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E

l primer trimestre de l’any ha passat gairebé
sense adonar-nos-en. Les nombroses activitats
que hem celebrat a Perafort i Puigdelfí han fet
doncs, que hagin estat uns mesos molt actius i
complets. Com sempre, el mes de gener vam poder
compartir bons moments en el marc de la festa major
de Puigdelfí, en honor a Sant Sebastià.
Ja al mes de febrer, l’acte destacat va ser el del
Carnaval, que va omplir de color i diversió els nostres
carrers. Mentre que al mes de març, vam celebrar la
Setmana Santa, on no hi van faltar els viacrucis i com
no, on els padrins i els fillols van poder viure una de
les celebracions més tradicionals de casa nostra: el
dia de la Mona.
A banda d’aquests actes tan assenyalats del nostre
calendari festiu, durant aquest primer trimestre de l’any
hem tingut també moltes activitats esportives. Una de
les més rellevants ha estat el 3r Cros Solidari, organitzat
per la nostra escola, i també hem tingut notícies
relacionades amb el futbol, el ciclisme, etc. Creiem que
la pràctica de l’esport és positiva per a tothom per això,
des de l’Ajuntament recolzem i incentivem la celebració
d’aquest tipus d’activitats per a tothom. Així ho hem
fet, i així ho continuarem fent de cara a aquest nou
trimestre en què com sempre, trobareu un bon nombre
d’activitats a Perafort i Puigdelfí fetes i pensades perquè
pugueu gaudir de la vida al nostre poble.
Sense més preàmbuls, us convido a llegir aquest nou
número de la revista Viure on us expliquem tot allò
què a passat a Perafort i Puigdelfí.
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Sant Sebastià
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Puigdelfí celebra la seva festa
major de Sant Sebastià

Un moment de la lectura del pregó de festa
major, acte en què s’hi van donar cita diverses
autoritats del territori

L

a festa major de Sant Sebastià va estar, un cop més, plena
d’activitats pensades per a tothom. Com és tradició, el pregó,
que enguany va anar a càrrec de Josep Bertran, coordinador
de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona, va
servir per donar el tret de sortida oficial a la celebració. Durant el seu
discurs, el pregoner, que és natural de Calaf, va enaltir la història de
Perafort i Puigdelfí i dels seus habitants, i va explicar que el patró del
seu municipi natal, també era Sant Sebastià. Les relacions humanes
van servir de fil argumental en un pregó que va aconseguir arrencar
somriures als assistents, així com emocionar-los amb la seva crida a
que els veïns i veïnes continuessin compartint i treballant plegats, per
fer de la seva història, una història d’èxit.

Josep Bertran, coordinador
de Comunicació i Relacions
Externes de Repsol a
Tarragona, va ser l’encarregat
de pronunciar el pregó

El sopar de gala va aplegar un bon nombre
de veïns i veïnes que van poder gaudir d’una
vetllada molt especial

Sant Sebastià
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El pregó de festa major va anar seguit pel tradicional Sopar de Gala,
en què veïns i veïnes del municipi es donen cita de manera anual per
compartir una nit molt agradable. Més d’un centenar de persones es
van reunir, en aquest sopar que va tenir lloc al Casal Municipal i en
el qual també hi van participar el president del Consell Comarcal i els
alcaldes de La Pobla de Mafumet i Garidells, entre d’altres representants
municipals i empresarials del territori. Com sempre, el sopar va estar
amenitzat amb música en directe i va haver-hi ball per als assistents.
Tot plegat va aconseguir doncs, que fos una molt bona vetllada.
Durant els dies que va durar la festa major, es van dur a terme molts
més actes festius i imprescindibles en el programa. Aquest és el cas
d’actes tradicionals com el repic de campanes de la vigília de festes,
les vespres solemnes de Sant Sebastià o la cercavila popular, que va
anar a càrrec de la Llumeneta, la Llumeneta’s Band, la Colla Geganters
Carmelites i els Gegants del Catllar. Entre els actes tradicionals, també
en destaca la missa en honor a Sant Sebastià, que va estar cantada per
la Coral Schola Cantorum, i que va anar seguida per un vermut popular
en què novament, tots els veïns s’hi van bolcar.
Moltes persones van seguir la cercavila que va
recórrer els carrers del municipi

