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SALUTACIÓ

Perafort?

Comença un any nou i, a Perafort, ho fem amb els millors
ingredients que es poden posar per obtenir un 2015 ple de
bons moments.
El primer d'aquests ingredients amb els que amanirem el nou
any és l'entusiasme. Sentir passió pel que es fa i posar-hi il·
lusió, és clau per aconseguir bons resultats en tot allò que
ens plantegem. A Perafort i Puigdelfí, n'estem convençuts i és
per això que, durant aquest 2015, continuarem treballant amb
entusiasme per assolir amb èxit, tot el que ens proposem de
manera conjunta, l'Ajuntament i els veïns i veïnes del municipi.
Un altre dels ingredients que no faltaran en aquesta particular
recepta del 2015 que hem dissenyat, són els projectes. Tothom
necessita fites i objectius que els encoratgin a aixecar-se cada
dia, i aquest consistori no és una excepció. L'ajuntament de
Perafort i Puigdelfí, s'ha proposat també, els seus particulars
reptes per a aquest 2015. Uns reptes que val a dir-ho, serviran
per augmentar el benestar dels habitants d'aquest municipi,
ja que aquesta ha de ser la principal finalitat de la tasca de
tot consistori.
Entre els projectes que ens hem marcat, n'hi de diferents tipus.
Així doncs, ens hem proposat continuar amb el desenvolupament del nostre municipi amb accions com, per exemple,
la remodelació de la Casa de l'Abadia que està en marxa des
del passat 2014. Evidentment, també realitzarem les accions
puntuals necessàries per a mantenir el bon estat del nostre
municipi.
Però entre els projectes de Perafort i Puigdelfí, n'hi ha uns que
són els més importants ja que són els que tenen a veure amb
les persones. Per tant, aquest 2015, no faltaran en la nostra
agenda política programes com les beques a l'estudi o els
cursos per als veïns i veïnes del municipi.
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Finalment, el darrer ingredient amb el que omplirem aquest
2015 seran els desitjos: els desitjos de poder continuar compartint amb tots vosaltres el nou any que ara fa poc, va començar. Esperem que plegats, puguem gaudir d'un 2015 ple de
bons moments, uns bons moments com els que vam viure
durant el darrer trimestre del 2014. En aquest nou número
de la revista Viure us en fem un repàs així que, sense més
preàmbuls, us convidem a llegir-la i a gaudir de tot allò que
vam viure plegats.
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Els actes nadalencs
envaeixen Perafort
i Puigdelfí
La celebració del Nadal ha aconseguit un any més, aplegar tots els veïns i veïnes
de Perafort i Puigdelfí entorn a un programa de festes ben especial. Abans de
les dates nadalenques, ja varem començar a escalfar motors amb la realització
de diversos actes previs. Aquest és el cas de la festa de l'oli que va tenir lloc el
dia 13 de desembre, festivitat de Santa Llúcia quan també es va celebrar la inauguració dels rentadors de Puigdelfí. A més, també es va celebrar el tradicional
dinar de Santa Llúcia al Casal Cultural de Puigdelfí, i un concert solidari a favor
de la Muntanyeta.
El dia 20 de desembre va ser el torn per a dues activitats lúdiques que van tenir
lloc dins i fora del nostre municipi. D'una banda, ens referim a la sortida que va
fer la gent gran a Saragossa, i de l'altra, i ja amb la vista fixada al nostre municipi, el Casal de Puigdelfí va acollir un sopar que va estar amenitzat amb diversos
monòlegs.

