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En tancar un any, és un bon moment per fer balanç
de tot allò que s’ha fet i per marcar les fites de
cara al futur. Aquesta acció que acostumem a fer
les persones de manera individual, també s’ha de
traslladar a nivells més grans. Per exemple, també cal
fer aquesta anàlisi i aquesta assignació de propòsits,
a la nostra feina, amb la nostra parella, els nostres
amics, etc. I com no, en el cas de l’Ajuntament, és
summament important fer aquesta mateixa valoració
per tal de poder realitzar una gestió municipal d’èxit.
Fruit d’aquest anàlisi, podem veure que a Perafort i
Puigdelfí, són moltes les activitats que es fan, però
n’hi ha algunes que són vitals, com per exemple,
les relacionades amb l’educació. En qüestió de pocs
anys, el nostre municipi ha vist créixer els seus
equipaments en aquest àmbit, fins al punt que,
en l’actualitat, disposem d’una escola i d’una llar
d’infants. No tots els municipis petits com el nostre,
poden disposar d’aquests equipaments i per tant, a
Perafort i Puigdelfí podem estar orgullosos de tenirlos. A més de disposar, d’unes beques a l’estudi que
han vist incrementat el seu import en un 10 per cent.
Tenim clar que invertir en educació, és invertir en
el futur, i això és precisament, el que fem des del
consistori de manera col·laborativa amb els pares i
mares i el professorat.
En aquest nou any que encetem, l’ajuntament de
Perafort i Puigdelfí té clar per tant, quines són les
accions que ha de fer: continuar treballant per al
benestar dels habitants de Perafort i Puigdelfí i
recolzant les qüestions educatives relacionades amb
els nostres infants.
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Nadal

Celebrem les festes nadalenques
amb nombrosos actes festius

Els alumnes del CEIP Josep Veciana van
oferir un festival

U

n any més, Perafort i Puigdelfí van organitzar tot un seguit
d’actes amb motiu de les festes de Nadal. Les activitats
programades, anaven destinades a grans i petits i entre els
diversos actes, no hi van faltar les activitats més tradicionals i
emotives, com ho són el Tió, els nombrosos tallers infantils, les revetlles
de cap d’any i la tradicional Cavalcada de Reis, amb la qual es va posar
punt i final a aquestes festes.
Els actes nadalencs al municipi es van iniciar el passat 23 de desembre
quan els nens i nenes van poder participar en un taller de cuina en el
que van preparar uns saborosos dolços per a les festes. L’endemà, el
24 de desembre, el Casal de Perafort va acollir una de les tradicions
més arrelades a casa nostra, la del Tió, que l’endemà, dia de Nadal, es
va poder celebrar a Puigdelfí. El Tió va ser com sempre, molt generós
amb els petits del municipi.
Ja el dia de Sant Esteve, els nens i nenes van poder gaudir de valent
amb un nou taller celebrat al Casal de Perafort, el mateix lloc que
també va acollir als patges reials, els quals van visitar el municipi per
recollir les comandes que els nois i noies havien fet per als Reis Mags

El Tió, els tallers infantils
o les revetlles de cap d’any,
no van faltar entre la
programació preparada

Nadal

Els nens i nenes van fer cagar el Tió tant
a Perafort com a Puigdelfí

Amb motiu de les festes nadalenques, es
van programar diversos tallers

El Concert de Nadal no va faltar entre
els actes programats durant les festes
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Nadal

Els Casals de Perafort i Puigdelfí, van
acollir les celebracions de Cap d’Any

Nadal
d’Orient. Aquestes dues mateixes activitats
es van repetir l’endemà al Casal de Puigdelfí,
que a la tarda també va ser l’escenari del
tradicional concert de Nadal.
Entre els dies 28 i 31, Perafort va acollir
nous tallers per a nens i nenes. Activitats
de manualitats, tallers de pintacares i d’altres
activitats de lleure van servir per amenitzar
els matins dels més joves del municipi.
Com no podia ser d’altra manera, el 31 a
la nit, els casals de Perafort i Puigdelfí van

acollir les tradicionals revetlles de Cap d’Any,
les quals van servir per acomiadar el 2015, i
donar la benvinguda a aquest 2016.
Ja entrats de ple en el nou any, els Reis Mags
van visitar Perafort i Puigdelfí el dia 5 de
gener. La cavalcada va passar, en primer lloc,
per Perafort, i després, va anar a Puigdelfí.
Grans i Petits van poder gaudir d’aquesta
tradicional festa nadalenca amb la que no
només es van repartir regals, sinó que també
es va deixar molta il·lusió i alegria al nostre
municipi.

