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A

cabem de passar una de les activitats festives
més importants del calendari del nostre
municipi. La celebració de Sant Pere és sense
dubtes una de les cites ineludibles per a tots
aquells que vivim i ens estimem Perafort. Han estat dies
molt moguts, amb activitats de lleure, actes tradicionals
i actes festius, on hi podem incloure els sopars o els balls
de festa major. En els 10 dies que ha durant la celebració,
hem pogut disposar de la participació i implicació dels
veïns i veïnes del municipi, que us heu bolcat en fer que
aquesta festa major sigui de nou, un èxit. És per això
que ens sentim orgullosos de la col·laboració de tots i
cada un dels habitants de Perafort, per fer que aquesta
festa hagi funcionat.
El trimestre que hem finalitzat ens ha deixat moltes
altres activitats. Aquest és el cas per exemple, de les
celebracions dutes a terme l’1 de maig a Puigdelfí, de la
trobada de puntaires, la gala de dansa dels petits grans
ballarins i ballarines del nostre municipi, entre moltes
altres activitats que podreu recordar tot fullejant aquest
nou número de la revista Viure a Perafort i Puigdelfí que
ara teniu a les mans.
De cara al futur, iniciem una època on les activitats a
l’aire lliure cobraran especial importància. Ens trobem
de ple en una de les èpoques més agraïdes a l’hora de
sortir al carrer i compartir bons moments amb els amics,
o a l’hora de fer passejades per la natura o de gaudir
de les piscines. Esperem que aquest estiu estigui ple de
bons moments per a tots vosaltres i que els puguem
compartir plegats, amb les nombroses activitats que
s’aniran realitzant al llarg d’aquests mesos.
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Perafort gaudeix amb la seva festa
major de Sant Pere

Un moment de la lectura del pregó de festa
major, pronunciat per Joaquim Nin, Secretari
General de la Presidència de la Generalitat

F

idel a la tradició, Perafort va obrir els actes amb motiu de la festa
major en honor al seu patró, Sant Pere, amb la lectura del pregó
que, en aquesta ocasió, va ser pronunciat pel Secretari General de
la Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin. Durant el seu pregó,
que va reunir a una nodrida i variada representació del teixit polític,
empresarial i social del nostre territori, així com a un gran nombre de
veïns i veïnes del municipi perafortí, Nin va afirmar que “un pregó ha
de ser una invitació a gaudir de al festa que s’anuncia, però també ha
de ser un motiu de reflexió sobre el temps i les circumstàncies que ens
toca viure”.
En aquest sentit, el pregoner va reivindicar “les tradicions i un poble que
conserva el pregó és un poble aferrat al manteniment de les relacions
socials i que diu molt de la seva ferma voluntat de no oblidar d’on
venim”. Així mateix, Joaquim Nin va defensar que “el fet de viure en
petits nuclis fa que tothom es pugui conèixer i això comporta una major
cohesió social i cultural i evita problemes”.

El Casal de Perafort es va
omplir de gom a gom per
escoltar el pregó de Joaquim
Nin, secretari general de la
Presidència de la Generalitat

Sant Pere
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I en relació a aquesta cohesió, va finalitzar el pregó de Festa Major afirmant
que “les festes majors no només uneixen i enforteixen el caràcter local, sinó
que també contribueixen a fer-nos millors persones: més humanes, més
solidàries, més compromeses amb nosaltres i els altres”.
Finalitzat el pregó, els assistents van poder gaudir del tradicional Sopar
de Gala de la Festa Major, el qual va estar amenitzat per l’espectacle
“Reubicando al genio”. Com és costum, en aquest acte s’hi van aplegar
un bon nombre de veïns i veïnes de Perafort que van poder gaudir d’un
bon àpat a l’hora que passaven una bona estona.
Ja diumenge dia 26 de juny, Perafort va acollir la primera baixada
d’andròmines del municipi, la qual va tenir sortida al carrer Colom i en
la que s’hi van poder veure curioses i divertides creacions. Mentre que
a la nit, es va celebrar un espectacle Yé-yé, al carrer Palau.

El sopar va estar amenitzat per l’espectacle
‘Reubicando al genio’

En el marc de la festa major de Sant Pere de Perafort, l’Ajuntament i la
Societat Cultural Recreativa de Perafort, han confeccionat un programa
d’actes en què hi tenen cabuda una trentena d’activitats festives i
lúdiques per a grans i petits.
Entre aquests actes, destaquen per exemple, el parc aquàtic celebrat a
les piscines municipals, i la masterclass d’aeròbic que va tenir lloc a la
Carpa de Festes. El dia de Sant Pere, aquesta mateixa carpa va acollir
diversos inflables infantils, mentre que a l’església de Perafort hi van
tenir lloc les vespres solemnes de Sant Pere Apòstol.