L'endemà i recuperats de la dosi d'humor del dia anterior, es va celebrar la caminada popular que enguany ha arribat a la seva tercera edició. El tret de sortida
d'aquesta cita esportiva es va donar a les 10 del matí per la qual cosa, els participants van tenir temps per assistir a l'activitat programada per aquella mateixa
tarda: la representació dels Pastorets, una obra teatral imprescindible en el marc
de les festes de Nadal en molts municipis de Catalunya. El Casal de Perafort va
ser l'espai triat per acollir aquesta representació en què es parla del naixement
de Jesús i de la lluita entre el bé i el mal entre àngels i dimonis.
Una de les activitats nadalenques per excel·lència en el nostre municipi és la
de la celebració del Tió. Aquesta entranyable tradició es va celebrar el dia 24 al
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Casal de Perafort i el matí del dia de Nadal, a Puigdelfí.
Val a dir els participants van quedar molt satisfets amb
la generositat del nostre Tió!
Els nens van continuar sent els protagonistes durant el
dia de Sant Esteve. En primer lloc, durant el matí, van
poder participar en un taller infantil al casal de Perafort.
Després d'aquesta activitat, van poder-se reunir amb
els Patges Reials per fer-los entrega de les seves cartes
per als Reis Mags. Per als que no tenien encara la carta
escrita, va haver una altra oportunitat per trobar-se amb
els Patges Reials. Aquesta segona cita va ser el dia 28,
quan també va tenir lloc el tradicional concert de Nadal.
Un dia abans però, la tarda del 27, va continuar la diversió per als petits que van poder assistir al Parc Infantil
organitzat al Casal de Puigdelfí.
Els tres dies següents, del 29 al 31 de desembre, es van
celebrar diversos tallers. En primer lloc, el CEIP Josep
Veciana va acollir un taller de galetes Peta-Zeta. Aquesta
activitat no només va ser dolça pel gust de les galetes que
s'hi van cuinar, sinó que també ho va ser perquè els diners
recollits amb les inscripcions es van destinar a l'Hospital
Sant Joan de Déu per combatre el càncer infantil.
El segon dels tallers, també celebrat al CEIP Josep
Veciana, va tenir també una finalitat solidària. I és que
el preu de les inscripcions era de dos quilos de menjar
per participant. Els aliments recollits a través d'aquest
taller de conta-contes i arbres de Nadal i de jocs de
baldufa, es van entregar a Càrites.
Finalment, el dia 31 es va celebrar un taller de ball, manualitats nadalenques i unes mini olimpíades esportives
també al CEIP Josep Veciana. En aquest cas, el preu de
les inscripcions per persona era també de dos quilos de
menjar per entregar a Càrites.
I com no podia ser d'altra manera, el dia 31 van tenir
lloc els actes festius d'obligat compliment a tot arreu:
les revetlles de cap d'any que es van celebrar als Casals
de Perafort i Puigdelfí. Música i ball van servir per donar
la benvinguda al 2015 en un bon ambient entre tots els
veïns i veïnes.
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Es rehabiliten els antics rentadors
de Puigdelfí
Va ser un espai en què les dones del poble, no només rentaven sinó que també conversaven i compartien moments
agradables. Els antics rentadors de Puigdelfí daten de l’any
1950 i, com en moltes altres poblacions, es van construir per
evitar que s'hagués de baixar al riu a rentar la roba. Aquests
rentadors, que van tenir una destacada importància en la vida
social de les dones del municipi a la dècada dels anys 50, es
van edificar en uns terrenys propietat de la família Puig. En el
seu dia van cedir l'espai que ocupen, a canvi de rebre aigua
de manera gratuïta dos cops per setmana. Amb el pas del
temps però, els rentadors
de Puigdelfí van caure en
desús per la qual cosa es
van anar deteriorant.
Des del passat mes de
desembre, aquests rentadors llueixen una imatge
renovada ja que s'hi han
fet diversos treballs de
millora per recuperar-los
com a espai d'interès per
als nostres veïns i veïnes.
Una cinquantena de persones van assistir a l'acte
d'inauguració dels rentadors que es va celebrar el
dia de Santa Llúcia i en el
marc d'una jornada carregada d'activitats.