La cavalcada de Reis
va posar punt i final
a la celebració del
Nadal a Perafort i
Puigdelfí

La cavalcada dels Reis Mags va passar
per Perafort i Puigdelfí
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Societat

Propera parada, Lleida!
Un centenar de veïns i veïnes del nostre municipi
van participar en la sortida a la Seu Vella de Lleida
que es va celebrar el dia 19 de desembre. En el
marc d’aquesta sortida de Nadal de la nostra Gent
Gran, també es va realitzar un dinar nadalenc i hi
va haver ball i mostres de folklore que van servir
per amenitzar la jornada.
L’alcalde del nostre municipi i diversos regidors de
l’Ajuntament van participar en aquesta activitat
en què tothom va poder gaudir d’un bon dia
en companyia dels veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí.

Un centenar de persones van participar
en la sortida celebrada al desembre

Societat

Es va visitar la
Seu Vella i es va
gaudir d’un dinar
de germanor

Feliç dia de
Romania
El Cònsul de Rumania a Barcelona, la Comtessa de
la Mora, el mossèn ortodox de Tarragona i diferents
autoritats de Tarragona, van assistir a la celebració
del Dia de Romania. La festa va tenir lloc el passat
dissabte 28 de novembre i es va realitzar a proposta
d’alguns dels habitants del municipi. Nombrosos
membres de l’Associació Romanesa de Tarragona
es van donar cita en aquesta activitat en la qual
es va poder degustar menjar típic de Romania així
com també es va poder ballar música típica del país.
Esperem que us sentíssiu com a casa!
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Educació

La Castanyada, la música i el
Nadal, protagonistes del trimestre
Els nens i les nenes de l’Escola Bressol Mar
Blava van celebrar amb molta joia totes
les festes tradicionals catalanes de últim
trimestre de l’any.
A finals d’octubre i com mana la tradició, van
celebrar la Castanyada. La senyora castanyera
va visitar-los i va repartir castanyes per a tots.
Els nens i les nenes van cantar i ballar, i van
participar en un esmorzar, al qual també hi
van assistir els pares i mares i les educadores.

Durant aquest esmorzar, van menjar els
panellets que dies abans, ells mateixos
havien preparat. Una manera molt gustosa
i divertida de gaudir d’aquesta tradicional
festa de la tardor.
A finals de novembre, van gaudir d’un petit
concert realitzat pels alumnes de sisè de
l’escola Josep Veciana. D’aquesta manera,
van celebrar la festa de Santa Cecília,
patrona de la música.

Al desembre van tenir molta feina: van anar
a tirar una carta a correus per convidar al
Tió; els patges reials van fer-los una visita
per recollir les seves cartes i, l’últim dia de
classe, van anar al Casal de Perafort per
fer cagar el Tió. A més, els més grans de
l’escola també van dir el verset de Nadal,
i tot seguit van poder esmorzar productes
típics d’aquestes festes, com torrons,
polvorons o neules.

Educació

Xerrades, sortides i molt més a
l’escola Josep Veciana
Els alumnes de l’escola Josep Veciana van
participar en diverses xerrades. D’una banda,
una agent dels Mossos d’Esquadra va explicar
els perills que poden haver navegant per
Internet, i també es va realitzar una xerrada
sobre els perills d’internet i altres qüestions
relacionades amb l’assetjament per mòbil.
Els joves també van rebre formació sobre el pla
d’Emergència Exterior del Sector Químic de
Tarragona (PLASEQTA), mentre que els pares i
mares van poder participar en una sessió titulada
‘Entrenar els nostres fills/es per a la vida’.
A nivell lúdic, es van fer diverses sortides: al
Museu d’Art Modern, a la casa de la festa, al
museu del vidre a Vimbodí i a les Coves de
la Font Major a l’Espluga de Francolí. Unes
activitats que van ser molt divertides!
A més, i com sempre per aquestes dates, es va
celebrar la castanyada i el Nadal. L’escola va
rebre el tió i el patge reial i també va acollir el
festival de Nadal on tots els alumnes van poder
desitjar bones festes a tothom.

