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1a Tinent d’Alcalde i Alcaldessa
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E

ns endinsem de ple en la tardor, una època
en què a la majoria, ens ve més de gust ser a
casa i passar estones en família. Deixem enrere
doncs, la intensitat de l’estiu, que sempre ens
proporciona nombroses activitats per gaudir de les
hores de sol. Ara però, arriba una època que ens
proporciona la possibilitat de realitzar altres tipus
d’activitats, com les que s’ofereixen en el marc dels
cursos de tardor programats des del consistori. N’hi
ha de tot tipus, de lleure, de formació, d’esport i salut,
etc. i amb ells volem que grans i petits, tingueu un
ventall d’activitats per realitzar.
I ja que parlem de cursos, no podem oblidar que
aquesta nova estació es correspon també amb l’inici
del curs escolar per als nostres infants i joves. Aquest
mes de setembre, han encetat un nou any acadèmic
que els tornarà a oferir la millor de les possibilitats
que tenen en aquesta edat: aprendre. Per fer més
fàcil aquesta tasca i perquè les famílies puguin
acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge d’una
manera més distesa, hem posat a disposició de tothom
un seguit de beques. Enguany però, cal destacar que
l’import destinat a aquestes beques és un 10 per cent
més del que es va destinar l’any anterior, una nova
mostra de la importància que fa aquest consistori pels
seus habitants i, en especial, pels més joves, els quals
són la millor aposta de futur que tenim.
És indubtable doncs, que comencem una nova etapa
que ens portarà moltes coses noves i que enrere
deixem una època estiuenca que ens ha deixat un
seguit d’activitats tant interessants com les que tot
seguit, repassem en aquest nou número de la revista
Viure a Perafort i Puigdelfí.
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Festes d’estiu

Repàs a les festes de Puigdelfí

Un centenar de persones
aproximadament, han assistit a
cada un dels actes programats

Festes d’estiu

El dia és més llarg, les temperatures són
agradable i amb aquests condicionants, és
difícil resistir-se a participar en les activitats
que es programen en el marc de les festes
d’estiu de Puigdelfí. Enguany, han estat de
nou, moltes les activitats programades al llarg
dels tres dies que duren les festes.
El primer d’aquests dies, divendres 10
de juliol, es va inaugurar l’exposició
“Documents locals de la Postguerra” de
Josep Pedro, una exposició que es va poder
veure a l’Espai Cultural Polivalent. D’altra

banda, aquest mateix dia, va tenir lloc una
de les activitats amb més bona acollida que
se celebren en el marc d’aquestes festes.
Ens referim a la Caminada Nocturna que
va aplegar un bon nombres de participants,
els quals van poder gaudir d’una passejada
pels volts del municipi. Com és costum, a
més de realitzar exercici físic, també hi va
haver temps per aturar-se pel camí i sopar
un bon entrepà.
Dissabte 11 de juliol, la piscina de Puigdelfí
va acollir el Parc Aquàtic i també hi va haver
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un berenar per a tots els nens i nenes que
va estar acompanyat d’un espectacle infantil
amb ‘l’Elsa i els Minions’. Ja cap al tard, el
dia va finalitzar amb un sopar de barbacoa
a la pista poliesportiva i amb el ball de festa
d’estiu amb Paradís Fest.
Finalment, les festes d’estiu van cloure
diumenge dia 12, amb un sopar de pa amb
tomàquet amenitzat pels Pescadors del
Francolí. Una bona manera de posar punt i
final a tres dies de festa en companyia d’amics
i veïns.