Es recullen diners per a la parròquia
Després de la inauguració dels rentadors, va tenir lloc al nostre municipi una
missa i acte seguit, es va celebrar un
dinar popular. Un total de 140 persones
van assistir a aquest dinar organitzat
per l'Església i el Col·lectiu de Dones de
Puigdelfí el qual té la finalitat de recollir
diners per a la parròquia del poble.
Ja a la tarda, i després d'haver degustat
un boníssim àpat, es va amenitzar la jornada amb música en directe. Havaneres i
cançons tradicionals catalanes, a càrrec
del grup Els Pescadors del Francolí, van
posar punt i final a una jornada repleta
d'activitats.
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Donem la benvinguda a l'oli nou
Ja ho diuen, no hi ha res millor que una torrada de pa amb
un oli ben bo i, per a oli bo, el que van poder degustar els
assistents a la Festa de l'Oli Nou que va tenir lloc el passat
14 de desembre al nostre municipi. Com ja és tradició, i de la
mateixa manera que es fa en molts altres indrets de Catalunya,
el nostre municipi va organitzar un esmorzar amb l'objectiu
de degustar les primeres premsades d'oli nou de l'any.
200 persones no es van voler perdre aquest esmorzar popular
en què no hi va faltar de res, ja que hi havia pa torrat, llonganissa, cansalada i com no, el protagonista de la festa, és a
dir, l'oli. A més d'esmorzar, els participants en aquesta cita
van ajudar a recollir diners per a la Marató de TV3 i és que el
total de l'import que es va destinar a aquesta cita solidària.
Com sempre, però, i en el marc d'aquesta festa, també es
van celebrar un parell d'activitats complementàries. D'una
banda, la Fira d'Artesans que va tenir lloc durant el matí i que
va comptar amb la presència de nombroses paradetes amb
productes d'alimentació i artesania i de l'altra, la Trobada
d'Intercanvi de Xapes de Cava. Aquesta trobada va arribar
enguany a la seva vuitena edició i va aconseguir aplegar de
nou, nombroses persones amb la mateixa afició.

Castanyes i panellets no falten a la nostra taula
La festa de la Castanyada és un dels actes destacats en el darrer trimestre del calendari festiu
català. Per aquest motiu, l'agenda d'activitats del
nostre municipi va incloure com és tradició, uns
actes específics amb motiu d'aquesta celebració.
Podríem dir que són imprescindibles durant la
nit del 31 d'octubre: les castanyes i els panellets
no falten en cap taula durant aquesta tradicional festa que al nostre municipi es va celebrar
amb un sopar als Casals de Perafort i Puigdelfí.
Nombrosos veïns i veïnes no es van voler perdre,
doncs, una festa de la Castanyada en què es van
degustar àpats elaborats amb productes típics
de l'època i com no, les tradicionals castanyes
i panellets.
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Marxem d'excursió a Saragossa
La gent gran del nostre municipi va fer una sortida a Saragossa.
Més d'una vuitantena de persones van gaudir d'aquesta activitat lúdica que va tenir lloc a finals del passat mes de desembre.
Durant l'excursió, els veïns i veïnes del nostre municipi van
poder visitar El Pilar, un dels temples barrocs i de peregrinació
més importants. Després de dinar, els habitants de Perafort
però, també van poder veure una demostració del ball típic
de Saragossa, la jota aragonesa. Aquesta sortida, que es va
realitzar amb la col·laboració de Repsol, va ser doncs, una jornada agradable en què hi va temps per a les visites turístiques
i també, per als actes culturals propis d'Aragó.
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Contes per estimular
l'aprenentatge dels petits
Prop d'una trentena de nens van participar en la sessió de
contacontes que va tenir lloc el passat 11 de novembre a la
biblioteca municipal del nostre municipi. Aquesta activitat
es trobava emmarcada en el cicle "Tardor de Contes a les
Biblioteques i Punts del Tarragonès", organitzat pel Consell
Comarcal del Tarragonès i que està patrocinat per la Fundació
Privada Mútua Catalana. La sessió va anar a càrrec de la contacontes Rat Cebrián que va explicar el conte "Evidències i
històries de fa dos mil anys".
Altres municipis com Vilallonga del Camp, la Riera de Gaià o La
Pobla de Mafumet, també van participar en aquesta activitat
que té l'objectiu d'estimular els nens i fer-los aprendre a través
de la lectura de contes.