Divertits inflables aquàtics es van
col·locar a la piscina municipal

Es va celebrar la primera baixada d’andròmines
on s’hi van veure divertides creacions

La carpa va acollir una masterclass d’aeròbic

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

La celebració de Sant Pere a Perafortva seguir el dia 30 amb un
taller de capgrossos, un concurs de baldufes i el concurs de truites
i ‘montaditos’.
La recta final dels actes s’inicià divendres 1 de juliol, amb diverses
activitats per a nens i joves. D’una banda, hi va haver un berenar
amenitzat pel grup infantil Sidral i de l’altra, es va celebrar la festa
de l’escuma al carrer Joan Palau. Per la seva banda, els joves van
poder gaudir de la Nit Jove amb Shakata i Loca Histeria.
Dissabte dia 2, va ser el torn per al 5è Torneig de Botifarra, que
es va dur a terme al Casal. Aquesta activitat va anar seguida per
la tradicional cercavila popular i el concert i ball de festa major
amb La Principal de la Bisbal.

Els nens i nenes van participar en
el taller de capgrossos

L’últim dia d’activitats amb motiu de la Festa Major de Sant Pere a
Perafort, va ser diumenge dia 3, quan se celebrà una cursa ciclista.
També al matí va tenir lloc la missa cantada en honor al patró,
la qual va anar a càrrec de la Coral Prades Cor. Aquest dia, els
actes van finalitzar amb el tradicional sopar de pa amb tomàquet,
amenitzat per l’”Small River Prison Band”, el qual va anar seguit
pel gran castell de focs de la festa major de Sant Pere. D’aquesta
manera, Perafort va posar punt i final a 10 dies de celebració en
què els veïns i veïnes van poder compartir molts bons moments.

El parc infantil va aplegar un bon
nombre de nois i noies

Un any més, no hi va faltar la
divertida festa de l’escuma

Solters i casats van disputar
un partit de futbol

Els elements de foc van
participar en la cercavila

Sant Pere
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Imatge d’un moment de la cercavila

Gustoses creacions van participar en
el concurs de truites i montaditos

Amb motiu d’aquestes festes,
s’han celebrat una trentena
d’actes diversos
La música no va faltar en
la nostra festa major

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

Imatge del tradicional sopar
de pa amb tomàquet

El concurs de baldufes,
una de les cites anuals

Enguany es va celebrar el
5è Torneig de Botifarra

8

Sant Joan

El foc i el bon ambient no falten
en la celebració de Sant Joan

És una de les festes més celebrades arreu del territori. La revetlla de
Sant Joan es caracteritza pels tradicionals sopars en bona companyia,
els balls i les fogueres, i res d’això no va faltar a Perafort el passat
23 de juny.
Els veïns i veïnes del nostre municipi van poder gaudir d’un sopar
acompanyats de veïns, amics i familiars. A més, la festa va estar
amenitzada amb música de manera que tothom que ho va desitjar,
va poder ballar i divertir-se de valent.
Com dèiem, el foc, un dels elements indispensables en la nit de Sant
Joan, també va estar present en aquesta festa. Com és tradició, es va
fer cremar la foguera de Sant Joan i d’altra banda, també van posar
un toc més de foc a la nit, els diables, els quals van fer esclatar la
seva pirotècnia. D’aquesta manera, es va celebrar enguany aquesta
nit màgica en què se celebra el solstici d’estiu.

Com és tradició, es va fer
cremar la foguera
de Sant Joan

Gent Gran
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Passem un bon dia durant la
sortida a l’Ametlla

El passat 28 de maig, la gent gran del
nos tre municipi va par ticipar en una
ac tivitat lúdica en què van poder fer
visites culturals i degustar un suculent
dinar. Es tracta de la sortida a l’Ametlla
de Mar en la qual hi van participar més
de 90 persones.

La sortida es va iniciar davant l’escola bressol
del nostre municipi, on els participants van
poder agafar els autobusos que els van dur
fins a l’Ametlla. Un cop hi van arribar, va
ser el moment per agafar una barca i fer un
agradable passeig amb el qual van gaudir de
l’entorn natural del lloc.