Entre els actes més tradicionals, no hi va faltar
la missa en honor al patró Sant Sebastià
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Sant Sebastià

A banda d’aquests actes, durant els sis dies de festa, el municipi va
acollir altres activitats lúdiques com l’esmorzar popular de dissabte
al matí, el divertiment per als més petits, amb diversos tallers
com el de pinta cares, o el campionat de billar americà. Durant
els dies de festa major, els veïns i veïnes també van poder gaudir
d’una exposició de pintura a càrrec de la pintora local, Loli Berbel.
La festa major de Sant Sebastià va finalitzar amb el seu tradicional
correfoc. Els Diables de Riudoms van ser els encarregats de posar
el punt i final a sis dies d’actes, en els que els veïns i veïnes del
municipi hi van participar de manera molt activa.

El Casal de Puigdelfí va acollir el tradicional esmorzar
popularon s’hi van aplegar nombroses persones

Enguany es va celebrar la segona edició del
Campionat de Billar Americà

El correfoc va posar punt i final a la celebració
de Sant Sebastià

Sant Sebastià
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La pintora local Loli Berbel va oferir una exposició de
pintura a l’Espai Cultural Polivalent. Aquesta imatge es
correspon amb el moment de la seva inauguració
Diverses actuacions van omplir de contingut la
‘Tarda d’espectacle’ celebrada el dia 24

Es van celebrar prop d’una
vintena d’actes festius al llarg
dels sis dies que va durar la
festa d’hivern del municipi

Recollida solidària
a favor de Càritas
Al mes de gener, es va fer
entrega a Càritas de PerafortPallaresos-Puigdelfí, de 204
quilos de menjar. Aquests es
van recollir a través de diferents
activitats celebrades durant el
passat Nadal, i organitzades
tant per l’Ajuntament com per les
Societats Culturals de Perafort i
Puigdelfí.

El vermut popular, una de les activitats
amb més bona acollida
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Carnaval

Originalitat, colors
i molta diversió!

Com és tradició, grans i petits van gaudir de la festa més esbojarrada
de l’any. Perafort i Puigdelfí van acollir els diversos actes que com
sempre, van comptar amb molt bona participació dels veïns i veïnes
del poble.
Per la seva banda, el dia 6 de febrer, es va celebrar el sopar de carnaval
després del qual va tenir lloc el tradicional ball de disfresses que de
nou, enguany, va aplegar un bon nombre de participants. L’endemà,
el diumenge dia 7, es va celebrar la rua infantil que es va iniciar a
l’Església i va finalitzar al Casal, on tot seguit, va tenir-hi lloc un
espectacle infantil amb DJ, animació, ball i berenar per a tots els nens
i nenes del municipi.
Pel que fa a Perafort, la celebració del Carnaval va tenir lloc el dissabte
dia 13 de febrer. L’avinguda Catalunya va ser el punt de trobada per a
les comparses que participaven a la rua, la qual va recórrer els carrers
de Perafort. En acabar, el Casal va acollir un espectacle d’animació
infantil, amb el que els més petits s’ho van passar d’allò més bé. Ja a
la nit, es va celebrar el concurs i ball de disfresses que va anar a càrrec
del grup musical Maikaband. La música i la diversió van posar punt i
final a un dels actes més divertits del calendari festiu.

Carnaval

El Carnaval no passa desapercebut a les escoles
Com és tradició, els alumnes de l’escola bressol Mar Blava i els del
l’Escola Josep Veciana van participar en la rua escolar que va recórrer
el poble i de la qual en van quedar divertides fotografies com aquestes:
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Societat

Celebrem els actes més emotius
de Setmana Santa
La Setmana Santa es va celebrar com és
tradició amb els Via Crucis de Perafort, el
qual va tenir lloc a les 8.30 h del matí, i el de
Puigdelfí, que es va celebrar a les 10 hores.
Les imatges del Sant Crist i de la Verge Maria
van recórrer els carrers del nostre poble,
acompanyades per diversos fidels que no van
voler faltar a aquesta tradicional celebració de
la Setmana Santa a casa nostra.