La sirena d'avís de risc químic de
Perafort funciona correctament
La direcció general de Protecció Civil va supervisar, el passat 16 d’octubre, el correcte funcionament de 83 sirenes d'avís de
risc químic en 37 municipis de tota Catalunya, entre elles, la de Perafort.
La prova va finalitzar satisfactòriament, ja que es va poder comprovar el bon funcionament de tot el sistema de sirenes d'avís
en cas de risc químic del Plaseqcat, que és el principal sistema i el de major abast per avisar a la població en cas d'accident.
Aquestes proves periòdiques tenen l'objectiu de comprovar el nivell auditiu i el bon funcionament de les sirenes i, d'altra
banda, donar a conèixer i familiaritzar a la població amb el so d'avís (so pla) perquè puguin reaccionar adequadament en cas
d'emergència.
En cas d'accident químic, les mesures de protecció més segures són la de confinar-se a l'edifici més proper, la desconnexió
de tots els sistemes de refrigeració o calefacció, escoltar els butlletins informatius de la ràdio, no sortir de casa sota cap
concepte i evitar la utilització del telèfons per a no col·lapsar les línies.
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Recollida de voluminosos
i deixalleria mòbil
Durant el present any, el nostre municipi seguirà gaudint del servei
de deixalleria mòbil i de recollida de voluminosos i andròmines
que gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès. Així, pel que fa
als voluminosos, podran ser dipositats al costat dels contenidors
soterrats la nit anterior el segon dilluns de cada mes (comptant
només les setmanes completes), a excepció de l’octubre, que es
trasllada a dimarts. Així, les dates d’aquest servei al nostre municipi
seran les següents: 12 de gener, 9 de febrer, 9 de març, 13 d’abril,
11 de maig, 8 de juny, 13 de juliol, 10 d’agost, 14 de setembre, 13
d’octubre, 9 de novembre i 14 de desembre.
D'altra banda, el servei de deixalleria mòbil a Perafort es realitzarà
el 24 de gener, 28 de febrer, 28 de març 25 d'abril, 23 de maig, 27
de juny, 25 de juliol, 22 d’agost, 26 de setembre, 24 d’octubre, 28
de novembre i 2 de gener de 2016. Mentre que a Puigdelfí serà els
dies 25 de gener, 22 de febrer, 22 de març 26 d'abril, 24 de maig,
28 de juny, 26 de juliol, 23 d’agost, 27 de setembre, 25 d’octubre,
22 de novembre i 27 de desembre.

La teva comunió,
protagonista
del llibre de tots.
Participa en el llibre que editarà
l'Ajuntament de Perafort amb motiu de Sant Jordi.
Porta'ns la foto de la teva comunió,
la dels teus fills, pares o avis, i forma part
d'aquest llibre que ens ajudarà a conèixer
l'evolució de les comunions al llarg del temps.
Si vols participar-hi, porta la teva fotografia a
l'Ajuntament. Tens temps fins al proper 20 de febrer!

Perafort i Puigdelfí, en progrés constant >>>
Carrer Nou, 7-11
www.perafort.cat | www.puigdelfi.cat
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Tradició i cultura en el primer
trimestre a l’Escola Josep Veciana
En els primers compassos del present curs acadèmic, els 175
alumnes de l’Escola Josep Veciana han tingut l’oportunitat de
seguir amb el seu aprenentatge. I a més, han tingut temps per
celebrar les festes més tradicionals del calendari, com són la
Castanyada i el Nadal.

D’altra banda, entre les activitats realitzades durant aquest
primer trimestre del curs destaquen l’excursió a la granja que
van protagonitzar els alumnes del cicle infantil, i la visita al
Museu d’Art Modern de Tarragona, on els alumnes van aprendre diferents aspectes de la pintura com ara el collage.

En la primera d’aquestes celebracions, l’AMPA va obsequiar
amb les tradicionals castanyes a tots els alumnes, que per la
seva banda van elaborar uns panellets deliciosos. I pel que fa
al Nadal, el centre educatiu va celebrar aquestes dates tan
destacades amb un festival encisador. I en el marc de les festes nadalenques, els alumnes van mostrar el seu vessant més
solidari tot organitzant una recollida d’aliments per a Càritas,
així com una sessió de cinema en favor de La Marató de TV3
que va permetre recaptar 234’80 euros.