Imatge del sopar celebrat a la pista poliesportiva

‘Documents locals de la Postguerra’ és el títol de
l’exposició celebrada a l’espai Culrural Polivalent
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Festes d’estiu

En el marc de les Festes d’Estiu de Puigdelfí
es van celebrar nombroses activitats, com un
parc aquàtic, una caminada o la mostra amb
documents de la postguerra

Festes d’estiu

Èxit de la caminada nocturna
L’escola bressol va ser el punt de trobada del centenar de persones
que van participar en la caminada nocturna que es va celebrar el
passat dia 13 d’agost. Equipats amb calçat adient per caminar, els
veïns i veïnes de Perafort van participar en aquesta activitat lúdicoesportiva organitzada per l’AE Perafortbike, la qual es va encarregar
de posar la beguda. Els participants van fer un recorregut de 10
quilòmetres per diferents camins i van parar a sopar a Vistabella.
Una experiència molt divertida i interessant que ja s’ha convertit en
una cita obligatòria als estius de Perafort i Puigdelfí.
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Societat

Gaudim d’un estiu refrescant

A

quest estiu, la piscina de Puigdelfí
va acollir, tal i com s’ha anat fent en
anys anteriors, diversos cursos de
natació. D’una banda, es va celebrar
un curs de natació per a infants d’entre 3 i 6
anys. En aquest, hi van participar un total de
27 nens i nenes els quals van perdre ràpidament
la por a l’aigua, i van passar-ho d’allò més bé.
D’altra banda, també es va realitzar un curs per
als nens i nenes d’entre 7 i 10 anys. En aquest
nivell, hi va haver 12 participants que també
van gaudir de valent.
Els adults també van poder gaudir de les
activitats estiuenques realitzades a les piscines
del nostre poble. En aquest sentit, es van dur
a terme unes divertides classes d’Aquagym
que van servir també, per posar un toc de
diversió a aquest estiu tan refrescant.

Imatges dels cursos d’Aquagym i de natació
que s’han ofert aquest passat estiu a les
piscines municipals

Societat

Sardines i molt bon ambient
És una de les activitats de l’estiu, amb més èxit entre els veïns i
veïnes. La sardinada popular celebrada a finals d’agost, va deixar de
nou, molt bon gust de boca entre tots aquells que hi van assistir i és
que, a més d’unes sardines ben gustoses, hi va haver un boníssim
ambient veïnal. La tradició de celebrar una sardinada popular es va
recuperar ara fa 5 anys i s’ha convertit en una activitat gastronòmica
de primera. Està organitzada per la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi.

Celebrem la festa de la verema
El passat 12 de setembre, va tenir lloc la festa de la
verema, una activitat que, any rere any, se celebra al
nostre municipi. Més d’un centenar de persones es van
reunir per sopar i compartir una de les últimes activitats
celebrades a l’estiu.
La Societat Cultural Recreativa de Perafort, en col·laboració
amb l’Ajuntament, es va encarregar d’organitzar aquesta
vetllada on no hi va faltar la música d’una orquestra amb
la que tothom va poder ballar, ni tampoc, el gustós raïm
collit enguany.
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Societat

Un centenar de joves participen
al Casal d’Estiu del municipi
L’estiu és una bona època per divertir-se i això
és precisament, el que van fer els nois i noies
que van participar al Casal d’estiu que va tindre
lloc entre el 29 de juny i el 31 de juliol. El Casal,
que es va realitzar al CEIP Josep Veciana, duia
el títol de ‘La màquina del temps’, una premissa
sobre la que van girar les nombroses activitats
que s’hi van organitzar. En aquest sentit,
per exemple, van poder fer un viatge per la
prehistòria, conviure amb els personatges de
l’Edat Medieval i aventurar-se a descobrir el
futur.
Com no podia ser d’altra manera, el Casal
va incloure nombroses activitats com tallers,
manualitats, balls, jocs d’aigua, una festa de
l’escuma, xerrades, una sortida a la platja i com
no, la festa de fi del Casal.

El Casal es va realitzar al llarg
del mes de juliol

Societat
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Campionat de Tennis
Taula a la fresca!
Un any més, Perafort ha acollit un torneig
de Tennis Taula. Aquest acte esportiu
es va celebrar el passat 14 d’agost a
partir de les 21 hores i com en edicions
anteriors, va aconseguir aplegar un bon
nombre de participants, agrupats en
quatre categories. Així doncs, el centenar
de participants estaven dividits segons si
eren seniors masculins, seniors femenins,
nens i nenes d’entre 8 i 12 anys, o nens
i nenes de 13 a 17 anys.
Tots els participants es van endur unes
medalles commemoratives, mentre que
els guanyadors van rebre una copa. En la
categoria senior masculí, els guanyadors
van ser Marta Domènech , Alberto
Rubio i Jordi Aguilà. Per la seva banda,
les guanyadores de la categoria senior
femení van ser Nora Arilla, Marina
Domènech i Yolanda Brihuega. Hèctor
Ocaña i Àlex Garriga van guanyar en
la categoria de nens i nenes d’entre 8 i
12 anys i Biel Martí i Marc Castaño, ho
van fer en la categoria de nens i nenes
de 13 a 17 anys.

