van ser 93 nens i nenes els
participants en aquesta activitat que té l'objectiu de ser un
espai de lleure i alhora, d'aprenentatge per als més petits.
El Casal d'Estiu va tenir lloc durant tot el mes de juliol. Entre
les nombroses activitats que s'hi van realitzar, hi va haver
una, que és la que acompanya aquest text en forma de fotografia. Es tracta de la festa de final del Casal d'Estiu en què
es va poder veure els petits amb unes originals disfresses de
Superman mentre feien una divertida coreografia.
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La borsa de treball contribueix a la
reducció de l'atur al nostre municipi
Fa gairebé tres anys que l'Ajuntament de Perafort va posar
en marxa la seva borsa de treball. Es tracta d'una eina que
posa en relació als veïns i veïnes del municipi que busquen
feina, amb les empreses de l'entorn que tenen alguna plaça
vacant. El consistori perafortí s'encarrega d'establir els contactes amb aquestes empreses per tal que tinguin en compte
els currículums dels veïns i veïnes del nostre municipi, en
els seus processos de selecció. En aquest sentit, i gràcies
a aquestes reunions entre el consistori i les empreses, més
d'una trentena de persones de Perafort van trobar feina de
manera temporal, per exemple, en les darreres parades que
han realitzat les dues grans empreses químiques instal·lades
al polígon nord, Repsol i Dow.
També amb l'objectiu de fomentar l'ocupació de les persones
aturades del municipi, l'ajuntament ha fet una aposta ferma per la formació. Així doncs, les persones en aquesta situació
han pogut fer cursos de formació, com el de monitor de menjador entre d'altres, mancomunats amb diferents municipis. El
consistori valora tant aquesta oferta formativa que enguany, es posaran a disposició dels habitants nous cursos de formació
subvencionats per l'Ajuntament, com per exemple, el de carretoner.
Actualment, 150 persones estan inscrites en la borsa de treball municipal mentre que s'han establert contactes amb 40
empreses del municipi o de fora d'aquest. Per inscriure's en aquesta borsa de treball cal portar el currículum a l'Ajuntament
i emplenar un qüestionari complementari que es pot descarregar a través del web de l'Ajuntament (www.perafort.com). Un
cop s'hagi introduït el currículum a la base de dades de la Borsa de Treball, quan arribi alguna nova oferta de feina, des de la
Borsa s'encarregaran d'enviar el currículum a l'empresa sempre que el candidat compleixi amb el perfil sol·licitat.

La tardor arriba carregada de
propostes formatives per a tothom
Amb l'arribada de la tardor comença de nou el curs
escolar, acaben les vacances i és hora, per tant, de
tornar a les nostres rutines i obligacions. Però després
de l'estiu, és també un bon moment per analitzar en
què volem invertir el nostre temps lliure.
Per aquest motiu i seguint la tradició d'anys anteriors,
l'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí posa a l'abast de
tots els veïns i veïnes del municipi un seguit de cursos
de caire molt divers i amb els quals tothom hi pot
trobar alguna activitat del seu interès.
Entre l'oferta de cursos s'hi pot trobar des d'activitats
esportives a idiomes, passant per diverses ofertes de
ball o teatre, entre moltes altres propostes configuren
un ampli llistat d'activitats per a tots els gustos. Els
cursos de tardor, finalitzaran pels volts del mes de
juny de l'any vinent.
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Nova edició del Campionat de Tennis
Taula a la Fresca amb 90 participants
Un any més, el nostre municipi ha acollit el Campionat de
Tennis Taula a la Fresca que enguany ha arribat a la seva quarta
edició. Aquesta proposta lúdica i esportiva va comptar amb
la participació de 86 jugadors que, a banda de competir, van
poder passar una molt bona estona junt amb altres aficionats
a aquest esport.
Aquest campionat, celebrat a l'avinguda Catalunya en el recinte de davant de l'escola, estava dividit en quatre categories.
Una d'aquestes era la dels joves d'entre 8 i 12 anys, el guanyador de la qual va ser Hector Ocaña. En la següent categoria
hi jugaven els joves d'entre 13 i 16 anys i el guanyador va ser
Joel Domènech. Julian Rubio va ser el guanyador de la tercera
categoria, en què hi participaven els majors de 16 anys, i finalment, en la categoria femenina, la guanyadora va ser Belinda
Rubio. El primer, segon i tercer classificat de cada categoria
van rebre un trobeu mentre que tots els participants es van
endur una medalla commemorativa d'aquest quart Campionat
de Tennis Taula a la Fresca.