Finalment, cal destacar que l’Escola Josep Veciana ha triat com
a tema d’enguany el llibre “El Petit Príncep”, commemorant
el 70è aniversari de la mort del seu autor, Antoine de SaintExupéry. A més, l’obra va ser publicada fa 71 anys, motiu pel
qual l’escola està celebrant aquest curs diverses activitats i
projectes al voltant d’aquest llibre universal. Així, cada classe
ha escollit un personatge o element del llibre per disfressar-se
durant el Carnaval, i les colònies estaran tematitzades amb
els planetes de l’obra literària.

Una alumna de l’escola guanya
un concurs estatal de creativitat
Iona Edo Pijuam, de només cinc anys i alumna de la classe
‘Planeta Terra’ de la nostra escola, ha estat la guanyadora del
concurs estatal ‘Giotto eres tú’. Aquesta iniciativa ha comptat
amb la participació d’alumnes d’arreu d’Espanya i tenia com
a objectiu desenvolupar la creativitat dels estudiants amb un
tema concret, com és el de la igualtat entre les persones, a
través de l’assignatura de plàstica.
El projecte guanyador, titulat “Som de colors”, és una figura
de plastilina en què cada part del cos està representada
per un color diferent. Com a premi, la Iona ha rebut una
PlayStation 4 i, a més, durant el primer semestre d’enguany
la seva obra serà reproduïda en una edició limitada dels
estoigs Giotto Turbo Color de 12 unitats. Finalment, la nostra
escola ha rebut com a premi una dotació de material per a
l’assignatura de plàstica.
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Les festes tradicionals, eix conductor
de les activitats de l'Escola Bressol

El més de setembre, va iniciar-se un nou curs per als alumnes
de l’Escola Bressol Mar Blava de Perafort. Durant la primera
setmana, els nous alumnes es van anar incorporant progressivament en el període d’adaptació després del qual, tots els
petits van iniciar un trimestre ple de celebracions importants,
que va culminar amb la celebració del festival de Nadal.
En primer lloc, gran part del mes d'octubre es va dedicar a la
celebració de la Castanyada. Durant diversos dies, i els petits
i les petites van conèixer la història de la Castanyera, van cantar cançons i van realitzar activitats prèvies a aquesta festa.
El dia 30 d'aquest mateix mes, van anar al forn del poble per
coure els panellets que havien confeccionat a la classe i tot
seguit, el dia 31, van celebrar la Castanyada junt amb els seus
familiars que també havien estat convidats.
A principis del mes de novembre, a l'escola bressol es va
donar la benvinguda a la nova estació: la tardor que comporta
molts canvis, especialment en el paisatge. A partir d’elements
típics de la tardor, com castanyes, moniatos, pinyes, etc. es va
confeccionar diversa decoració per a l’escola. D'altra banda, a
finals de mes també es va celebrar Santa Cecília, la patrona de
la música. Així doncs, es van confeccionar instruments amb
material reciclat, i els alumnes de sisè del CEIP Josep Veciana
van delectar als petits amb un concert.

Finalment, al mes de desembre es va treballar la temàtica
nadalenca. El dia 3 es va dur una carta a correus convidant
el Tió a visitar l’escola, un Tió que per cert, va arribar el dia
9. Els patges reials també van visitar l’escola per tal de rebre
les cartes amb els desitjos dels nens i nenes. La celebració
del festival de Nadal al Casal de Perafort, on es va fer cagar
el Tió i es van cantar cançons de Nadal, va servir per posar
punt i final a un trimestre carregat d'activitats.
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L'ajuntament dóna suport a les
famílies amb fills que estudien
Un dels pilars en què l'Ajuntament de Perafort centra el
seu treball és el del suport a les famílies amb fills que
estan estudiant. Per a l'actual curs escolar 2014-15, el
consistori ha posat a disposició dels veïns i veïnes del
municipi, un programa de beques amb les que es busca
ajudar les families en l'educació dels seus petits. Com
cada any, aquest programa, inclou ajuts per a l'adquisició de llibres i matrícules i també, per al transport
escolar.
Enguany, i com a mostra del compromís de l'ajuntament amb les famílies, s'ha incrementat l'import de les
beques en un 3 per cent, respecte a l'any anterior. En
total s'han sol·licitat 293 beques.