Societat

Les obres de l’edifici de l’Abadia
avancen a bon ritme
Continuen els treballs a l’edifici de l’Abadia de Perafort tot i que, una
primera fase ja està acabada. Pel moment, les accions que s’han fet, a
més de les corresponents a l’adaptació de l’espai dús de la Parròquia,
tenen a veure amb un seguit de treballs de neteja dels exteriors i de
buidatge de l’interior, així com el canvi del terra, la col·locació d’aïllant
al sostre i el canvi de les bigues principals. En general, mancaria fer
els revestiments d’algunes parets així com canviar els tancaments de
les finestres i remodelar la façana.
L’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla i Pla, es mostra molt satisfet
amb l’evolució de les obres i amb l’acord assolit en el seu dia ja que
“la signatura d’aquest conveni representa beneficis per al municipi
i la consecució d’un anhel que tenia el poble des de finals dels anys
80”. Pla destaca també que “estem satisfets perquè l’acord preveu a
més, l’ampliació del carrer Joan Palau el qual està al costat del Casal i
permetrà, per tant, millorar les condicions d’aquest espai tan utilitzat
pels veïns i veïnes de Perafort”.
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Educació

Disfresses, titelles i la mona a
l’escola bressol Mar Blava
Els petits de l’Escola Bressol van donar la
benvinguda a la nova estació, l’hivern, tot
just tornar de les vacances de Nadal. El
color blanc de la neu va ser el protagonista
d’aquesta festa de benvinguda en què no
hi van faltar globus d’aquest color, cares
pintades i coca amb xocolata per acabar
aquest dia tan especial especial.

Els nens i nenes de l’Escola Bressol Mar
Blava i els més petits de l’Escola Josep
Veciana, van poder gaudir d’un espectacle
de titelles molt divertit i interessant. “La
rateta que escombrava l’escaleta” és el
nom de la representació que van poder
veure, després de la qual van poder
gaudir d’un esmorzar de coca i xocolata.

El treball del Carnaval va ocupar gran part
de la segona quinzena de gener i principis
de febrer, no només per la celebració de la
tradicional rua pels carrers del poble, sinó
també per la rebuda del rei Carnestoltes.
Enguany, la temàtica de les disfresses girava
entorn a la pel·lícula “Grease”. Per això,
les nenes anaven disfressades de Pink

Ladies, i els nois de John Travolta. La Rua
que es va celebrar el dia 5 de febrer, va
ser la culminació de tot el treball previ, i
familiars i amics van poder gaudir d’aquesta
gran festa.

Educació
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Reconeixements i activitats per
als alumnes del Josep Veciana

El passat mes de març, Clàudia Pla, alumna
del nostre col·legi, va guanyar un premi molt
especial. Es tracta del Premi Sambori 2016
del Camp de Tarragona, de la categoria B,
que impulsa Òmnium Cultural des de l’any
2006 a Catalunya, Andorra i la Catalunya
Nord. En l’edició del Premi Sambori de la
demarcació del Camp, hi van participar

5.339 nois i noies de 47 centres de les
comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la
Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
Aquest premi és un molt bon incentiu per a
la Clàudia i per al conjunt de l’escola Josep
Veciana, que durant el passat trimestre va
celebrar un bon nombre d’activitats. En

aquest sentit, els alumnes de P3 a 6è van
anar de colònies a Santa Maria del Colell,
on s’ho van passar d’allò més bé. D’altra
banda, també hi va haver alumnes que van
fer un taller de tapís de Joan Miró, mentre
que tota l’escola va celebrar, com és tradició,
la festa del Carnaval.

Reunió de joves a Perafort
Els nostres joves participen en l’elaboració d’un Pla Local
de Joventut de Perafort, el qual és un document vàlid per
a quatre anys, on s’hi recullen les polítiques de joventut
municipals, pel que fa a línies de treball, programa
d’actuacions, així com opinions i propostes. Aquesta
participació del nostre jovent és possible gràcies a un
conveni de col·laboració del nostre Ajuntament amb el
Consell Comarcal del Tarragonès.
Amb aquesta iniciativa es pretén que el jovent decideixi i
participi en tot allò de la vida municipal que els afecta, ja
siguin cursos, sortides, festes, espais públics... Els joves de
Perafort i Puigdelfí podeu fer arribar les vostres propostes
a través del Punt Jove, tot els dimecres de 9.30 a 12.30
h. al segon pis de l’Ajuntament, o a través del correu
mancomunatjove@gmail.com.
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Esports

Una sortida
molt especial!

