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Un any més, gràcies a tots
Ho hem dit en reiterades ocasions: treballar per al bé d'un
municipi quan els seus veïns i veïnes demostren la seva
implicació amb tot allò que afecta a la vida del poble, és
un goig i un plaer. Recentment, hem tingut l'oportunitat de
viure aquesta sensació i ho hem fet, com no, en el marc de
la festa major de Sant Sebastià.
De nou, grans i petits s'han bolcat en aquesta celebració, que aplega actes pensats perquè tothom pugui gaudir
d'unes activitats diferents en el dia a dia del poble. Aquells
que s'han deixat la pell organitzant les diverses activitats, i
aquells que no s'han volgut perdre ni un dels actes organitzats, han estat una part viva de la festa major de Puigdelfí.
De fet, no m'equivoco si dic que més que una part viva de
la festa, han estat la pròpia essència. Així doncs, aquest
nou èxit de la nostra festa no hagués estat possible sense
els que s'han trencat el cap fent que el nostre programa
festiu sigui atractiu per a tothom, ni tampoc, sense els que
han volgut involucrar-se en els actes i viure'ls des de dins.
Així que ho reitero: a tots, moltes gràcies per la vostra
col·laboració.
El nostre és un poble participatiu i això ho sabem des de
sempre. Les nostres festes majors en són un clar exemple,
així ho acabem de mostrar, però també hi ha moltes altres
activitats que aconsegueixen captar l'atenció i participació
dels nostres ciutadans. El Carnaval és una altra de les celebracions que s'han dut a terme durant el primer trimestre
de l'any, una celebració que ha comptat amb el bon ambient
tradicional d'aquesta festa.
Perafort i Puigdelfí gaudeixen doncs, del millor dels actius
que es poden tenir: les persones. Esperem que seguiu implicant-vos en el dia a dia del municipi i sense més preàmbuls
us convidem a llegir aquest nou número de la revista.

Ajuntament de Perafort
Butlletí d’Informació Municipal. Núm. 54
Alcalde President: Joan Martí Pla i Pla
Coordinador: Roser Artacho Leiva
Redacció, disseny i maquetació: Gestión 4
Fotografies: Col·laboracions de veïns
Dipòsit Legal: T-1057-2000
Comunica’t amb l’Ajuntament:
Telèfon: 977 62 50 06 | Fax: 977 61 00 27
www.perafort.altanet.org | www.perafort.cat
www.puigdelfi.cat | Mail: ajuntament@perafort.com

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

SOCIETAT

4

Gran participació dels veïns en la
celebració de la Festa Major

U

n any més, la festa major de Sant Sebastià ha estat un èxit gràcies a la
participació de tots els veïns i veïnes de Puigdelfí en els actes programats. Les vespres solemnes celebrades a l'església, van ser el primer
dels prop de 15 actes organitzats amb motiu d'aquesta celebració.
La següent activitat que es va dur a terme va ser la inauguració de
l'exposició de manualitats. Aquesta tradicional i esperada mostra es va poder
visitar a l'Espai Cultural Polivalent.
El pregó, basat en l'evolució de la comunicació humana, va ser l'encarregat de
donar el tret de sortida oficial a la festa major de Sant Sebastià. El responsable
d'Afers Exteriors de DOW Tarragona, Josep Boronat, va ser l'encarregat de pronunciar el pregó d'enguany. L'Oficina d'Atenció Municipal de Puigdelfí va quedar
petita per escoltar les paraules d'un pregoner que, tot i haver nascut a Reus,
és també fill de Perafort i Puigdelfí ja que gràcies a la seva vinculació personal
i professional amb el municipi, l'ajuntament va concedir-li el títol de fill adoptiu
de Perafort i Puigdelfí l'any 1999. Precisament, la vinculació personal de Josep
Boronat amb el municipi, va servir per arrencar el pregó que va tenir lloc la nit de
divendres. Enormement agraït per l'oportunitat de poder obrir la festa major de
Sant Sebastià, el pregoner va explicar, als més de cent veïns i veïnes assistents,
que els seus vincles personals amb el municipi van iniciar-se de ben petit i que
sempre ha volgut mantenir-los perquè a Perafort i Puigdelfí, s'hi sent molt agust.
El seu discurs es va centrar en com ha anat evolucionant la comunicació humana
des de l'època de la prehistòria i fins als moments actuals. Finalitzada la seva
intervenció, Boronat va signar el llibre d'honor del nostre municipi on va destacar que és un poble que ha sabut fer compatible el passat, present i futur amb
dinamisme, empenta i entusiasme.

Després d'aquest pregó, els assistents van traslladar-se fins al Casal Municipal
de Puigdelfí on es va celebrar el tradicional Sopar de Gala. Prop d'un centenar
de persones no es van voler perdre aquesta cita anual amb els veïns i veïnes del
municipi que va estar amenitzada per l'Orquestra Mario Olivo Duo Tribute.