Es realitzen accions formatives per
millorar en el treball
La importància d'una bona formació alhora d'optar a un lloc de
treball és molt gran. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Perafort
continua apostant per impulsar accions formatives per a totes
aquelles persones que desitgin ampliar els seus coneixements.
Amb aquest objectiu, el passat mes de novembre el consistori

va impulsar dues accions formatives subvencionades: un curs
d’Aplicador i Manipulador de Fitosanitaris i un d’Operador de
Carretilles elevadores frontal i retràctil, apilador, transpaleta
elèctrica i Picking. Ambdues activitats van tenir lloc a la sala
Polivalent de Puigdelfí.

ESPORTS
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Caminem contra el càncer infantil
La tercera caminada solidària, tot
un èxit de participació
El nostre municipi va acollir el passat 21 de desembre la tercera edició de la caminada solidària, una iniciativa del nostre
Ajuntament que combina esport i solidaritat en benefici de
l'àrea d'oncologia infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Amb el suport de:

Els participants, que van fer una aportació solidària de 3 euros
els adults i 2 els infants, van completar un senzill circuit de
cinc quilòmetres que va transcórrer pels carrers del municipi
i que va facilitar l’àmplia participació de grans i petits que es
va donar en aquest acte.
Un cop finalitzada la caminada, els assistents van recuperar
forces un esmorzar popular, completant així un mati solidari
en favor de l’àrea d’oncologia infantil de l’Hospital Sant Joan
de Déu, al qual el nostre consistori lliurarà properament els
beneficis d’aquesta tercera caminada solidària a través de
la qual, un cop més, els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
van mostrar la seva disposició a ajudar en els actes solidaris
que s'organitzen al municipi. En aquesta ocasió, també hi van
col·laborar diferents empreses i entitats del nostre entorn.

El cros solidari de l'escola rep el
premi Auriga Fvscvs
Organitza:

El passat 18 de maig, el nostre municipi va acollir la celebració del
primer Cros solidari Escola Josep Veciana, una iniciativa organitzada per l’AMPA de l’Escola i per l’Ajuntament. La trobada, que va
ser tot un èxit de participació, va incloure un component solidari,
ja que tots els participants van tenir l’ocasió de col·laborar amb
l’aportació de productes per al banc d’aliments de Càritas.
I uns mesos després, aquesta iniciativa solidària ha merescut un
premi. En concret, l’Auriga Fvscvs que el Consell Comarcal del
Tarragonès, a proposta del nostre Ajuntament, va concedir el
passat 10 d’octubre a l’AMPA de l’Escola Josep Veciana, com a
reconeixement per aquesta proposta esportiva i solidària.

VII edició
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L'activitat futbolística torna al
nostre municipi
Aquesta temporada 2014-2015 i després de dos anys sense futbol, un grup
de joves del municipi s'ha fet càrrec del
Club de Perafort i ha engegat un seguit
d’iniciatives per tal de dotar-lo del major
nombre d’equips possibles. Un dels principals objectius d'aquesta iniciativa que
compta amb el suport de l'Ajuntament,
ha estat el d'aconseguir aplegar els més
petits per tal de formar un teixit de futbol
base prou important.
Després de donar a conèixer aquest projecte esportiu i educatiu al poble, s’han
pogut formar 3 equips. El primer participa
a Quarta Catalana, una lliga organitzada
per la Federació Catalana de Futbol dins del grup 25; un equip de prebenjamins, que participa en una competició organitzada
pel Consell Esportiu del Tarragonès; i finalment, l’equip dels més petits, amb jugadors de 4 anys i que són el futur del club.
Paral·lelament a aquesta iniciativa, també s'estan buscant socis, ja que el teixit social del Club és molt important per donar
suport als seus equips. De cara a la propera temporada, es busca consolidar aquests tres equips, i, si la demanda és prou
important, no es descarta formar-ne algun més. L'activitat, notícies, resultats dels equips, entre d'altres informacions, es
poden seguir a través del facebook del Futbol Club Perafort.