Aquesta barca, els va deixar a un restaurant
flotant en el que van poder degustar ostres,
musclos i una deliciosa paella. Després
d’aquest agradable dinar, va ser el moment
de tornar cap a casa, això sí, amb el bon
sabor d’una jornada divertida i diferent!
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Setmana Cultural

‘La crisi de la Postguerra’, el llibre
de Sant Jordi d’enguany
Les vivències de Joan Pere i Busquets en l’època de la Postguerra,
són el fil argumental del llibre ‘La crisi de la Postguerra’ editat
enguany per l’Ajuntament de Perafort amb motiu de Sant
Jordi. El passat dia 22 d’abril, el consistori va acollir l’acte de
presentació d’aquest llibre durant el qual, s’hi van donar cita
un bon nombre de veïns i veïnes del municipi. Al llarg de la
presentació, l’autor va explicar que “en finalitzar la Guerra
Civil espanyola, jo solament tenia sis anys. Després, el dia
3 d’abril, en vaig complir set. Podeu imaginar-vos quins eren
els pensaments d’aquest infant orfe de pare a conseqüència
d’aquella maleïda guerra. Varen vindre temps molt dolents.
La poca moneda que hi havia en les famílies va ser requisada.
Tots els queviures estaven controlats i es va establir la cartilla
de racionament”.
Totes aquelles vivències personals són doncs, les que van donar
lloc a aquest llibre amb el que l’Ajuntament de Perafort va voler
felicitar el dia Sant Jordi als seus habitants. Aquesta és una
tradició encetada fa uns anys, segons la qual el consistori edita
un llibre que té la voluntat de parlar de Perafort i Puigdelfí i de la
seva gent. En aquest sentit, l’alcalde del municipi, Joan Martí Pla
i Pla, va destacar que “des de fa molts anys, hem anat publicant
llibres de relats i vivències del nostre passat, els quals ens han
servit per conèixer millor el nostre poble; també hem publicat
llibres amb reculls de fotografies o receptes, i ens hem deixat
envair per les poesies dels nostres veïns i veïnes. Des que
vam iniciar aquesta tradició, han estat moltes les publicacions
que hem fet, cadascuna de les quals ha sigut especial per
algun motiu”. Com mana la tradició, el mateix dia de Sant Jordi,
l’alcalde i els regidors, van anar casa per casa fent entrega d’un
exemplar i una rosa per a cada família.

L’autor del llibre, Joan Pere i Busquets,
i l’alcalde, Joan Martí Pla i Pla

Un punt de
llibre molt
especial
Els alumnes de l’escola Josep
Veciana van par ticipar en el
concurs de dibuix per elaborar
el punt de llibre amb què es va
acompanyar el llibre de Sant Jordi
editat per l’Ajuntament.
El guanyador va ser Daniel
Fernández, mentre que la segona
posició va ser per a Eva Cayetano
i la tercera, per a Lionel Cacho.

Setmana Cultural

Sardanes, teatre i més activitats se celebren
en el marc de la setmana cultural
La presentació i entrega del llibre i la rosa de
Sant Jordi, van ser els primers dels actes amb
motiu d’aquesta celebració, organitzats al
municipi. A més, el dia 24 d’abril es va celebrar
una ballada de sardanes a la plaça de l’Església i
un dinar popular al Casal de Perafort. A banda
d’aquests actes, amb motiu de la setmana
cultural se’n van programa molts més. Entre
aquests actes, destaca la sessió de Contacontes
que va tenir lloc a la biblioteca municipal, i en
la qual hi van participar molts nens i nenes que
ho van passar d’allò més bé.
D’altra banda, també es va celebrar un taller
de còctels als baixos de l’Ajuntament, amb
el que els participants van poder aprendre
combinacions per tal d’elaborar gustosos i
vistosos còctels. Finalment, es va poder assistir
a la representació de l’obra de teatre “Fuera
de quicio”, la qual va anar a càrrec del Grup
Escènic Atenea.

La plaça de l’Església va acollir
una ballada de sardanes

Moment de la representació teatral
del Grup Escènic Atenea

Es va celebrar una sessió de
contacontes a la biblioteca municipal

Imatge del taller de cóctels
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Dia 1 de maig

La diada castellera, entre els actes
celebrats l’1 de maig
La celebració a Perafort i Puigdelfí, del dia 1 de maig, va
estar marcada per diverses activitats de caràcter lúdic amb
les que els veïns i veïnes del poble van poder compartir una
agradable jornada. Entre els actes celebrats, en destaca la
diada castellera que va tenir lloc a la plaça de l’Església. En
aquesta hi van participar la Colla Jove Xiquets de Valls i els
Xiquets del Serrallo.
Tot seguit, els més petits del municipi van poder participar
en activitats amb inflables i pintacares a la pista poliesportiva
de Puigdelfí. Aquesta activitat va tenir molt bona acollida
entre els petits que van lluir contents les creacions que se’ls
van fer a la cara.
La jornada va finalitzar amb la celebració d’una fideuà popular
amb música en directe al Casal de Puigdelfí. D’aquesta
manera, es posà punt i final a un dia ple d’activitats.