El pregó de festa major va anar
a càrrec de Josep Boronat,
responsable d'Afers Exteriors
de DOW Tarragona

Durant sis dies, es van celebrar
una quinzena d'activitats per
a tothom
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Finalitzats aquests emblemàtics actes celebrats el divendres
dia 23 de gener, els actes amb motiu de la festa major de
Sant Sebastià van continuar dissabte. Al matí, un centenar
de persones es van tornar a reunir al Casal on van compartir
un esmorzar popular amb pa torrat i carn a la brasa. I mentre
els grans esmorzaven, els més petits van poder divertir-se
amb els inflables i un taller de pinta cares, entre d'altres
activitats organitzades per a ells, a la Pista Poliesportiva
del poble. Ja a la tarda, es va celebrar la plantada i cercavila
popular pels carrers de Puigdelfí. La Llumeneta, les Avellanes
i la Llumeneta's Band de Perafort, van compartir aquesta
activitat amb el gegants del Catllar, els gegants del Col·legi
Sant Domènech i la Colla Gegantera Carmelites. Finalment,
la nit de dissabte va tenir lloc el concert i ball de festa major
a càrrec de l'Orquestra Pentagrama.

SOCIETAT

en el qual hi han participat setze persones. Manel Llanos,
Juan Martínez i Jose Ma. Delgado, van ser els guanyadors
d'aquesta primera edició del Campionat. Més tard, el Casal
de Puigdelfí va acollir el concert "Cançons d'una vida" amb
el grup musical Trams. Finalment, els Diables de Riudoms
van realitzar el tradicional correfoc i tot seguit, va tenir lloc
la traca de fi de festa que va posar punt i final a la celebració
d'enguany de la festa major de Sant Sebastià de Puigdelfí.

El campionat de billar, novetat
d'enguany
La festa major de Sant Sebastià ha incorporat enguany
una nova activitat. Es tracta del campionat de Billar
Americà en el que hi van participar un total de 16 jugadors. Moltes persones no es van voler perdre aquesta
primera edició de l'activitat i és per això que les diverses
sessions van acollir un bon nombre de públic. Els guanyadors del Campionat de Billar Americà van ser:

1r: Manel Llanos
2n: Juan Martínez
3r: José Ma. Delgado

Concerts, activitats per als petits, actes
tradicionals... a la festa major de Sant
Sebastià no hi va faltar de res
Finaliment, l'últim dia de la festa major de Puigdelfí, diumenge dia 25, les activitats es van iniciar amb una Missa
Cantada en honor a Sant Sebastià, que va anar a càrrec de
la Coral Schola Cantorum. Tot seguit, va tenir lloc el tradicional vermut popular que va aplegar de nou, a més d'un
centenar de persones. Ja a la tarda, va tenir lloc la final del
primer Campionat de Billar Americà celebrat al municipi i

Dinar amb motiu
de Sant Sebastià
El casal cultural de Perafort va ser l'espai escollit
per celebrar un dinar amb motiu de la festivitat de
Sant Sebastià. Nombroses persones van assistir a
aquesta celebració de germanor que va tenir lloc
el dia 31 de gener. Durant la trobada, organitzada
per la parròquia de Perafort, els assistents van
poder menjar una excel·lent paella.
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La finalització dels actes
nadalencs marca l'inici del 2015

El nou any va començar al nostre municipi, amb la celebració dels últims actes nadalencs: la cavalcada dels reis mags i
la resolució del concurs de pessebres, arbres de Nadal i balconades. Així doncs, el dia 5 va tenir lloc un dels actes més
esperats del Nadal, tant per petits com per grans. Ens referim a la cavalcada dels Reis Mags. Ses Majestats van passejar
per Perafort i Puigdelfí on van ser rebuts pels veïns i veïnes amb molta alegria i il·lusió. D'aquesta manera es va posar punt
i final a unes festes nadalenques que, un any més, han comptat amb la participació de tots els veïns i veïnes de Perafort
i Puigdelfí.

Foto de família dels guanyadors del concurs de pessebres, arbres de Nadal i balconades

El concert de Nadal va ser un dels últims actes celebrats al 2014 en el marc de les festes de Nadal
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Divertides disfresses envaeixen
els carrers del nostre municipi
Sense cap mena de dubtes, una de les
festes més divertides i esbojarrades del
nostre calendari és el carnaval. Disfresses
d'animals, d'objectes i de qualsevol temàtica, apareixen pels carrers fent gala
d'una imaginació sense límits. Al nostre
municipi, el carnaval va deixar moltes
imatges de disfresses curioses alhora
que divertides.
A Perafort, la Societat Cultural Recreativa
en col·laboració amb l'Ajuntament, van
organitzar la rua de carnaval que va
estar amenitzada per la xaranga Band
Tocats. Tot seguit, es va celebrar una animació infantil al Casal Cultural, que va
anar a càrrec del grup La Festa dels més
Tumàcat. Finalment el grup The Paradise
va ser l'encarregat de posar música al
tradicional ball i concurs de disfresses
que se celebra en el nostre municipi.
El carnaval també es va celebrar d'una
manera molt intensa a l'escola Josep
Veciana i a la llar d'infants Mar Blava.
Els nens d'aquests dos centre van posar
molta il·lusió a aquesta celebració!
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Gràcies a tots
per cedir les fotografies
de les vostres comunions,
per al llibre que editarà
l'Ajuntament.