Descobrim els encants de passejar
durant la nit pels camins del municipi
Prop d'un centenar de persones van voler viure una nit ben
diferent pels volts de Sant Llorenç. Són els participants en la
caminada nocturna que va tenir lloc el passat dia 8 d'agost. El
trajecte es va iniciar a les 21 hores des de davant de l'Escola
Bressol i va transcórrer pels voltants del municipi. En el punt de
sortida, s'hi van concentrar tots els veïns i veïnes de Perafort
els quals estaven disposats a fer-se passar la calor estiuenca
amb una agradable activitat a l'aire lliure. Així doncs, equipats
amb llanternes i frontals, tots els participants van poder gaudir al màxim d'aquesta activitat pensada per a grans i petits.
La caminada nocturna estava organitzada per Perafortbike,
des d'on es van encarregar de portar beure per a tothom a
l'hora de sopar.
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Per Sant Jordi, reviurem les
comunions dels nostres veïns i veïnes
Teniu fotografies de la comunió dels
vostres fills? I de la vostra, o la dels
vostres avantpassats? A Perafort
i Puigdelfí volem reviure aquestes
celebracions tal i com ja vam fer l'any
2013 amb la publicació del llibre 'Sí,
vull' en el qual vam recordar les bodes
dels veïns i veïnes del nostre municipi.
El termini per presentar les vostres
fotografies serà fins al dia 20 de febrer
de 2015. Properament us informarem
amb més detall sobre com participar
en el nou llibre que editarà l'Ajuntament
de Perafort amb motiu de Sant Jordi.

Grups Municipals - Opinió -

Tornem a la rutina després d'un estiu ple
d'activitats. És moment, per posar-se a treballar en els projectes previstos en el pressupost de 2014: els cursos de formació, les
activitats lúdiques i festives, el programa
d'ajudes a l'estudi... De cara a la nova temporada ens comprometem doncs, a tirar
endavant aquests projectes i afirmem amb
tota garantia que treballar, treballarem;
avançar, avançarem; però que la demagògia no serà la nostra eina per fer política.
Distingim perfectament, quan un grup de
l'oposició utilitza la demagògia i això és el
que està passant a Perafort, on l'oposició,
que ara se sent majoria gràcies a un vot
que no es seu, es permet fer una moció
perquè s'anul·lin unes targetes de crèdit del
consistori que no existeixen, motiu pel qual
han d'acabar retirant la moció. Una oposició
que també es permet demanar percentatges
d'augment en les beques quan, fa tan sols
uns mesos, havien aprovat el contrari. Nosaltres no actuem així, nosaltres governem i
som responsables amb el que fem. I és que
ja ho diu el refrany, una cosa és predicar, i
una altra, donar blat.
Grup Municipal CiU

En el passat ple ordinari de data 22/09/2014,
es presentava per part de l’equip de govern un
punt de l’ordre, l'aprovació de les beques de
llibres, transport per l’any vinent.
Aquesta proposta consistia en la pujada nomes
d’un tres per cent.
Tota l'oposició conjuntament vam presentar
una proposta alternativa, argumentant que en
els temps actuals de crisis moltes famílies de
Perafort i Puigdelfí estan fent verdaders esforços
per poder arribar a final de mes i que aquest
esforç hauria de ser recíproc per part del nostre
ajuntament.
La nostra proposta consistia en què aquestes
beques s'apugessin com a mínim en un deu
per cent en alguns casos i en altres com per
exemple educació especial arribessin al 80%
passant de 222 euros als 300.
Doncs el senyor alcalde i els seus regidors, que
es permeten el luxe de fer despeses en publicitat i propaganda de 67.000 euros, en dietes
10.500 o en quilometratge 15.000 euros.
Van votar en contra i per l’any vinent les beques
només s’apujaran un tres per cent.
Grup Municipal PSC