Els alumnes de l’Escola de Futbol de Perafort
van protagonitzar una sortida molt especial el
passat mes de març, en el marc de les vacances
de Setmana Santa. Els 35 joves futbolistes van
visitar el camp del Nàstic i van poder realitzar
un entrenament en aquestes instal·lacions
esportives. Després d’això, van poder esmorzar
i van fer un recorregut per diverses parts del
camp, inclosos els vestuaris, el gimnàs o la sala
de premsa. Per acabar, van poder compartir una
estona amb els jugadors de l’equip de segona
divisió, els quals es van fer fotos amb ells i els
van signar un pòster amb les seves fotografies.
Tot plegat, va ser una experiència molt especial
per a aquests petits d’entre 4 i 9 anys.

Dos perafortins, a l’Andalucía
Bike Race

Jordi Cayetano, del Club Ciclista Ciutat de Reus, i Néstor Arenas, de Megabici, són dos
veïns de Perafort que, el passat mes de febrer, van dur a terme un gran repte per a ells
en el món del ciclisme. Cayetano i Arenas van participar en la prova per etapes de BTT
més important de l’Estat Espanyol. Es tracta de l’Andalucía Bike Race, la qual constava
de sis etapes consecutives, que acumulaven un total de 440 quilòmetres amb un ascens
positiu de més d’11.400 metres i amb la peculiaritat que s’havia de realitzar per parelles.
Aprofitant aquest gran esdeveniment, els joves ciclistes perafortins van fer una crida a
la conscienciació dels conductors i conductores per tal que es respecti la distància de
seguretat amb els ciclistes. Per fer-ho, van imprimir un missatge en les seves samarretes
en què recordaven que aquesta distància és d’1,5 metres.

Esports

Celebrem el 3r Cros Solidari
Un any més, el nostre municipi va acollir el
Cros solidari Escola Josep Veciana de Perafort,
que enguany va celebrar la seva 3a edició.
Aquest acte esportiu està organitzat per
l’AMPA de l’Escola Josep Veciana, amb el
suport del Consell Esportiu del Tarragonès i
la col·laboració de l’Ajuntament de Perafort,
i representa el darrer cros puntuable per a
la fase comarcal del Tarragonès dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya.
315 par ticipant s, dividit s en diver ses
categories (mini, prebenjamí, benjamí, aleví,
infantil, cadet, juvenil i absoluta) es van donar
cita en aquesta activitat que va tenir lloc el 28
de febrer. A més de practicar esport i passar
un matí ben agradable, els participants van
poder col·laborar amb el Banc d’Aliments de
Càrites, fent donacions de menjar.
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Esports

A Perafort, juguem a escacs!
Al mes de gener, els Casals municipals de Perafort i Puigdelfí
van acollir la Fase Comarcal del Tarragonès d’Escacs dels
Jocs Esportius Escolars, la qual també estava oberta a
jugadors d’àmbit federat. Com en altres ocasions, aquesta
competició va aconseguir aplegar un bon nombre de
jugadors que a més de competir van poder passar una bona
estona plegats i compartir la seva afició.
Aquesta fase comarcal estava organitzada pel Consell
Esportiu del Tarragonès, amb el suport de l’Ajuntament
de Perafort, i en ella s’hi determinaven els escaquistes
classificats per a la Fase Territorial del Camp de Tarragona
que es va celebrar al mes de febrer.

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.

Farà un any que vam iniciar la legislatura i que vam revalidar
la confiança dels ciutadans, incorporant noves persones que
garantien la renovació. Aquest equip ha mantingut dues coses.
La primera, que governem per a tots i cadascun dels ciutadans de
Perafort i Puigdelfí, ens hagin votat o no, tinguin una ideologia
o una altra, i ho fem defensant els interessos del poble i la gent,
no els del partit. La segona, és que valorem la convivència i el
progrés del poble, per això no hi ha conflictes socials i existeix

un alt grau de consens sobre què fem, com i per què. Busquem
un equilibri en les decisions i que els interessos de ciutadans,
entitats o nuclis de població, no entrin en confrontació. No són
temps de grans obres, la crisi arriba a l’ajuntament, però malgrat
això, hem reduït el deute, hem mantingut el nivell de serveis i
hem anat creant petites obres que fan la vida més còmoda. Així
ha estat fins ara, i així seguirà sent.