Rebem una visita molt especial
Els alumnes de l’escola Josep Veciana van
rebre una visita molt interessant el passat
27 d’octubre. El dibuixant Faro, conegut
entre d’altres, pels seus acudits publicats
al Diari de Tarragona, va visitar el centre
gràcies a les gestions fetes per una mare
de l’escola. Com a record d’aquesta visita,
ens va regalar el dibuix que acompanya
aquesta informació.
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Breus

Grans i petits
celebren la
Castanyada
És una de les festes amb més tradició a
Catalunya i per aquest motiu, any rere
any, la castanyada se celebra al nostre
municipi. Una de les celebracions més
destacades és la que van viure els nens
de l’escola bressol, els quals van rebre la
visita de la castanyera. Sense dubtes va
ser una jornada molt emotiva i divertida.

Incentivem la
formació per a
tothom
Un dels pilars alhora d’aconseguir una
feina o d’adquirir aptituds diverses, és
tenir una bona formació. És per això que
el nostre ajuntament continua donant
suport a les iniciatives formatives.
Aquest és el cas per exemple, del curs
de carretiller o dels diversos cursos de
tardor celebrats al llarg del trimestre
passat.

Donem la
benvinguda
a l’oli nou
La millor manera per degustar l’oli nou
és fer-ho en el marc d’un bon esmorzar
popular. És per això que el passat 29 de
novembre va tenir lloc la festa de l’oli
nou en què, com sempre, hi va haver un
esmorzar i també, una fira d’artesans.
El donatiu aportat pels assistents, es va
destinar a la Marató de TV3.

Breus

Celebrem el tradicional
dinar de Santa Llúcia
El Casal de Puigdelfí va acollir, un any més, el tradicional
dinar de Santa Llúcia que va tenir lloc el passat dia 12 de
desembre. Nombroses persones es van aplegar per celebrar
aquesta activitat organitzada per l’Església i el Col·lectiu de
Dones de Puigdelfí. A més de degustar un exquisit àpat, el
dinar va servir per recollir diners per a la parròquia.

Sessió de contes
per als més petits
Els contes són una bona manera
d’aprendre i és per això que el nostre
municipi acull de tant en tant, sessions
de contacontes per als nens i nenes de
Perafort i Puigdelfí. Una d’aquestes
sessions és la que es pot veure en la
fotografia que acompanya aquest text
i que va tenir lloc el passat mes de
novembre.

Teatre, solidaritat
i molt bon ambient
Toca Teatre, el grup de teatre de Perafort, va oferir una
representació el passat mes d’octubre, al Casal de Puigdelfí.
L’obra va anar d’allò més bé i va servir per recollir diners per
a l’Associació de la Lluita contra el Càncer. El públic també
va poder obtenir obsequis gràcies als sortejos que es van fer
amb productes de diverses entitats del municipi.
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Esport

Fem esport i col·laborem amb
la Marató de TV3
El passat mes de novembre, el nostre municipi
va acollir una caminada molt especial, ja que
els diners recollits es van destinar íntegrament
a la Marató de TV3. Els participants en aquesta
activitat van poder doncs fer esport, alhora que
participaven en una bona causa.
La caminada va transcórrer per camins que
passen per Garidells, Vistabella i La Secuita.
Després de completar el recorregut, tothom
va poder gaudir d’un petit refrigeri amb el què
recuperar forces.