Per Sant Jordi,
gaudirem plegats
del resultat!
Perafort i Puigdelfí, en progrés constant >>>
Carrer Nou, 7-11
www.perafort.cat | www.puigdelfi.cat

977 625 006

SOCIETAT

9

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ

SOCIETAT

Es realitzen diverses millores en
diferents punts del municipi
En aquests primers mesos de l'any, s'han realitzat diverses
millores en el nostre municipi. En aquest sentit, per exemple,
s'ha millorat l'enllumenat al voltant del cementiri, on s'hi han
posat nou fanals nous.
D'altra banda, una important millora ha estat la que s'ha fet
a l'entrada de Puigdelfí. En concret, s'ha remodelat l'accés
al municipi, tot creant una vorera i renovant l'arbrat.
Finalment, en aquests primers mesos de l'any, també s'ha
fet una millora que, tot i que no és estètica, és molt important. Ens referim a la col·locació de dues bombes al dipòsit
d'aigües residuals
que hi ha al carrer
Castell, a través
del qual es recullen les aigües
utilitzades de les
cases que hi ha
en aquest carrer. Amb aquestes dues noves
bombes, s'aconseguirà pujar les
aigües residuals
que es generen
en aquesta zona fins a la xarxa de clavegueram del municipi, i un cop aquí, s'enviaran directament, a la depuradora.

Es fa entrega
d'un xec solidari
per a la lluita
contra el càncer
Un any més, l'Ajuntament de Perafort ha fet entrega d'un xec
molt especial a l'Hospital Sant Joan de Déu. Es tracta d'una
donació, per valor de 2.000 euros, de la que tots els veïns i
veïnes en formen part ja que, aquest import, és el que s'ha
recollit a través d'algunes activitats organitzades al municipi,
com ho són la Gala de Dansa o la Caminada Solidària, entre
d'altres. Aquests diners es destinaran al desenvolupament
de noves teràpies i de tractaments per als petits pacients
de l'Hospital Sant Joan de Déu.
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A l'hivern, s'amplien els cursos
de formació per als veïns i veïnes

L'Ajuntament de Perafort ha posat a disposició dels veïns i
veïnes del municipi, diverses accions formatives que s'han
iniciat aquest hivern. Així doncs, els habitants del nostre
poble han pogut participar en un curs de costura, un altre de
monitor de menjador i transport, un altre curs d'informàtica,
un d'operador de plataformes elevadores, un de manipulador
d'aliments i un curs d'anglès de nivell mitjà.
Aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament, són
una clara mostra de l'aposta del consistori pel foment de la
formació dels els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí.

Humor per a tothom
L'humor és una bona manera de fer passar les preocupacions,
és per això que aquest primer trimestre de l'any hem volgut
repartir diversió entre els habitants del municipi, a través de
dues obres teatrals d'allò més divertides.
En primer lloc, cal destacar una proposta sorgida del grup
de teatre de Perafort, el grup Toca Teatre que els passats
dies 7 i 8 de març, van oferir l'obra 'Els 7 pecats'.
D'altra banda, el Casal Cultural de Perafort va acollir, el dia 8
de febrer, l'obra 'Mascles' en què es parla de quatre homes
solters amb una cosa en comú: cap d'ells vol saber res de
les dones, o això és el que diuen. Aquestes dues comèdies
han estat les propostes per passar unes bones estones en
el nostre municipi.
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ENTREVISTA A L'ALCALDE DE PERAFORT: Joan Martí Pla i Pla

"Malgrat tot el que hem fet,
volem continuar treballant en
nous projectes per al municipi"
Quin balanç fa de la legislatura que està a punt d'acabar?
Durant aquests quatre anys, a Perafort i Puigdelfí, hem donat
suport als habitants a través de diferents polítiques socials.
Evidentment, hem fet obres i millores en el municipi, però
la part que més ens enorgulleix és la que té a veure amb les
persones i amb l'impuls de polítiques socials. El govern de
Perafort ha complert amb les seves propostes i ha buscat
sempre el consens polític amb la resta de grups de l'oposició,
aquestes són per a nosaltres les línies més destacades que
defineixen aquests quatre anys.
Quines han estat algunes d'aquestes polítiques socials
que s'han realitzat?
N'hi ha diverses. Una de les més importants és la de les
beques i ajudes a l'estudi amb les quals fem costat a les
famílies amb nens en edat escolar. De manera anual, convoquem aquestes ajudes que es destinen a sufragar els costos
de la compra de material escolar, transport dels alumnes,
pagament de matrícules, etcètera. Les beques són importantíssimes ja que tot i que materialment es tracta d'ajudes
econòmiques, en realitat es tracta de molt més. Aquestes
ajudes serveixen perquè els joves del municipi es desenvolupin a nivell acadèmic i siguin el motor de futur que tots
volem i necessitem.
I a nivell laboral, quines accions ha fet el consistori per
ajudar els habitants de Perafort i Puigdelfí?

El nostre municipi és un municipi privilegiat, ja que té la
tranquil·litat dels pobles petits però amb l'avantatge d'estar
ubicat a un pas de Tarragona i de les millors infraestructures de la zona. En els darrers 10 anys, la xifra d'habitants
a Perafort i Puigdelfí ha augmentat en un 68 per cent, de
manera que ara hi viuen 1.326 persones, mentre que al 2005
hi vivien 794. Perafort ha crescut en aquest temps i amb
ell, també ho han fet les instal·lacions i infraestructures del
poble. En aquest número de la revista, hem volgut parlar
amb l'alcalde del municipi, Joan Martí Pla i Pla, perquè ens
expliqui quines han estat les claus de l'evolució del municipi
en els últims quatre anys.