EL FRANCOLÍ
Tenim una magnífica zona verda pública al nostre municipi poc aprofitada i una mica abandonada. Aquest riu, anys enrere, ple de llises i
anguiles que servien per fer una paella d’arròs,
avui no ens hi atreviríem a aprofitar-les, degut
als residus provinents de diverses indústries i
depuradores. L’estat actual de la llera és de total
abandonament per les autoritats competents
(Agència Catalana d’Aigua), plena d’esbarzers
i canyars.
Caldria plantejar des del nostre ajuntament algun projecte de reaprofitament de la llera del
riu Francolí. També caldria rehabilitar el molí de
Puigdelfí, actualment afectat per les obres del
corredor del Mediterrani. Aquest molí rehabilitat,
podria servir com a una escola de la natura del
riu Francolí i de punt de sortida d’excursions
pel riu.
Cal unir aquest espai del riu Francolí de forma
directa amb el nucli de Perafort. Aquesta unió
podria ser a través de la via del ferrocarril en
desús.
Perafort, setembre de 2014
Lluís Massagués Vidal

VIURE
VIURE A
A PERAFORT
PERAFORT II PUIGDELFÍ
PUIGDELFÍ

ACORDS DE PLENS
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Extracte de l'acta de la sessió del Ple celebrada el 27 de juny de 2014
Assistents: Hi assisteixen tots els representants del Ple Municipal

S'acorda adjudicar el contracte per a la prestació del servei de menjador escolar de l'Escola Bressol Mar Blava i del CEIP Josep Veciana, per
als cursos 2014-15 i 2015-16, a l'empresa SERUNION S.A. Aquesta empresa és la que ha presentat l'oferta més avantatjosa. També s'acorda
publicar el corresponent anunci al BOP i al DOGC i notificar aquest acord a totes les empreses presentades.

S'acorda per unanimitat aprovar la convocatòria de Beques per al curs 2014-15, de conformitat amb l'ordenança municipal en vigor. També
s'acorda fer la màxima difusió sobre aquestes ajudes a les famílies que tenen la voluntat de sufragar el cost dels estudis dels fills.

S'acorda per unanimitat fixar els dies 19 de gener de 2015 i 29 de juny de 2015 com a festes locals. Aquests acords es notificaran al Departament d'Economia i Empresa.

Padró d'habitants
NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

Jan Gómez Fernández
31/07/2014

Antònia Puig Brullas (INE)
05/09/2014

Asier Jerez Pérez de Mendiguren
10/08/2014

Basilio Moreno Garrido (INE)
14/09/2014

Carla Fernández Bouffy
02/09/2014
Aleix Rodríguez Carre
06/09/2014
Toni Zarza Sánchez
09/09/2014

SERVEIS
SOCIETAT

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

Telèfons útils
Informació
Ajuntament .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977 62 50 06
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

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

VALLS › TARRAGONA
6.05
(1) 8.05

(2) 9.40
(1) 11.35

(1) 13.35
(2) 15.35

(1) 6.45
(2) 8.30
10.05
12.05

Hopital Joan XXIII (urgències)  .  .  .  .  .  .  . 977 29 50 11
Informació toxicològica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91 562 04 20
Servei d’atenció a la dona .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 31 20 88
Atenció a la dona maltractada  .  .  .  .  .  .  . 900 900 120
Atenció a la infància  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 300 777

Farmàcies de guàrdia
Sanromà, Núria - Rubio, Clara, La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