Joves promeses de rugby,
a casa nostra
Sis nens del Col·legi Josep Veciana són alumnes de l’Escola del
Club de Rugby Tarragona, la qual té més de 40 jugadors d’entre
5 i 13 anys. Aquesta escola porta prop de 30 anys fent difusió
d’aquest esport que practiquen la Noah, l’Arnau, el David,
el Dario, la Clàudia i l’Àngel. Aquests joves jugadors juguen
a rugby, entre 2 i 3 cops per setmana, al camp que hi ha al
Complex Educatiu de Tarragona. El rugby sempre ha destacat
pels valors que l’acompanyen i és sempre molt ben rebut entre
els pares i mares que el desconeixien, us animem a practicar-lo!

Esport

Celebrem la 4a caminada
solidària del municipi
L’Ajuntament de Perafort va organitzar un any
més, la Caminada Solidària per recollir fons
per a la investigació contra el càncer infantil.
Participar-hi va tenir un cost de 3 euros per als
adults, mentre que els infants, havien d’aportar
2 euros. La totalitat dels diners aconseguits amb
aquesta quarta edició de l’activitat, van anar a
parar a l’Hospital Sant Joan de Déu, conegut
per la seva lluita contra el càncer infantil.
Els habitants de Perafort i Puigdelfí van
demostrar un cop més, ser molt solidaris ja que
es van bolcar de nou, en aquesta caminada
solidària.

Contribuïm en la lluita
contra el càncer
La gran generositat dels veïns i veïnes de
Perafort i Puigdelfí es demostra en les
aportacions econòmiques que s’han anat
fent a través de diverses activitats. En total,
han estat 900 €, els que s’han recollit i s’han
entregat a l’Associació Espanyola contra
el Càncer. L’import recaptat a través de
diferents actes, es destinarà a la investigació
contra el càncer de mama.
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Consistori

Perafort acull l’assemblea de l’AEQT
L’Associació Empresarial Química de Tarraggona (AEQT) va celebrar,
el passat mes de novembre, una assemblea que va tenir lloc al Casal
Cultural del municipi. A la reunió, hi van assistir membres de les
diferents empreses químiques que hi estan associades i es van tractar
diverses qüestions relacionades amb aquest sector econòmic, el qual
és molt positiu per a Perafort i Puigdelfí i per al seu entorn, ja que és
capaç de generar 45.000 llocs de treball.
La celebració de l’assemblea de l’AEQT en el nostre municipi és una
mostra més, de la bona relació de veïnatge que mantenim amb aquest
veí nostre que és la indústria química.

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.

La llei marca la necessitat que el butlletí municipal tingui un
espai on els grups polítics del consistori manifestin la seva
postura com a partit, sobre l’activitat que es desenvolupa en
el nostre poble. A l’equip de govern, en aquest cas el grup
de CiU, preferim utilitzar aquest espai prescindint de la visió
partidista de l’activitat municipal. I és que els pobles de Perafort
i Puigdelfí són els mateixos, independentment de a qui s’hagi
votat, i creiem que nosaltres estem a l’Ajuntament per donar

solucions. En això és al que dediquem el nostre dia a dia. De
vegades, els grups municipals estan més pendents de la seva
legítima activitat partidista, legítima però partidista al cap i a la
fi, que de col·laborar en les solucions dels problemes que hi pugui
haver. Des de l’equip de govern, i a partir de la nostra legítima
militància política, pretenem estar al servei de tots i cada un
dels ciutadans de Perafort i Puigdelfí, tinguin la ideologia que
tinguin, i hagin votat a qui hagin votat.

Per avançar és necessari fer propostes i tirar-les endavant, els
nostres veïns i veïnes ens proposen millorar la neteja de places i carrers, la mobilitat a la zona de les creus, la construcció
d’un espai per a gossos i un servei de ludoteca a Puigdelfi. Tots
aquests temes s’han traslladat mitjançant preguntes o mocions
al plenari municipal, per tal de ser solucionats.
En aquest grup municipal treballem, perquè volem que el nostre poble sigui un referent en tots els aspectes. Ens agradaria
molt especialment que en temes d’educació i aprenentatge dels

nostres fills, el CEIP Josep Veciana, fos un dels grans referents
del nostre municipi.
Molt ens temem que això no sigui així, ja que són molts els
pares que estan traient als seus fills del Josep Veciana, per
portar-los a altres escoles dels pobles del voltant. Entre tots,
pares i mares, claustre de professors i ajuntament hem de buscar
solucions. L’educació dels nostres fills és prioritat indiscutible.
Si vols traslladar-nos qualsevol inquietud, perafortipuigdelfi@
socialistes.cat.