Doncs a nivell laboral, també hem fet diverses accions. D'una
banda, disposem d'una borsa de treball gestionada directament per l'Ajuntament, i amb la qual posem en relació les
persones aturades del nostre municipi, amb les empreses
del nostre entorn que tenen llocs de treball vacants. La iniciativa la vam engegar a l'inici d'aquesta legislatura i des de
llavors, han estat molts els habitants que s'han interessat
per la mesura, la qual ha permès que moltes persones hagin
trobat feina en aquest temps. D'altra banda, a nivell laboral
també donem suport a les persones que volen reciclar els
seus coneixements per tal d'adaptar-se millor als processos
de selecció existents. Estem convençuts que una formació
constant i actualitzada avala a les persones que busquen
feina, per això posem a l'abast de tothom, diverses accions
formatives, com els cursos d'operador de plataformes elevadores, els cursos d'idiomes, de manipulador de fitosanitaris o
de monitor de menjador. D'aquesta manera, cobrim branques
de formació molt diverses per tal que tothom pugui tenir
accés a la formació subvencionada que donem.
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També es programen cursos de lleure, és així?
Exacte. Creiem que les persones han de poder tenir vies per
a totes les seves necessitats i el lleure és una necessitat
important per a les persones. Per aquest motiu, oferim cursos
de ball o de costura, per exemple, amb els que els habitants
del nostre municipi puguin passar una bona estona.
El proper mes de maig hi ha eleccions municipals, tornarà a encapçalar la llista de CiU i a presentar-se, per
tant, a l'alcaldia?
La meva voluntat és continuar treballant en aquest sentit ja
que tenim l'experiència dels darrers anys i podem fer coses
noves. Aquest és el compromís que m'he establert jo, i el
conjunt de regidors del grup municipal de CiU que malgrat tot
el que hem fet volem continuar treballant en nous projectes
per al municipi. Tenim propostes i una compromís fonamental: continuar apostant per tot allò que serveixi per millorar
la qualitat de vida dels habitants de Perafort i Puigfdelfí. A
banda, tenim previst finalitzar els projectes iniciats al municipi, com pot ser la remodelació de la Casa de l'Abadia, la
qual volem finalitzar durant aquest any, i altres obres, com
la construcció de dues pistes de pàdel, d'una banda, i d'un
Skatepark, de l'altra, que s'ubicaran en uns terrenys pròxims a
aquesta pista poliesportiva i a la carretera de Pallaresos. Amb
tot, s'ampliaran els equipaments de què disposa el municipi.
Com qualifica aquesta oferta de serveis existents a
Perafort i Puigdelfí?
Crec que és una oferta excel·lent. Actualment, disposem de
dues piscines municipals (una ubicada a Perafort i l'altra a
Puigdelfí), un camp de futbol i una pista poliesportiva que
es troba a les instal·lacions del Col·legi Josep Veciana del
municipi. A tot això cal afegir-hi les noves instal·lacions que
hem esmentat anteriorment. Tot plegat constitueix una llista
de serveis ben variada per als habitants del municipi i això
vol dir que disposen de nombrosos serveis al costat de casa,
i per tant, sense necessitat de fer llargs desplaçaments. No
hem de perdre de vista que a Perafort i Puigdelfí hi viuen
1.326 persones i per tant, en relació a aquesta dada, les
instal·lacions que hi ha al municipi són de primera. Això no vol
dir que estigui tot fet, vol dir que tenim una bona base sobre
la que continuarem treballant, si així ho volen els habitants,
durant els quatre propers anys.
Moltes gràcies.
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Repàs d'algunes de les accions
realitzades en aquesta legislatura
Renovació de la Plaça
de la Pagesia
Des del mes de maig de 2012, el municipi disposa de
la Plaça de la Pagesia, un espai lúdic i de trobada dels
veïns i veïnes que ret homenatge a la pagesia i dóna la
benvinguda als visitants quan arriben Perafort.
La construcció de la Plaça de la Pagesia la van realitzar
els membres de la brigada municipal. Per al disseny
i la construcció es van utilitzar elements reciclats
que estaven en desús o, fins i tot, abandonats, els
quals van haver de ser restaurats. Aquests elements
recuperats formen part de la historia i la tradició de
Perafort i Puigdelfí.

Rehabilitació dels
antics rentadors
Els antics rentadors de Puigdelfí llueixen una imatge
renovada des del mes de desembre de 2014, quan van
finalitzar les obres de remodelació d'aquest espai. Els
rentadors 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. Aquí, les dones no
només rentaven sinó que també conversaven i compartien moments agradables. Per tot, l'Ajuntament de
Perafort ha volgut recuperar aquest espai d'interès
per als veïns i veïnes del municipi i que es trobava
malmès després que caigués en desús.

Ampliació del Parc
Infantil dels Colors
Al mes de febrer de 2014 es va realitzar la inauguració
de l'ampliació del Parc Infantil dels Colors. Es tracta
d'unes millores finançades per l'Ajuntament i Dow
Chemical que, de manera conjunta, van tirar endavant
la remodelació d'aquest espai de lleure infantil posat
en marxa l'any 2009.
Actualment, el Parc dels Colors disposa de 425 metres
quadrats, és a dir, del doble de l'espai que tenia quan
es va crear.