Els participants en el campionat, estaven
dividits en quatre categories: senior masculí,
senior femení, nens i nenes d’entre 8 i 12 anys,
i nens i nenes de 13 a 17 anys

Hi van
participar un
centenar de
persones
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Breus

Perafort i Puigdelfí se sumen, de
nou, a l’edició d’enguany Mulla’t
La piscina de Perafort va ser una de les més de 600 de
tot el territori català, que es van sumar al Mulla’t, la
jornada organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple.
Com cada any, la iniciativa pretenia recollir diners, amb
la venda de merchandising, per a la fundació amb la qual
es dóna suport a les persones que pateixen esclerosi.

Ens divertim
fent esport!
A Perafort i Puigdelfí ens agrada
fer esport i sobretot, jugar a futbol!
Aquest estiu, els nens i nenes del
nostre municipi han pogut formar
part de diverses activitats lúdiques i
esportives, com per exemple, la que
podem veure en aquesta fotografia
i que es correspon a un partit de
futbol disputat al nostre municipi.

La Vallmotada fa
parada a Perafort
Un any més, els amants de les motos del
nostre municipi van tenir l’oportunitat de
veure les motos dels participants en la
Vallmotada, la Trobada que de manera
anual es realitza a Vallmoll. Com és
costum, els motoristes van fer una parada
a Perafort durant el seu recorregut, que
va tenir lloc el passat dia 20 de setembre.

Consistori

S’incrementa l’import de les
beques a l’estudi en un 10 %

U

n any més, el consistori posa a
disposició dels seus habitants un
seguit de beques i ajuts a l’estudi per
a aquelles famílies que tenen nens i nenes
en edat escolar. Les diferents ajudes, han
vist augmentat enguany el seu import en
un 10 per cent, fet que es déu al compromís
de l’Ajuntament amb els habitants del
municipi. L’objectiu d’aquestes beques és
doncs, facilitar la tornada a l’escola dels nois

i noies, un fet que acostuma a comportar
una elevada despesa econòmica en diferents
àmbits, com per exemple, la compra de
llibres i material, o el transport escolar.
El termini per presentar les sol·licituds està
obert fins al proper 31 de desembre. Podeu
consultar les bases de les beques a l’estudi
a l’ajuntament o a través del web www.
perafort.cat.w

Els ajuts són per
a la compra de
llibres o el
transport escolar
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Educació

A l’escola bressol, estem
d’aniversari!

E

l d’enguany, és un any especial per
a l’Escola Bressol Mar Blava, ja que
enguany celebra el seu 10è aniversari.
El nou curs, es va inaugurar oficialment
el passat dia 3 de setembre, quan es va fer un
berenar de benvinguda i una festa de celebració
de l’aniversari del centre, a la qual hi va assistir
l’alcalde del nostre municipi, Joan Martí Pla.
Els primers dies van ser els d’adaptació, és a
dir, aquells en què els alumnes tenen un primer
contacte amb el centre i les educadores. Ja
immersos en la celebració de Santa Tecla, la
Cucafera Petita va visitar el centre, de manera
que els més petits, van poder conèixer la
historia d’aquest element del Seguici, alhora
que el van tocar i interactuar amb ell. Va ser
una gran experiència poder tenir tan a prop un
element tan estimat pels petits!
Una altra de les celebracions que hem realitzat
durant els primers dies de curs ha estat la de
la Festa del Color Vermell, una activitat que va
incloure manualitats i jocs amb els que els petits
van coneixent aquest color.