Fa pocs dies els petits de la nostra escola van sortir a passejar
per la zona del Parc de la Salut. Alguns d’ells, en tornar a les
seves cases, tenien per moltes parts del cos picades d’algun tipus
d’insecte. És evident, i necessari, que els nens contactin amb la
natura i surtin de les aules. Sens dubte són bones decisions dels
educadors, però les zones a on es desplacen s’ha de procurar
que siguin llocs que els evitin problemes com el relatat. Llocs
com el nostre Parc de la Salut han de poder ser gaudits amb
seguretat. És per això que, des UPIP, volem sol·licitar al Govern

Municipal que avanci les fumigacions en espais públics a l’aire
lliure, per evitar situacions com les que han patit els petits de la
nostra escola. Sabem que el Parc va ser fumigat el passat 21 de
desembre, però l’absència de baixes temperatures, potser facin
necessària una nova actuació.
Entre tots aconseguirem fer que el nostre municipi continuï sent
el lloc ideal per viure i conviure que tots desitgem.

Fa pocs dies, CiU, ERC i la CUP van acordar un nou President
de la Generalitat, on Artur Mas es va tenir que apartar, perquè
representava una mena de política absolutista, li costava
mantenir un diàleg polític quan havia governat amb majoria
absoluta, la CUP li va passar factura.
Actualment, li passa alguna cosa semblant a la política estatal.
El PP, ve d’una manera de governar absolutista, sense cap tipus
de diàleg i “menys” amb Catalunya. Ara que no té majoria
absoluta, ningú vol pactar amb Rajoy.

Fa pocs dies, l’ajuntament de Tarragona governat pel PSC, va
incorporar al seu equip de govern, a regidors de UDC i del PP.
A l’ajuntament dels Pallaresos està governant CiU amb el suport
dels regidors de la FIC, ICV i ERC, al Morell CiU governa amb
el suport del PSC.
Aquí, a l’ajuntament de Perafort governa CiU en solitari, crec
que seria necessari una visió més àmplia de fer política municipal
a Perafort i Puigdelfí.

Consistori

Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 13
de juny de 2015

· S’acorda per unanimitat, amb l’abstenció del regidor d’AMPEP-FIC,
aprovar inicialment l’Expedient núm. 1 de Modificacions de Crèdits
del pressupost 2015.

· Es constitueix el nou Ajuntament. Un cop constituïda la Mesa
d’Edat, els regidors i regidores prometen i juren els seus càrrecs.

· S’acorda per unanimitat aprovar inicialment, la Modificació de
l’ordenança de Beques per a l’any 2016. La modificació es fa en dos
sentits, d’una banda, per augmentar en un 10 per cent aquests ajuts, i de
l’altra, perquè els alumnes que les sol·licitin, hagin d’estar empadronats
durant tot el curs escolar als municipis de Perafort o Puigdelfí.

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.

· S’escull l’alcalde del municipi. Joan Martí Pla i Pla, cap de llista
de CiU, és elegit alcalde per majoria absoluta, amb set vots a favor
i dos vots en blanc.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 23
de juny de 2015
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.

· S’acorda per unanimitat la creació i composició d’una Comissió
de Comptes.
· S’informa al ple i es fan les delegacions d’Alcaldia en les diferents
regidories.
· S’acorda amb el vot en contra del regidor d’UPiP, el règim de
retribucions dels membres de la corporació.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 22
de setembre de 2015
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal, a
excepció de la 1a Tinenta d’Alcalde, Sra. M. Roser Artacho Leiva.

· S’acorda, amb l’abstenció del regidor Lluís Massagués, el plec de
Preinscripcions Tècniques que regiran l’adjudicació d’un contracte
de lloguer d’una nau industrial al Polígon de Perafort. En aquesta,
s’hi ubicarà el magatzem municipal que es troba als baixos de
l’Escola Bressol Mar Blava. Amb aquest trasllat, es pretén evitar el
perill per als alumnes de la llar d’infants.

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.