L'edifici de l'Abadia:
un repte aconseguit
Al mes de maig de 2014, el nostre municipi va assolir
un dels grans anhels que tenia des de feia 30 anys. Es
tracta de la cessió, a l'Ajuntament, de l'edifici de l'Abadia per part de l'Arquebisbat de Tarragona. Aquesta
emblemàtica construcció de Perafort ha estat cedida
doncs, per fer-hi dependències municipals i a més,
permetrà realitzar l'ampliació del carrer Joan Palau.
L'espai ha estat cedit per un període de 40 anys i
aquesta cessió es va fer efectiva amb la signatura d'un
conveni entre l'alcalde de Perafort, Joan Martí Pla i
Pla, i el rector de la Parròquia de Sant Pere Apòstol
del mateix municipi, Mn. Xavier Roig.
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S'amplia el cementiri
L'Ajuntament de Perafort va adquirir els terrenys
necessaris per dur a terme l'ampliació del cementiri
al segon trimestre de 2011. Després d'això, es va realitzar el projecte i es va procedir a executar l'obra que
s'iniciava al mes de desembre de 2011.
Amb tot, s'han construït 203 nínxols nous, dels quals
80 són del tipus columbaris, és a dir, estan destinats
a dipositar-hi cendres. A més s'ha millorat l’entorn i
l’accés al cementiri.

Millores en el paviment
i la seguretat vial
Al llarg d'aquests quatre anys, s'han realitzat diverses millores adreçades a augmentar la seguretat vial.
Aquest és el cas, per exemple, de la col·locació de tres
reguladors de velocitat, amb la pertinent senyalització
dels mateixos, que es van ubicar en el camí d'accés al
cementiri. Aquesta actuació va tenir lloc durant l'últim
trimestre de 2013, mentre que a l'inici de 2014, van
finalitzar les obres de millora del paviment del carrer
Joan Fuster.
La incorporació de reguladors de velocitat a la carretera de Pallaresos, la col·locació de coixins berlinesos
i de passos elevats en diverses vies, han estat altres
accions realitzades amb la finalitat de disminuir al
màxim, la possibilitat d'accident.

CONSISTORI

Accions per preservar
l'entorn natural
A mitjans de l'any 2012, l'Ajuntament es va encarregar
de la neteja de 25.000 m2 de boscos. L'acció va tenir
cost zero, ja que es va fer amb la col·laboració de
l'empresa Bioforestal. Aquesta va assumir tot el cost
dels treballs de neteja, a canvi d'utilitzar el material
natural resultant de la poda d'abres i neteja dels terrenys, per generar energia.
Aquesta no ha estat l'única acció en matèria mediambiental realitzada al municipi. Altres, com la instal·
lació de cases niu per a ratpenats, els quals eviten
la proliferació del mosquit tigre, són també accions
realitzades en favor del nostre entorn natural.

Accés fàcil i gratuït a
Internet per a tothom
En aquests quatre anys, l'Ajuntament ha instal·lat
diverses zones wifi noves per accedir a Internet de
manera gratuïta. Aquest servei, es dóna per exemple,
al parc infantil de l’Avinguda Catalunya i a la piscina de
Perafort, que són els primers punts on es va instal·lar
wifi al segon trimestre de 2011. Un any més tard, la
instal·lació de noves zones wifi es va estendre a cinc
nous indrets del municipi. En concret, l’accés a la xarxa
es va ampliar a la plaça de la Generalitat, els casals
culturals de Perafort i de Puigdelfí, la piscina municipal
de Puigdelfí i al Parc de Salut de Perafort. D'aquesta
manera, l'Ajuntament ha promogut de manera activa
l'accés dels veïns i veïnes a Internet a través de la
instal·lació de zones wifi al municipi.
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Suport als alumnes a través
de la concessió de beques
Des de l'inici de la legislatura actual, l'Ajuntament ha
mantingut el seu compromís amb les famílies que
tenen nens en edat escolar. La concessió de beques
i ajudes a l'estudi ha estat constant. En aquest sentit,
per exemple, l'any 2011, es van concedir 236 beques
destinades a l’adquisició de material escolar, al pagament de matrícules o al suport econòmic per al transport escolar. En els anys posteriors, l'augment de la
dotació econòmica va ser del 6,5 per cent.
El consistori perafortí manté doncs, el seu compromís
amb la formació i l’educació a través de la convocatòria
anual de beques i ajudes a l'estudi per a les que, en
l'any actual, hi ha hagut 293 sol·licituds.

La Borsa de Treball,
una eina consolidada
Una de les eines a disposició dels ciutadans que s'han
posat en funcionament en aquesta legislatura és la
Borsa de Treball. Va néixer com un servei amb el que
posar en relació a les persones aturades del municipi, amb les empreses de l'entorn. Gestionada per
l'Ajuntament, la Borsa de Treball ha aconseguit establir
contactes amb 40 empreses del territori, alhora que
gestiona els currículums de 150 persones.
L'eficàcia de la borsa de treball és evident ja que
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.

CONSISTORI
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Cursos de formació
per a tothom
Cursos de lleure, cursos de reforç professional, cursos
d'idiomes... existeixen una gran varietat de propostes
formatives per als veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí.
Tothom qui ho desitgi pot ampliar doncs, els seus
coneixements, a través de les nombroses propostes
que es van convocant cada trimestre.
Aquests cursos, subvencionats per l'Ajuntament
són una aposta per les persones del municipi i per
la seva autopromoció personal i laboral. És per això
que constantment, es van convocant cursos de formació professional, com el de monitor de menjador o el
d'operador de plataformes elevadores, entre d'altres.
A nivell lúdic, el nostre municipi acull nombroses propostes, com els cursos de manualitats o els de dansa.