Pàdel i Skatepark a Perafort. Al Ple ordinari amb data 30 de Març
de 2015, s’aprova inicialment, el projecte de construcció d’un
skatepark , amb un import de 126.981,44€, i el projecte de construcció de dues pistes de pàdel amb un import de 97.054,79€,
aquests equipaments esportius anaven projectats en uns terrenys
de l’INCASOL amb un contracte de cessió gratuïta de 25 anys.
La realitat és que les obres, un any desprès, encara no han
començat i tal com vam dir al nostre posicionament de vot, ens

vam abstenir. Era una mesura totalment electoralista, nosaltres
estem a favor de qualsevol tipus d’iniciativa esportiva, però
no teníem clar que una cessió d’uns terrenys per 25 anys fos
el lloc més adequat,davant la possibilitat d’instal·lar-los a altres
terrenys municipals.
A més, a l’aprovació inicial dels pressupostos 2015-2016, no té
consignació pressupostària. Com no té consignació pressupostària el futur gimnàs als baixos de l’Escola Bressol.

Aviat es complirà el primer any de l’actual legislatura en tots els
Ajuntaments del país. Recordem que aquí, al municipi de Perafort,
els vots dels veïns van donar 5 regidories a CiU, 2 a PSC, 1 a FIC
i 1 a UPIP. UPIP va estar per davant d’un partit de gran solera,
com és ERC, que no va obtenir representació.
UPIP és un partit de nova creació, que intenta ser plataforma
de llançament dels precs, sol·licituds i inquietuds dels veïns de
Perafort i Puigdelfí. Obtenir una regidoria per part d’un partit nou,

recentment creat, va ser tot un èxit. UPIP agraeix avui, després de
transcórrer el primer any, el suport dels seus votants, recordant
a tots els veïns, els que ens van donar la seva confiança, i els
que no, que estem aquí per ajudar i recolzar a tots aquells que
ho necessitin
MOLTES GRÀCIES PERAFORT. MOLTES GRÀCIES PUIGDELFÍ.
És un honor representar-vos.

A l’últim Ple municipal, l’equip de govern de CiU i el d’UPiP van
aprovar el pressupost municipal pel 2016, amb l’abstenció de la FIC.
Al pressupost aprovat pel 2016, es pot veure un desequilibri entre les
despeses de personal, 36,79 %, i les inversions reals, de tan sols l’1,97 %.
Les inversions reals són aquelles de les que en podem gaudir
tots: guarderia, camp de futbol, piscina, etc. Algú necessita més
equipaments al nostre municipi? Algú vol entrar a treballar al
nostre Ajuntament de forma indefinida? Les respostes seran

segurament, que sí a tot. Però existeix un límit en les despeses,
per tant seria bo que TOTS el regidors poguessin opinar i
debatre sobre les possibles despeses, per a finalment, arribar a
uns pressupostos consensuats dins del plenari municipal. No es
poden aprovar uns pressupostos que superen de llarg el 3 milions
d’euros en deu minuts, i menys, si no estàs a l’equip de govern.
Crec que en els pressupostos falta diàleg i planificació.
Tot i així, cal dir que és el resultat de les últimes eleccions munici

Consistori
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Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 28 de
desembre de 2015
Assistents: Hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal
· S’acorda per unanimitat l’adhesió al conveni marc de col·laboració
entre el Departament de Governació i Administracions Públiques,
el consoci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el
desenvolupament de la Interoperabilitat dels Sistemes d’Informació
de les Administracions Públiques catalanes, signat a Barcelona el 22
d’octubre de 2015.
· S’acorda per unanimitat aprovar inicialment el Reglament de creació
i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Perafort, i
publicar el corresponent anunci al BOP i al DOGC per termini de
trenta dies, durant els que es podran presentar al·legacions. En cas
que durant el període d’exposició no hi hagi al·legacions, l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva.