Imatge de la Festa del Color Vermell
celebrada a la llar d’infants

Els alumnes van rebre la visita de la Cucafera

Educació
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Novetats a l’escola
per al curs 2015-16

L

’Escola Josep Veciana ha començat
el curs carregada de novetat s.
Una de les més destacades és la
concessió de dos projectes europeus
anomenats Erasmus Plus. Aquest fet ha
provocat que enguany, el tema de escollit
per treballar amb els joves, sigui l’estudi
de diferents països europeus.
Dels dos projectes concedits, n’hi ha un
adreçat als alumnes, el qual es basa en
l’estudi científic de qüestions relacionades
a mb els o cells . Aques t proje c te es
desenvoluparà juntament amb alumnes
de 5 països diferent s, mentre que el
segon, que va adreçat als professors, es
realitzarà en col·laboració amb 7 països
més. En aques t segon projec te, els

professors i professores intercanviaran
eines i activitats amb les quals s’enriquirà
l’activitat escolar.
D’a lt r a ba nda , c a l de s t ac a r que e l
d’enguany, és un curs especial per als
alumnes de P4 ja que primer cop que
cursen l’assignatura d’informàtica. A més,
és important remarcar que ha augmentat
el nombre d’alumnes de Puigdelfí que es
traslladen a les instal·lacions de l’escola
per fer les classes, per la qual cosa, ara
es realitzen dos viatges per portar tots
els alumnes. El d’enguany serà doncs, un
curs de molta activitat a l’escola Josep
Veciana.

L’escola ha
rebut la concessió
de dos projectes
europeus
Erasmus Plus
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Consistori

Diverteix-te i amplia
coneixements
Els habitants de Perafort i Puigdelfí tenen a la seva disposició una nova relació de
propostes per a aquest curs 2015-16. Formació, lleure i esport i salut, aquestes
són les categories en què s’agrupen els diferents cursos que s’han programat.
T’agrada fer manualitats? Voldries participar en una obra de teatre? Tens interès
en aprendre anglès o millorar els teus coneixements informàtics? Aquestes són
només algunes de les propostes que teniu al vostre abast. Coneixeu el conjunt de
cursos, tallers i activitats a través del web www.perafort.cat.

Opinió Grups Municipals

Tot i que la normativa marca que els grups municipals han de tenir un espai per als
seus articles d’opinió, proporcional al seu número de regidors, en aquesta revista,
l’espai és igual per a tots. Això és així a proposta d’alcaldia, que va decidir no fer
distincions en aquest sentit.

Aquesta secció es va crear perquè tots els grups municipals tinguessin l’opció de donar la seva versió sobre qüestions del dia
a dia, o que oferissin propostes de millora municipal. D’aquesta
manera, aquest espai es convertia en una tribuna lliure amb la que
els ciutadans podien valorar diferents opcions. Hi ha un refrany
en castellà que diu ‘una cosa es predicar y otra es dar trigo’. La
realitat és que Perafort i Puigdelfí tenen una sèrie de necessitats
dia a dia: que hi hagi enllumenat i aigua corrent, que es recullin

les escombraries, que l’escola i la llar d’infants funcionin, que
els jardins estiguin cuidats, que les activitats, l’esport i les festes
tinguin recolzament... però tot això no és pompós. Potser, algú
se senti un polític important donant, des de Perafort, solucions als
grans problemes del país, l’estat i la Unió Europea. Nosaltres però,
ens sentim contents i orgullosos solucionant els petits problemes
dels nostres veïns i veïnes.

El passat 15 d’octubre el President en funcions de la Generalitat ha declarat davant el TSJC imputat per desobeir al Tribunal
Constitucional arran de la consulta del 9-N, Artur Mas arriba
envoltat pels membres del Govern, diputats de Junts pel Sí i més
de 400 batlles catalans.
El PSC de Perafort i Puigdelfí considera inadmissible que representants polítics i membres del Govern encapçalin les concentracions de suport al President, Artur Mas. Que l’Alcalde de Perafort

i Puigdelfí posi el seu càrrec d’Alcalde al servei dels interessos del
seu partit en una protesta a la qual no ens representa a tots el
veïns i veïnes del municipi.
És per això que el PSC de Perafort i Puigdelfí d’acord al seu paper d’oposició vol posar de manifest aquesta situació més que
reprovable, les pressions i coaccions al poder judicial posen en risc
l’independència judicial i generen un clima de desconfiança social.