Subvencions municipals
per a diferents àmbits
En els últims quatre anys, han estat moltes les accions
de suport de l'Ajuntament per a diversos col·lectius.
Al 2011, va augmentar-se un 40 per cent, l'ajut de
l'escola bressol als empadronats al municipi. D'altra
banda, els alumnes de l'escola Josep Veciana també
van rebre una subvenció per realitzar diferents activitats, com el taller de teatre, el taller de manualitats o
l’hort ecològic. Altres entitats que han rebut el suport
del consistori a través de diferents subvencions són
el Centre Joventut o el grup Toca Teatre.

VIURE A PERAFORT I PUIGDELFÍ
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Activitats per als petits del poble
a l'escola bressol Mar Blava
Finalitzades les vacances de Nadal, els alumnes i professors de l’Escola
Bressol van tornar amb energies renovades. Una de les primeres coses
que calia fer, era rebre la nova estació en la que estàvem immersos,
l’hivern. Per a això, es va fer una festa on s'hi van explicar els canvis
que comporta l’hivern. En aquesta festa, no hi va faltar de res ja que els
alumnes anaven amb les galtes pintades de color blanc i hi havia globus
i pilotes del mateix color decorant l'espai.
Més endavant, al mes de febrer, la celebració del Carnestoltes va ocupar
una bona part del temps a l'escola bressol. Els preparatius d'aquesta
festa es van allargar durant algunes setmanes per tenir-ho tot a punt per
a la gran rua. La temàtica triada enguany, va ser el món del circ. Mags,
domadors i conills, es van repartir per tota l’Escola Bressol. Tot plegat
va culminar en una gran rua de Carnaval que va transcórrer pels carrers
del poble que es van omplir de color, música i confeti.
Finalment, a principis del mes de març, les classes de P1 i P2 van anar al
CEIP Josep Veciana per participar en la representació d’una obra de teatre
al gimnàs del centre. Acompanyats dels nens i nenes del cicle d’educació
infantil del CEIP, els petits van poder veure aquesta representació on es
combinaven titelles, color i música.
Podeu trobar totes les fotografies i informació relativa a l’Escola Bressol,
al bloc del centre: blocs.xtec.cat/marblava.

La creativitat envaeix l'escola
Josep Veciana
Ja hem vist en l'article del Carnaval que els nens i nenes de l'escola Josep
Veciana van celebrar aquesta divertida festa. Durant el segon trimestre
del curs escolar però, han fet també altres activitats. En primer lloc, van
celebrar el dia de la Pau. Per dur a terme aquesta celebració, van sortir al
patí de l'escola i van escriure la paraula PAU formada a través dels nens i
nenes que subjectaven unes cartolines blanques.
En segon lloc, també van realitzar una activitat molt creativa, i és que, a
petició dels propis alumnes, l'escola va celebrar un concurs de manualitats que va ser tot un èxit. Algunes de les fantàstiques creacions que es
van presentar a aquest certamen es poden veure en les fotografies que
acompanyen aquest article. Les diferents manualitats van ser elaborades
a casa pels alumnes i tenien com a temàtica el conte del Petit Príncep. Els
joves artistes van portar les seves creacions al col·legi, des del que es va
premiar a un alumne de cada cicle.
Cal destacar que aquest segon trimestre del curs ha estat molt intens per
als alumnes de l'Escola Josep Veciana que s'ha presentat a quatre concursos diferents. Aquests són el Concurs de lectura en veu alta, el Premi
Sambori de redacció, el concurs de redacció d'arròs Montsià i un concurs
que requereix la participació de tothom: es tracta d'una convocatòria de
recollida de piles usades i bateries de portàtils. Fins al dia 17 d'abril es poden
portar a l'escola que opta a un premi de 2.500 € per adquirir material escolar.
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S'instal·len nius per promoure la
presència i reproducció d'òlibes
Són una espècie protegida a Catalunya. Les òlibes, unes aus capaces de menjar
fins a 1.000 rosegadors a l'any, s'han convertit en el gran aliat dels pagesos, ja
que fan un paper depredador molt important. En aquest sentit, les òlibes, tal i
com altres aus rapinyaires nocturnes, són doncs, uns perfectes raticides
naturals ja que, en ser animals, no contaminen, tenen un cost
nul i són autoreguladores de la seva densitat.
El factor més deterd'aquesta espècie en
de terrenys oberts amb
que hi puguin caçar, així
en indrets tranquils en els
nius. Les poblacions d’òlicicles de creixement o davallada,
ons demogràfiques de les seves
rosegadors.

minant per a la presència
una comarca, és la quantitat
camps de conreu, en els
com l’existència de forats
que hi puguin fer els seus
ba (Tyto alba) presenten
en funció de les explosipreses, és a dir, dels petits