La plaça de l’Església va acollir
una diada castellera

Imatge del dinar que va tenir
lloc al Casal de Puigdelfí

Els més petits van poder gaudir
de valent amb els inflables

Circuit salut
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Estrenem un itinerari
d’interpretació de flora i fauna

El Circuit de Salut de Perafort disposa de
noves eines didàctiques per tal que aquells
que decideixin passejar-hi, puguin conèixer la
flora i fauna que hi ha en aquest entorn. En
concret, s’hi han instal·lat 35 pals indicadors
a cada un dels quals, hi ha un codi QR que,
en ser escanejat amb el mòbil o tauleta,
ofereix informació sobre les espècies animals
i vegetals que hi ha al circuit. L’itinerari és
circular i té una llargada d’uns 600 metres
durant els quals, s’hi pot veure romaní,
farigola, oliveres o esparregueres. Pel que
fa a les espècies animals, en aquest espai
hi habiten esquirols, conills, lluers, pinsans,
caderneres o merles.

Una cinquantena
d’alumnes de
l’escola Josep
Veciana van
visitar el recorregut
Per inaugurar aquest espai d’interpretació
natural, una cinquantena d’alumnes de 1r
i 2n de l’Escola Josep Veciana, van fer una

sortida pel circuit el passat mes de juny.
Durant aquesta visita, els professors els
van poder mostrar in situ, les espècies que
habiten a l’entorn del municipi, gràcies a la
informació que s’ofereix amb aquests Codis
QR. En acabar el recorregut, els nens van
gaudir d’un berenar a l’aire lliure amb coca
i xocolata.
Aquesta va ser la primera de les visites que
els alumnes de l’escola realitzaran a aquest
espai que ja disposa de pals indicadors com
a eina didàctica per als professors, i també
per a aquelles famílies que vulguin passejar
i conèixer la flora i fauna de l’entorn de
Perafort. I és que aquest espai no només
permet que els professors tinguin una eina
didàctica més al seu abast, sinó que fa
possible que les famílies que vulguin passar
una estona gaudint de la natura, puguin venir
al Circuit de Salut de Perafort per fer un tomb
agradable i aprendre més coses sobre les
espècies que habiten a prop nostre.
Aquesta visita al nou espai d’interpretació de
la flora i la fauna de Perafort, es va celebrar
amb motiu de la Setmana de la Natura,
la qual està organitzada per la Xarxa de
Custòdia del Territori i la Xarxa de Voluntariat
Ambiental de Catalunya, i que rep el suport
de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de
l’activitat realitzada era el de conscienciar
sobre la necessitat de cuidar el medi ambient.

Els codis QR donen informació sobre
la flora i la fauna en ser escanejats
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Educació

Un trimestre molt divertit per als
alumnes de l’escola bressol
L’últim trimestre del curs ha estat carregat
d’activitats. Al març, s’hi van realitzar
moltes accions encaminades a donar la
benvinguda als canvis que es donaven al
paisatge i al clima, amb motiu de l’arribada
de la primavera.
En aquesta època, una de les activitats
preferides dels més petits és la de plantar
un hort. Per això, enguany, van plantar
tomàquets, carbassons, enciams… i durant
les setmanes posteriors van visitar-lo per
regar les plantes i veure els canvis que s’hi
donaven.

A l’abril es va treballar tot el que envolta la
celebració de Sant Jordi. En aquest sentit,
els alumnes van poder conèixer de primera
mà la llegenda de Sant Jordi a través d’una
representació teatral ben especial, que va
estar protagonitzada per pares i mares
d’alumnes de l’escola.
Sense cap dubte la sortida al “DiadeGranja”
va ser l’estrella del mes de maig. Els petits
i petites van poder conèixer diferents
animals. Els van alimentar, acariciar, etc…
A més, i per tal de conèixer diferents
oficis, algunes de les aules van visitar

Van poder conèixer molts animals
en la sortida al ‘DiadeGranja’

Al mes de juny, van fer una
sortida al dofinari d’Aquopolis

la Perruqueria Eva i les instal·lacions
d’Automecànica Dols, on el Cisco els va
ensenyar alguns enginys que utilitza en el
seu dia a dia.
La sortida al dofinari de l’Aquopolis va
ser una de les activitats principals del mes
de juny. Els petits van interactuar amb
els dofins i les foques, van alimentar-los,
llençar-los pilotes, veure els salts que feien,
etc. Un conjunt d’activitats que han fet que
aquest últim trimestre del curs hagi estat
molt divertit per als alumnes de l’escola
bressol.