· S’acorda per unanimitat adjudicar el contracte de lloguer de la nau
industrial destinada a oficines i magatzem i situada al Pla Parcial
d’Ordenació del Sector 10 de Perafort, pel preu de 2,66 €/m2 de
manera mensual, IVA inclòs, amb una durada de 10 anys renovables
de dos en dos, a comptar des de l’1 de gener de 2016. Així mateix,
s’autoritza l’alcalde a signar els documents necessaris per a l’execució
de l’acord.
· S’informa al ple de la rebaixa de l’IBI en sòl no urbanitzable, a petició
dels particulars.
· S’informa al ple de que a Puigdelfí, es canvia el sostre d’uralitat del
Casal, amb una subvenció de la Diputació.
· S’informa al ple que el nombre de nens a l’Escola Bressol Mar Blava,
ha anat reduint-se durant els darrers anys, igual que la subvenció per
al manteniment d’aquesta escola, per la qual cosa, s’ha de prescindir
de dues professores.

Obituari
La mort d’en Josep M. Veciana Gils
Un il·lustre advocat i fiscal fill del poble de Perafort, que descansi en
pau i que Déu el tingui en la seva glòria.
Era el diumenge dia 13 de març d’aquest any 2016 quan, en sortir de la
missa del diumenge, la filla d’en Joan Padreny Sarrà, seguint ordres del seu
pare, em va assabentar de la trista notícia de la mort d’en Josep M. Veciana
Gils, causant-me la caiguda d’unes immesurables llàgrimes de tristesa.
A la tarda nit del mateix dia, el seu fill gran em va trucar per telèfon,
comunicant-me el fatal desenllaç del seu pare, ja que havia trobat en
un llibret, uns apunts en els quals advertia que, en el cas de la seva
mort, m’ho fes saber.
L’endemà, el dia 14 de març, tal i com m’havien assabentat, va tenir lloc
el funeral a la Parròquia de Sant Joan de Reus, al qual hi vaig assistir
acompanyat de la meva esposa M. del Carme. L’església estava plena.
Faré un esbós de la seva vida professional, segons documents que he
pogut recollir i altres més íntims que ell mateix em va facilitar en les
converses que havíem tingut durant els estius, asseguts als bancs de
la plaça de l’Església de Perafort.
- Va néixer a Perafort el dia 4 de maig de 1925.
- Cursà el batxillerat a l’Institut de Reus.
- Llicenciat en dret a Barcelona l’any 1948.

Padró d’habitants

- Ingressà en el Cos de Fiscals Municipals i Comarcals l’any 1950.
- El primer destí, en data 28 de març de 1950, com a fiscal comarcal,
a Canjayar-Alhama de Almeria Gergal-Fiñana.
- Segon destí, en data 2 de juny de 1951, a Falset-CornudellaGandesa-Móra d’Ebre.
- Tercer destí, en data 11 d’octubre de 1967, a Reus-Falset-Gandesa.
- Ascens a Advocat Fiscal, ingrés el 24 de març de 1983.
- Ascens a Advocat Fiscal, ascens el 16 de setembre de 1983.
- A la Fiscalia Audiència Provincial de Girona, l’11 d’octubre de 1983.
- A la Fiscalia Audiència Territorial de Barcelona, el 21 de març de 1984.
- A la Fiscalia Audiència Provincial de Tarragona, el 16 d’agost de 1985.
- Promoció a Fiscal el dia 21 de març de 1986.
- Nomenament de Tinent Fiscal, el 8 d’agost de 1991.
Malgrat que habitualment, residí a Reus, cada estiu des de juliol a
setembre, vivia a la seva casa natal, situada a la Plaça de l’Església
número 8 de Perafort. No va faltar mai a missa de diumenge, ni a
rebre la sagrada comunió. La majoria de les tardes ens reuníem uns
quants veïns als bancs que hi ha instal·lats junt a la font ornamental,
tot conversant d’una infinitat de temes del passat. Jo vaig aprendre
molta història del poble que ignorava, en ser fets que van tenir lloc
en la meva infantesa o fins i tot, abans del meu naixement, i que amb
molta delicadesa, vaig recollir i guardar.
Joan Pere i Busquets
Perafort, 14 de març de 2016

1.283 EMPADRONATS
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Serveis
Farmàcies
16 d’abril, Tarragona · Roig – Sabaté.

22 de maig, Tarragona · Felip Colet, M. Carme.

17 d’abril, Tarragona · Canals Garriga, M. Teresa.

28 de maig, Tarragona · Papaceit Sansa, Laura.