Grups Municipals - Opinió -

Ha acabat un any i per tant, s'ha de fer
balanç. Què ha de dir el grup municipal de
CiU en aquest espai que existeix al nostre
butlletí per plantejar qüestions com a grup
polític, més que com a equip de govern?
Una cosa que és evident: que al llarg del
2014, el nostre grup municipal ha treballat
amb responsabilitat i ha demostrat ser un
govern que funciona.
Si mirem enrere, veurem qui ha treballat
i qui no. Nosaltres hem treballat i ho hem
fet amb la responsabilitat que es mereix el
nostre municipi, una responsabilitat que
se sosté en una acció política activa que
estigui basada en fets i no en comentaris
incendiaris i en promeses buides de contingut. El proper mes de maig, se celebraran eleccions municipals i, pot donar-se
el cas que alguns aprofitin per fer crítiques
sense raó o promeses difícilment assolibles. Aquesta no ha estat mai la nostra
manera de treballar: nosaltres treballem
des de l'acció i la responsabilitat política, i
aquest és el compromís que mantenim de
cara al futur.

El proper 24 de maig tenim de nou una fita
amb les urnes, en aquest cas tenim les eleccions municipals en què triarem de nou als
nostres alcaldes, regidors. En definitiva a les
persones que han de representar al nostre
municipi, que han d'administrar i gestionar
els diners de tots els veïns.
El grup municipal de Perafort i Puigdelfí durant aquesta legislatura ha fet els deures,
hem treballat des de la nostra tasca com
a oposició, davant un municipi que perd la
majoria absoluta. Aportant i intentant sumar
sempre en positiu.
Ens presentem a aquestes properes eleccions
municipals plens d'il·lusió i optimisme, amb
un equip renovat, format per veïns tant de
Perafort com de Puigdelfí.
Un equip que està convençut que a Perafort
i Puigdelfí , les coses es poden fer millor del
que s’estan fent, augmentant el compromís
social amb mes transparència, participació i
projectes de futur.
Us demanem que ens doneu l'oportunitat de
poder demostrar-ho i confieu en nosaltres,
segur que no us defraudarem

Des que es va inaugurar l’AVE, sabem quan
passen els trens pel nostre municipi pel soroll que fan. De dia no molesta gaire, però
de nit, els que no paren a l’estació van molt
ràpids i fan molt de soroll. Per evitar sorolls
i molèstia als veïns, es solen posar pantalles
acústiques. Però l’AVE que ja està funcionant, no té cap pantalla acústica. I l’altre AVE,
en construcció?.... Existeix un tram prop del
nucli de Perafort que té pantalles acústiques,
però i el viaducte del riu Francolí, on son les
pantalles acústiques? O davant del nucli de
Puigdelfí, algú veu les pantalles acústiques?
Pot ser perquè, com que ja estem “acostumats” a la contaminació acústica de la
Refineria, hem d’aguantar-ho tot?
La Refineria, anomenada abans ENPETROL, es
va posar en funcionament pels anys
1975, ara fa uns 40 anys, i des de llavors hem
sentit molt sorolls.
Cap alcalde, des de 1975, ha intentat posar
fre a la contaminació acústica provinent de
la gran indústria. S’hauria de fer alguna cosa.
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Extracte de l'acta de la sessió del Ple celebrada el 22 de setembre de 2014
Assistents: Il·lm. Sr. Joan Martí Pla i Pla, alcalde president; Ma. Roser

S'acorda per unanimitat aprovar el conveni de col·laboració en-

Artacho i Leiva, 1a tinent d'alcalde; Xavier Prim i Cusidó, regidor;

tre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de

Elena Sánchez Yuste, regidora; Daniel Esparza i Sirera, regidor; Juan

Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques

Navarrete i Montoro, regidor; Manuel Baeza i Galdón, regidor; Javier
Antonio Robledo i López, regidor.

d'igualtat. També s'aprova notificar l'acord al Consell Comarcal del Tarragonès.