Vivim temps difícils a Catalunya. Després de les eleccions del 27
de setembre res s’aclareix. La societat catalana està totalment
dividida, i això l’hi devem als governants autonòmics. Però no
només ells tenen la culpa. El govern central, amb una apatia
total, tampoc ajuda a donar solució al problema. Solució que
sens dubte passa pel diàleg i el consens. Abans de les eleccions
autonòmiques, en entrevista al Sr. Rajoy, un periodista li preguntava si els catalans podrien mantenir la nacionalitat espanyola, i

el president de la nació preguntava al seu torn... i l’europea? Va
fer el ridícul. Jo només em pregunto una cosa ja, després de tot
aquest teatre mediàtic d’uns i altres i és... i les persones? Quan
s’ocupen uns i altres de governar per a les persones? En aquest
descontrol institucional són els ajuntaments els que estan atenent
els veïns i anant més enllà, fins i tot, del que els correspon, en
ocasions amb mitjans molt limitats.

Fa poc, es va inaugurar el tram d’autovia des del Morell fins a
Valls, però encara farà falta el túnel del Coll de l’Illa per arribar
a Montblanc (falta d’inversions al territori, de l’Estat Central).
Faria falta també la unió amb una carretera en “condicions” des
de l’N-240 fins a la rotonda de l’autovia del Morell, per a que
Perafort-Puigdelfí tinguin unes connexions de qualitat amb la
nova autovia (falta d’inversions de la Generalitat).
Les noves connexions de l’AVE, en direcció a València estan molt

avançades, en fase d’electrificació.
Al final, pot ser que Perafort sigui un dels municipis més ben
comunicats de la província de Tarragona.
Però, com tenim les inversions del nostre municipi pels camins
municipals? Són correctes? Poden ser millors?
Hauríem de tenir asfaltats el camí que uneix Puigdelfí amb el
polígon de Els Garidells, el camí de la Font de San Isidro, el camí
del Mas de Jurat, entre d’altres.

Consistori
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Serveis
Farmàcies
14 de novembre, Tarragona · Mico Recasens, Gabriela.

19 de desembre, Tarragona · Fernández Cabré, M. Esther.

Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03

Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04

15 de novembre, Tarragona · Fernández Cabré, M. Esther.

20 de desembre, Tarragona · Salazar Mena, Manuel.

Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04

Av. Catalunya, 17. Tel.: 977 22 30 20

21 de novembre, Tarragona · Alustiza Masot, José Ignacio.

25 de desembre, Tarragona · Alustiza Masot, José Ignacio.

Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78

Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78

26 de desembre, Tarragona · Sanz Sanz, Fermí.

22 de novembre, Tarragona · Sanz Sanz, Fermí.
Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25

Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25

28 de novembre, Tarragona · Vidal Vidal, Ana Maria.

Eivissa, 7-9 (junt plaça dels Braus). Tel.: 977 22 13 23

27 de desembre, Tarragona · Pujol Perpinyà, Artur.

Josep Carner, 3 (Vall de l’Arrabassada). Tel.: 977 29 01 01

1 de gener de 2016, Tarragona · Mas Cavallé, Silvia.

29 de novembre, Tarragona · Esplugas Solé, Emma.

Major, 46. Tel.: 977 23 86 22

Jaume I, 46. Tel. 977 13 98 54

2 de gener de 2016, Tarragona · Salazar, Antonio C. B.

5 de desembre, Tarragona · Domingo Saigi, Pere.

Pin i Soler, 3 (cantonada Baró IV Torres). Tel. 977 21 81 75

Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20

6 de desembre, Tarragona · Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels.

Vidal i Barraquer, 7 (a prop de Parc Central) Tel.: 977 22 18 62

12 de desembre, Tarragona · Espadaler Gamissans, Montserrat.

Major, 14. Tel.: 977 22 83 80

3 de gener de 2016, Tarragona · Tuset J. - Salomó, E.
Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

9 de gener de 2016, Tarragona · Fullana Fiol, Bartomeu.
Cristòfor Colom, 1 (Rambla Nova). Tel.: 977 21 45 17

13 de desembre, Tarragona · Meler Brosed, Raúl.