9.10

(1) 10.35
(1) 12.35

22.05

21.10
22.40

20.05
(0) 21.35
23.05

6.00

(1) 7.30

8.05

17.05
(1) 18.40
(1) 20.40

(1) 8.30
10.05
(2) 13.30

(2) 17.10
(1) 19.25
21.10

8.05
(1) 9.40
12.05
(1) 14.45
18.05

22 de novembre de 2014. Tarragona

(2) 7.35

16.10

(0) 17.35
(2) 19.40

9.05

(1) 10.50
14.05
18.05
20.05

(1) 21.25

Taxi .  .  .  .  .629 79 13 13 / 608 48 68 48 / 660 06 82 35
Fecsa Endesa (avaries) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  902 536 536

TARRAGONA › VALLS
FEINERS

(2) 14.40
(1) 16.40

14.05

CAP d’El Morell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 84 06 56
Farmàcia de Perafort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .977 62 55 55
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20.45
(1) 23.10

(2) 8.30

18.05

6.00
(0) 7.25
9.00
(1) 10.30

(1) 12.25
(1) 14.35

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

DISSABTES
(1) 9.40
12.05
16.10

(1) 18.40
(2) 20.45
22.05

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

(1) 20.45

DIUMENGES I FESTIUS

(0) 6.30
(1) 7.50

(3) 9.25
(2) 11.25

16.00

21.00
22.30

20.00
(0) 21.25
23.05

(2) 17.25
(1) 19.25

(1) 6.50

14.00

12.00
(1) 15.30

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

22.05
9.00
(1) 10.30

14.05
(2) 17.10

11.25

16.10

14.00

12.00
(1) 15.15

(2) 21.30

22.05

20.00

18.00
20.00

21.00
(1) 8.25

(2) 16.50

18.05

7.50
(1) 9.25

7.50
(1) 9.25

20.05

14.00

9.00

9.05
(1) 10.50

(1) 18.40

10.00
12.00

(2) 13.25
(2) 15.25

10.05

(2 )13.30

6.50
(0) 8.30

10.00

18.00

(1) 20.45

(2) 12.50
16.00
(2) 19.30

(1) 22.05

23.10

23 de novembre de 2014. Tarragona
Roig – Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel.: 977 21 66 09

29 de novembre de 2014. Tarragona
Salazar, Antonio C. B. Pin i Soler, 3. Tel. 977 21 81 75

30 de novembre de 2014. Tarragona
Tuset J. - Salomó, E. Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

(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

6 de desembre de 2014. Tarragona
Fullana Fiol, Tomeu. Cristòfor Colom, 1. Tel.: 977 21 45 17

7 de desembre de 2014. Tarragona
Vidal Gotanegra, M. Teresa. Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS

8 de desembre de 2014. Tarragona

6.20

7.00

7.50

6.00

6.50

7.50

Roset Armengol, Marta. Pl. Generalitat,1 A. Tel.: 977 21 16 60

8.20

8.45

9.24

9.00

10.00

10.30

13 de desembre de 2014. Tarragona
Pinilla Andreu, Míriam, Francesc Bastos, 1 bis. Tel.: 977 22 15 60

14 de desembre de 2014. Tarragona
Milian Grao, Mª Pilar. Canyelles, 6. Tel.: 977 23 27 22

20 de desembre de 2014. Tarragona
Cabrito Serra, M. Teresa. Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

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

21 de desembre de 2014. Tarragona
Pons Güell, M. Carme. Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61

25 de desembre de 2014. Tarragona
Iáñez Burgos, Oliva Maria. Passeig Marítim Rafael de Casanova, 1. Tel.: 977 59 13 84

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

Sanromà, Núria - Rubio, Clara, La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

19.40

20.19

21.00

18.50

19.25

20.00

27 de desembre de 2014. Tarragona

21.24

21.40

22.19

20.45

21.00

22.05

23.29
8,25
10.00
12.00

9.00
10.30
12.50

26 de desembre de 2014. Tarragona

Roig – Sabaté. Rovira i Virgili, 30. Tel.: 977 21 66 09

28 de desembre de 2014. Tarragona
Canals Garriga, M. Teresa. Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38

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