S'informa al ple dels decrets d'Alcaldia de 27 de març de 2014 i del decret
amb data 14 de juliol de 2014, pel qual el 2n tinent d'alcalde, Sr. Javier Robledo
i López, cessa en aquesta funció i en les de les regidories de Cultura, Festes
i Joventut, així com de la seva condició de membre de la Comissió de Govern

S'acorda amb els vots favorables de l'equip de govern, aprovar inicialment la modificació de les quanties de l'Ordenança de beques per al 2015.
S'augmentarà el seu import en un tres per cent.

i de tots aquells càrrecs representatius de l'Ajuntament que pugui ocupar.
S'informa de que un grup de persones del municipi s'han compromès a
S'informa al ple sobre la disconformitat de l'Ajuntament de Perafort a
la Resolució en data 8 d'agost de 2014, dictada pel director general de
Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, segons
la qual els taxis de Perafort i la Secuita no tenen preferència sobre la resta
de taxis a l'Estació del Camp.

tirar endavant un equip de futbol que jugui a Quarta Catalana. Per fer-ho,
rebran una aportació municipal de 8.000 euros aproximadament. D'altra
banda, aquest mateix grup de persones s'ha posat en contacte amb
l'AMPA de l'escola Josep Veciana, per tal d'aconseguir un mínim de nens
amb els que poder tirar endavant un equip de futbol infantil.

Padró d'habitants

NAIXEMENTS
Mateo Pomponio Romano
i Miqueas Pomponio Romano
27/11/2014

CASAMENTS
Carlos Salavert Cómez
i Mª Teresa Bejar Tafall
31/12/2014

DEFUNCIONS
Josefa Mª Mor Cami
16/11/2014
Joan Solé Vidal
23/12/2014

A data d’avui hi han 1.334 habitants empadronats al municipi

SERVEIS
SOCIETAT
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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

25 de gener, Tarragona
Boronat Poderós, Jorge. Sant Pere, 3 (Serrallo). Tel.: 977 24 06 72
31 de gener, Tarragona
Canals Garriga, M. Teresa. Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38

(1) 10.35
(1) 12.35

22.05

21.10
22.40

6.00

(1) 7.30

8.05

(1) 8.30
10.05
(2) 13.30

(2) 17.10
(1) 19.25
21.10

8.05
(1) 9.40

18.05

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

9.10

20.05
(0) 21.35
23.05

17.05
(1) 18.40
(1) 20.40

12.05
(1) 14.45

Farmàcies de guàrdia

(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

(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

1 de febrer, Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2 (al costat Hosp. Joan XXIII). Tel. 977 22 32 55
7 de febrer, Tarragona
Papaceit Sansa, Laura. Florenci Vives, 10 (travessera Av. Catalunya). Tel.: 977 22 22 60
8 de febrer, Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19
14 de febrer, Tarragona
Cogul Ardèvol, Francesc. Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat Central). Tel.: 977 21 21 83
15 de febrer, Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03
21 de febrer, Tarragona
Sole Pons, Mª Mar. Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72
22 de febrer, Tarragona
Alustiza Masot, José Ignacio. Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78
28 de febrer, Tarragona
Boronat Poderós, Jorge. Sant Pere, 3 (Serrallo). Tel.: 977 24 06 72
1 de març, Tarragona
Vidal Vidal, Ana Maria. Josep Carner, 3 (Vall de l'Arrabassada). Tel.: 977 29 01 01
7 de març, Tarragona
Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre Guasch, 2 (al costat Hosp. Joan XXIII). Tel. 977 22 32 55
8 de març, Tarragona
Domingo Saigi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20
14 de març, Tarragona
Payo Sol, Anna. Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19
15 de març, Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel.: 977 22 83 80
21 de març, Tarragona
Mico Recasens, Gabriela. Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03
22 de març, Tarragona
Fernández Cabré, M. Esther. Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04
28 de març, Tarragona
Alustiza Masot, José Ignacio. Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78
29 de març, Tarragona
Sanz Sanz, Fermí. Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25

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