10 de gener de 2016, Tarragona · Vidal Gotanegra, M. Teresa.

Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

Telèfons útils
Informació
Ajuntament			
Atenció al ciutadà			
DGT				
Informació meteorològica		
Deixalleria del Catllar		
Emergències
Telèfon únic d’emergències		
Mossos d’Esquadra		
Agutzil Municipal			

977 62 50 06
012
900 12 35 05
906 36 53 65
626 03 24 56
112
088
620 88 61 65

Horari d’autobusos (*)
VALLS › TARRAGONA
6.05

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › VALLS

(1)

6.45

8.05

(2)

8.30

9.40

10.05

(1)

10.35

(1)

11.35

12.05

(1)

12.35

(1)

10.30

(1)

13.35

14.05

(2)

14.40

(1)

(2)

15.35

16.10

(1)

16.40

(1)

(2)

17.05

(0)

18.40
(1)
20.40
22.05

(2)

(1)

(2)

7.35

9.10

6.00

(1)

11.25

12.00

12.25

(2)

13.25

14.00

14.35

(2)

15.25

16.00

16.35

(2)

17.25

18.05

17.19

18.19

18.55

19.25

20.00

20.35

18.35
(1)
20.35
22.00

(1)

19.25
21.00
22.30

20.00
(0)
21.25
23.05

19.54

20.20

20.54

21.00

22.00

22.30

21.24
23.19

22.19

22.54

23.05

7.50

6.15
8.45

7.45
9.20

8.20
9.55

6.50
9.00

7.50
9.25

8.05
(1)

12.05

9.40

(2)

13.30

14.05

(2)

17.10

18.05

(1)

18.40

(1)

19.25

20.05

(2)

20.45

21.10

(1)

21.25

16.10

22.05

7.50
10.30

(2)

(1)

10.50

6.50
10.00

10.00

20.05
(0)
21.35
23.05

9.05

6.00
9.00

9.25

19.40
21.10
22.40

(1)

7.50
9.24

7.50

(1)

8.30

10.05

7.00
8.45

(3)

18.05

7.30

6.20

(0)

7.25

9.00

6.50

8.20

6.30

(1)

8.30

DISSABTES
6.00

6.00
(1)

8.25

10.00
(2)

(1)

12.50

16.00
(1)

18.50

(1)

20.45

(1)

6.50

9.00

(1)

11.25

12.00

14.00
(2)

16.50

(2)

19.25

21.00

(1)

9.25

15.30

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

DISSABTES

(1)

9.40

12.05
(1)

14.45

(2)

8.30

10.05
(2 )

13.30

16.10

9.05
(1)

10.50

14.05
(2)

17.10

18.05

(1)

18.40

20.05

20.45

(2)

21.30

22.05

(1)

23.10

7.50
(1)

9.25

11.25
14.00
(2)

16.50

20.00
23.10

(1)

10.19

11.05

12.19

10.00

11.25

12.00

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

20.00

21.24

21.40

22.19

20.45

21.00

22.05

22.05

23.29

8,25
10.00
12.00

9.00
10.30
12.50

18.00

8.25

9.00

10.00

(1)

10.30

12.00

(2)

12.50

(1)

15.15

18.00
(1)

20.45

6.00
8.25

13.45

DIUMENGES I FESTIUS
8.05

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS

(0)

(0)

17.35

(1)

615 75 15 90
977 84 06 56
977 62 55 55
977 29 58 11
91 562 04 20
977 31 20 88
900 900 120
900 300 777
660 06 82 35
902 536 536

(*) segons dades de l’empresa

FEINERS
(1)

Vigilant Municipal			
CAP d’El Morell			
Farmàcia de Perafort		
Hopital Joan XXIII (urgències)
Informació toxicològica		
Servei d’atenció a la dona		
Atenció a la dona maltractada
Atenció a la infància		
Taxi				
Fecsa Endesa (avaries)		

16.00
(2)

19.30

(1)

22.05

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

(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

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

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

higiene

civisme

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

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

neteja

responsabilitat

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

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

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

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

977 625 006