23 d’abril, Tarragona · Tuset Pros, Josefina.

29 de maig, Tarragona · Payo Sol, Anna.

24 d’abril, Tarragona · Papaceit Sansa, Laura.

4 de juny, Tarragona · Cogul Ardèvol, Francesc.

30 d’abril, Tarragona · Vidal Gotanegra, M. Teresa.

5 de juny, Tarragona · Mico Recasens, Gabriela.

1 de maig, Tarragona · Cogul Ardèvol, Francesc.

11 de juny, Tarragona · Sole Pons, Mª Mar.

7 de maig, Tarragona · Salomo Tuset, Esther.

12 de juny, Tarragona · Alustiza Masot, José Ignacio.

8 de maig, Tarragona · Sole Pons, Mª Mar.

18 de juny, Tarragona · Boronat Poderós, Jorge.

14 de maig, Tarragona · Pons Güell, M. Carme.

19 de juny, Tarragona · Vidal Vidal, Ana Maria.

15 de maig, Tarragona · Boronat Poderós, Jorge.

24 de juny, Tarragona · Canals Garriga, M. Teresa.

16 de maig, Tarragona · Vidal Vidal, Ana Maria.

25 de juny, Tarragona · Felip Colet, M. Carme.

21 de maig, Tarragona · Canals Garriga, M. Teresa.

26 de juny, Tarragona · Domingo Saigi, Pere.

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

Dr. Mallafre Guasch, 2 (al costat de l’Hospital Joan XXIII). Tel. 977 22 32 55

Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38

Florenci Vives, 10 (travessera Av. Catalunya). Tel.: 977 22 22 60

Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19

Florenci Vives, 10 (travessera Av. Catalunya). Tel.: 977 22 22 60
Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat Central). Tel.: 977 21 21 83
Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03

Cristòfor Colom, 23 (darrere Mercat Central). Tel.: 977 21 21 83
Canyelles, 6. Tel.: 977 50 65 95

Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72
Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78

Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72

Sant Pere, 3 (Serrallo). Tel.: 977 24 06 72

Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61

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

Sant Pere, 3 (Serrallo). Tel.: 977 24 06 72

Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38

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

Dr. Mallafre Guasch, 2 (al costat de l’Hospital Joan XXIII). Tel. 977 22 32 55

Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38

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

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

(1)

6.45

8.05

(2)

8.30

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › VALLS

(2)

(2)

7.35

9.10

6.00
(0)

7.25

6.30

(1)

7.50

(3)

6.50
(0)

8.30

9.40

10.05

(1)

10.35

9.25

10.00

11.35

12.05

(1)

12.35

(1)

10.30

(2)

11.25

12.00

(1)

13.35

14.05

(2)

14.40

(1)

12.25

(2)

13.25

14.00

(2)

15.35

16.10

(1)

16.40

(1)

14.35

(2)

15.25

16.00

18.05

(1)

16.35

(2)

17.25

18.05

20.05
21.35
23.05

(1)

18.35
20.35
22.00

(1)

(0)

18.40
20.40
22.05

(2)

(1)
(1)

17.35

19.40
21.10
22.40

(0)

9.00

(0)

(1)

19.25
21.00
22.30

6.00
(1)

8.30

10.05

(1)

7.30

8.05

9.05

(1)

10.50

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

6.00
(1)

8.25

10.00
(2)

(1)

12.50

16.00
(1)

18.50

(1)

20.45

(1)

19.25

7.50
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

18.55

19.25

20.00

20.35

20.00
21.25
23.05

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

(0)

12.00

21.00

6.50
10.00

20.54

11.25

(2)

6.00
9.00

18.19

9.00

16.50

7.50
9.24

20.20

(1)

(2)

7.00
8.45

17.19

6.50

14.00

6.20
8.20

19.54

DISSABTES
(1)

(1)

9.25

15.30

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

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

(1)

8.25

9.00

9.25

10.00

(1)

11.25

12.00

(2)

(1)

14.00
(2)

16.50

20.00
23.10

(1)

15.15

18.00
(1)

20.45

6.00
8.25

13.45

DIUMENGES I FESTIUS
8.05

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS

(1)

17.05

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)		

10.30
12.50

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

VIURE
a Perafort i Puigdelfí
Un camp de tranquil·litat