· S’acorda, per unanimitat delegar en el Sr. Alcalde, l’atorgament de
les corresponents bonificacions, amb motiu de l’última modificació
de les dues Ordenances fiscals recentment aprovades per la
corporació, per tal de tenir l’agilitat adient en el seu atorgament
pel que fa a la pintura i arranjament de façanes i a l’estalvi energètic.

· Es designen els membres de les Meses Electorals, amb motiu
de les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 27 de setembre
de 2015.

· S’acorda, per unanimitat un conveni entre l’Ajuntament de Perafort i
l’Ajuntament de Garidells, per tal que els veïns de Garidells, es puguin
beneficiar dels cursos organitzats per l’Ajuntament de Perafort.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 17
de setembre de 2015

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 23
de novembre de 2015

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal

· S’acorda amb el vot a favor dels regidors dels grups municipals de
Ciu, PSC i UPiP, i amb l’abstenció del regidor d’AMPEP-FIC, aprovar
l’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

· Es designen els membres de les Meses Electorals, amb motiu de
les eleccions a les Corts Generals del dia 20 de desembre de 2015.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 2 de
setembre de 2015

· S’acorda per unanimitat fixar el dia 20 de gener de 2016, com a
festa local de Puigdelfí, i el dia 29 de juny de 2016, com a festa
local de Perafort.

· S’acorda, per unanimitat aprovar un nou conveni entre els
ajuntaments de La Canonja, Constantí, Perafort, La Pobla
de Mafumet, Tarragona i el de Vila-seca i la Fundació Centre
Tecnològic Químic de Catalunya, per a l’establiment d’un sistema
de monotorització d’olors al Camp de Tarragona.

Padró d’habitants
NAIXEMENTS

1.303 EMPADRONATS
D. Fernando Sánchez Sinisterra
M. Carmen Saavedra Molina

DEFUNCIONS

David Garrido Vázquez
Isabel Aldama Caparros

Rana Shahzaib Shabbir
Damirka Segura Montero

A. Álvarez Sánchez Noriega

31/07/2015

26/10/2015

Asier Llort Soret
Miriam Siendones Roman

Francesc Gil Pellisé
Júlia Cortés Tena

MATRIMONIS

10/09/2015

Aritz Cacho Cabrera
03/10/2015

Laia Casellas Maña
25/10/2015

31/07/2015

09/12/2015

19/11/2015

17

18

Serveis
Farmàcies
20 de febrer, Tarragona · Esqué Englund, Francisco.

13 de març, Tarragona · Roig – Sabaté.

Rovira i Virgili, 6 (tocant a Rambla Nova). Tel.: 977 21 94 55

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

21 de febrer, Tarragona · Fullana Fiol, Bartomeu.

19 de març, Tarragona · Salazar, Antonio C. B.

Cristòfor Colom, 1 (Rambla Nova). Tel.: 977 21 45 17

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

27 de febrer, Tarragona · Salazar Echavarria, Antonio.

20 de març, Tarragona · Tuset Pros, Josefina.

Cos del Bou, 2 (plaça de la Font ). Tel.: 977 23 16 31

Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

28 de febrer, Tarragona · Pinilla Andreu, Míriam,
Francesc Bastos, 1 bis (cantonada Ramon y Cajal). Tel.: 977 22 15 60

5 de març, Tarragona · Fullana Galofré, Jaume.

25 de març, Tarragona · Esqué Englund, Francisco.
Rovira i Virgili, 6 (tocant a Rambla Nova). Tel.: 977 21 94 55

26 de març, Tarragona · Fullana Fiol, Bartomeu.

Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

Cristòfor Colom, 1 (Rambla Nova). Tel.: 977 21 45 17

6 de març, Tarragona · Cabrito Serra, M. Teresa.

27 de març, Tarragona · Vidal Gotanegra, M. Teresa.

Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

12 de març, Tarragona · Iáñez Burgos, Oliva Maria.

28 de març, Tarragona · Cogul Ardèvol, Francesc.

Passeig Marítim Rafael de Casanova, 1. Tel.: 977 59 13 84

Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat Central). Tel.: 977 21 21 83

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
13.30

(2 )

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