Actualment, s'ha registrat una disminució en el nombre de localitats catalanes
amb presència i
reproducció d'òlibes. Les
causes de la
davallada de les poblacions
d'aquesta espècie són dues. D'una banda,
la pèrdua de llocs de
cria a causa de la disminució dels llocs tranquils de nidificació propis del món rural
tradicional (golfes i masos, arbres madurs amb forats naturals, campanars…).
D'altra banda, la pèrdua d’hàbitats per l’abandonament de la vida de pagès també
és causa d'aquesta disminució de la població d'òlibes, ja que comporta una reducció de camps oberts conreats, seguida d’una intensa reforestació natural amb
gran creixement de masses boscoses contínues.
A Perafort i Puigdelfí, es vol evitar que aquesta espècie animal desaparegui del
nostre entorn, per la qual cosa s'hi han instal·lat noves caixes niu amb les que
es promogui la presència i reproducció de les òlibes.
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Bon ritme i evolució del Futbol
Club Perafort
Els tres equips del Futbol Club Perafort segueixen endavant en les seves competicions. Pel que fa als equips dels més petits, cal remarcar el bon ambient que
es respira i la millora en l’aprenentatge dels petits. L’equip de Babies, format per
nens de 4 i 5 anys, va
iniciar la segona fase
de la Lliga de Babies
de Tarragona, amb
equips rivals com el
Morell, Pallaresos,
Camp Clar, etc. Els
components d'aquest
equip és el primer
cop que fan aquest
esport i la veritat
és que el seu nivell
millo ra c o ns t antment.
Per la seva banda,
l'equip prebenjamí
és una de les grans
sorpreses de la competició que organitza
el Consell Esportiu
del Tarragonès. Fa
poques setmanes va
iniciar la segona fase
de la competició i les
victòries no paren
d'arribar. Aquest equip, que està tenint uns resultats i una millora en el joc molt
destacables, competeix principalment, amb equips de la comarca del Baix Penedès,
com el Tancat, Calafell, Vendrell, etc.
Pel que fa a l'equip de quarta catalana, aquest està ja finalitzant la seva participació en el grup 25 de la competició. Els punts han anat arribant durant la segona
volta de la lliga i l'actitud i el joc han millorat molt respecte la primera fase. El
proper dia 30 de març jugarà l’últim partit de la competició enfrontant-se al Cunit.
La intenció de la junta directiva del Futbol Club Perafort és consolidar tot allò
que s'està aconseguint aquest primer any, i anar creixent de cara a la propera
temporada, tot formant el major nombre d’equips.

ESPORTS
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Èxit de la segona
edició del Cros Solidari
Un total de 650 nois i noies es van inscriure en la segona edició del Cros Solidari
de Perafort, el qual està organitzat per l'AMPA de l'escola Josep Veciana, i es
realitza amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi i del Consell Esportiu
del Tarragonès.
El cros, celebrat el passat dia 1 de març, és puntuable per a la fase comarcal del
Tarragonès dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC). Però a banda de ser
una activitat esportiva, aquest Cros és també una activitat solidària. En aquest
sentit, els esportistes participants i els seus acompanyants podien fer entrega
d'aliments que posteriorment, es van entregar a Càrites.

El municipi acull la Fase
Comarcal del Tarragonès d'Escacs
80 escaquistes de 10 escoles de la comarca, van participar en
la Fase Comarcal del Tarragonès dels Jocs Esportius Escolars
d'Escacs individuals. La competició, es va celebrar al llarg de
tres dissabtes del passat mes de febrer i va tenir lloc als casals
de Perafort i Puigdelfí. Properament, els millors classificats
de cada categoria, pendran part en la fase territorial que se
celebrarà a Bràfim.
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Grups Municipals - Opinió -

COMPROMISOS DE FUTUR

Acaba una legislatura i és moment de fer
balanç de com han anat els quatre anys que
ara tanquem. Fent aquest repàs, es pot veure
clarament, que CiU ha complert amb els compromís que va adquirir en les anteriors eleccions. Aquests quatre anys, no hem viscut
aliens al context econòmic general, sinó que
hem presenciat una època de crisi que ha condicionat les accions que podíem dur a terme.
Òbviament, en aquest marc general, no podien
realitzar-se grans obres sinó que més bé, el
que s'havia de fer era posar-se del costat de
les persones i ajudar-les en aquests moments
d'incertesa. Això és el que ha centrat l'acció
de govern encapçalada pel grup municipal
de CiU en aquests quatre anys. Hem treballat
per realitzar aquestes accions destinades a
les persones i de les que no en queda rastre
físic, però de les que ens en queda la convicció d'haver actuat de manera justa i correcta.
De cara als propers quatre anys, i a través de
l'experiència adquirida durant el temps que
hem estat al capdavant de l'Ajuntament, el
grup municipal de CiU adquireix el compromís
de continuar treballant en nous projectes per
continuar potenciant Perafort i Puigdelfí.

L’ANY 2015...

L’any 2015 serà l’any d’escollir els nostres
representants als ajuntaments i govern central, una decisió que s’ha de prendre amb el
cap i ha de donar pas a la transparència, seriositat, i la necessitat del canvi.
L’any 2015 serà l’any de la recuperació
econòmica però el que segur que serà el
temps de la recuperació de les politiques socials e inversions que garanteixin una cohesió
de tots els ciutadans, i això serà possible amb
un programa electoral que tingui en compte
les situacions de les persones mes desfavorides, amb subvencions, formació i programes
d’ocupació com el que presentarà el PSC de
Perafort i Puigdelfí.
Perafort i Puigdelfí no necessita un ajuntament fort per poder tirar endavant el procés
sobiranista com ens volen fer creure, el que
realment necessita és un canvi en el model de
gestió que no afavoreixi les diferències dels
nostres veïns i que redueixi les desigualtats.
Feu-nos confiança per fer el canvi necessari
a Perafort i Puigdelfí.

INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE
PERAFORT-PUIGDELFI

Actualment el nostre municipi té les següents
instal·lacions: Dos esglésies, un ajuntament,
dos Casals, unes escoles, dos piscines
descobertes, dos cementiris, dos dipòsits
d’aigua, una zona verda de INCASOL cedida a
l’ajuntament, uns camins municipals (sense inventariar), un camp de futbol, una depuradora,
tombes romanes (en estat d’abandonament).
Els serveis que tenim son: Recollida
d’escombraries (FCC) servei de neteja viària
(FCC), aigua potable (subministrament del
CAT i manteniment inst. Olivé), enllumenat
públic (subministrament ENDESA i manteniment inst. Olivé), xarxa de clavegueram i....
poca cosa més.
Totes aquestes instal·lacions i serveis per unes
1300 persones censades.
Algú troba a faltar alguna instal·lació o servei?
I si ens comparem amb altres municipis del
voltant que també tenen REPSOL i la DOW
dins del seu municipi, com ara és El Morell o
La Pobla de Mafumet?
Algú troba a faltar un gimnàs o piscina coberta? O una escola de música? Algú voldria que
els serveis de neteja viària fossin fets per personal del nostre municipi?
Quin serveis volem pel nostre municipi?

Padró d'habitants
NAIXEMENTS
Martí Rus Díaz
27/01/2015

CASAMENTS
Lorenzo Eduardo Espinosa Román
i Míriam Casanovas Raduà
12/02/2015

DEFUNCIONS
Leonor Monpel Tolos
6/02/2015
Mª Dolors Fortuny Bertran
17/03/2015

A data d’avui hi han 1.326 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

Farmàcies de guàrdia
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
4 d’abril, Tarragona
Vidal Vidal, Ana Maria. Josep Carner, 3 (Vall de l'Arrabassada). Tel.: 977 29 01 01
5 d’abril, Tarragona
Esplugas Solé, Emma. Jaume I, 46. Tel. 977 13 98 54
11 d’abril, Tarragona
Domingo Saigi, Pere. Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20
12 d’abril, Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels. Vidal i Barraquer, 7 (a prop de Parc Central) Tel.: 977 22 18 62
18 d’abril, Tarragona
Espadaler Gamissans. Montserrat. Major, 14. Tel.: 977 22 83 80
19 d’abril, Tarragona
Meler Brosed, Raúl. Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76
25 d’abril, Tarragona
Fernández Cabré, M. Esther. Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04
26 d’abril, Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Av. Catalunya, 17. Tel.: 977 22 30 20
2 de maig, Tarragona
Sanz Sanz, Fermí. Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25
3 de maig, Tarragona
Pujol Perpinyà, Artur. Eivissa, 7-9 (junt plaça dels Braus). Tel.: 977 22 13 23
9 de maig, Tarragona
Esplugas Solé, Emma. Jaume I, 46. Tel. 977 13 98 54
10 de maig, Tarragona
Roset Armengol, Marta. Pl. Generalitat,1 A (abans Lluis Companys,11). Tel.: 977 21 16 60
16 de maig, Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels. Vidal i Barraquer, 7 (a prop de Parc Central) Tel.: 977 22 18 62
17 de maig, Tarragona
Mas Cavallé, Silvia. Major, 46. Tel.: 977 23 86 22
23 de maig, Tarragona
Meler Brosed, Raúl. Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76
24 de maig, Tarragona
Esqué Englund, Francisco. Rovira i Virgili, 6 (tocant a Rambla Nova). Tel.: 977 21 94 55
30 de maig, Tarragona
Salazar Mena, Manuel. Av. Catalunya, 17. Tel.: 977 22 30 20
31 de maig, Tarragona
Salazar Echavarria, Antonio. Cos del Bou, 2 (plaça de la Font ). Tel.: 977 23 16 31
6 de juny, Tarragona
Pujol Perpinyà, Artur. Eivissa, 7-9 (junt plaça dels Braus). Tel.: 977 22 13 23
7 de juny, Tarragona
Fullana Galofré, Jaume. Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16
13 de juny, Tarragona
Roset Armengol, Marta. Pl. Generalitat,1 A (abans Lluis Companys,11). Tel.: 977 21 16 60
14 de juny, Tarragona
Sanromà, Núria - Rubio, Clara, La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21
20 de juny, Tarragona
Mas Cavallé, Silvia. Major, 46. Tel.: 977 23 86 22
21 de juny, Tarragona
Salazar, Antonio C. B. Pin i Soler, 3 (cantonada Baró IV Torres). Tel. 977 21 81 75
27 de juny, Tarragona
Esqué Englund, Francisco. Rovira i Virgili, 6 (tocant a Rambla Nova). Tel.: 977 21 94 55
28 de juny, Tarragona
Fullana Fiol, Bartomeu. Cristòfor Colom, 1 (Rambla Nova). Tel.: 977 21 45 17

(2) 7.35
9.10

(1) 10.35
(1) 12.35

16.10

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

(0) 17.35
(2) 19.40

(1) 8.30
10.05
(2) 13.30

(2) 17.10
(1) 19.25
21.10

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

22

8.05
(1) 9.40
12.05
(1) 14.45
18.05
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

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