Van aprendre diferents oficis

Educació
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L’escola Josep Veciana es prepara
per a un any molt internacional

Fotografia de grup dels professors
d’altres països que van visitar Perafort

Aquest últim trimestre, una part important
de l’activitat escolar ha estat marcada per la
preparació dels viatges internacionals que faran,
durant el curs vinent, els alumnes de l’escola
Josep Veciana. Es tracta de viatges Erasmus
subvencionats per la Comunitat Europea i
segons els quals, diferents alumnes viatjaran
amb professors, a Hongria, Transilvània,
Polònia, Alemanya i Islàndia. En total es faran
cinc grups d’entre quatre i cinc alumnes, cada
un dels quals es traslladarà amb dos professors
a una d’aquestes destinacions. El primer viatge
serà al setembre i el destí és Transilvània.
Durant aquest últim trimestre doncs, els
professors han treballat en els continguts de
les sortides. Per fer-ho, 19 mestres procedents
dels països participants en la iniciativa, van

venir a Perafort per tractar la temàtica i el
material didàctic que hauran de treballar els
alumnes que participin en el projecte. Tal i
com es va acordar, el contingut que s’oferirà
durant els viatges girarà entorn a l’estudi
científic dels ocells.
Les sortides en el marc d’aquest projecte
ERASMUS tenen l’objectiu de potenciar
la pràctica de l’anglès entre els alumnes
participants. A més, en el marc de la mateixa
iniciativa, al gener vindrà a Perafort, una
expedició de 25 d’alumnes d’aquests països,
els quals s’allotjaran amb famílies del nostre
municipi.
A banda d’aquest important projecte impulsat
a la nostra escola, aquests últims tres mesos

El curs es va acomiadar amb el
tradicional festival de fi de curs

Es va realitzar una xerrada
sobre les emocions

del curs escolar han donat molt més de sí. En
aquest sentit, s’ha realitzat una xerrada sobre les
emocions per a les famílies de la nostra escola,
així com les reunions mensuals de delegats. Es
tracta de reunions on els alumnes proposen i
decideixen les normes del centre, mitjançant les
assemblees que es fan a cada classe. Una de les
noves normes aprovades en el passat curs, va ser
la de que els dimecres fossin el dia de la fruita
i que tots els alumnes haguessin de portar una
peça de fruita per esmorzar.
El curs va acabar per als nostres alumnes
amb molt bon ritme, ja que vam celebrar
el tradicional festival de fi de curs. Amb
aquest vam posar punt i final a un nou
anys d’activitats diverses a l’escola Josep
Veciana.
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Societat

El Centre de Joventut participa
en nombroses activitats i sortides
El membres del Centre de Joventut han
participat en una dotzena d’actes en
aquests últims tres mesos. Es tracta de
trobades que s’han realitzat en diversos
municipis com Puigpelat, La Pobla de
Mafumet, Tremp, El Vendrell, Corbera
de Llogbregat, Valls i Cambrils.

Imatge de la sortida a Tremp

La Llumeneta, les Avellanes, el Llumenot
i els Llumenots infantils, han gaudit de
valent en aquestes sortides que tenien
diversos motius. Per exemple, el dia 5 de
juny, el nostre municipi va acollir la festa
d’aniversari del Centre en la qual hi van
participar tots aquests elements festius.

D’altra banda, els membres del Centre de
Joventut, junt amb els de Perafort Bike, van
anar a buscar la flama del Canigó a Reus,
el dia de la revetlla de Sant Joan.
Abans d’això, el 24 d’abril, també van
ser presents a la obadanals, celebrada a
La Pobla de Mafumet, i en la qual van
prendre-hi part vint-i-set colles que van
realitzar una cercavila pel municipi.
Perafort i els seus elements festius són
ben visibles doncs, al nostre territori,
gràcies a la seva par ticipació en les
diverses trobades que es realitzen.

El Centre de Joventut a Corbera de Llobregat

Imatge de la sortida al Vendrell

Van participar en la trobada gegantera
de les comarques meridionals

La Llumeneta va estar present a Valls

Societat
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Èxit de participació en la trobada
de puntaires

Passar una bona estona junts i mostrar com s’elaboren les puntes de
coixí, aquests van ser els objectius de la trobada puntaires celebrada
a Perafort el passat mes de juny, i en la qual hi van participar unes
90 persones que eren membres d’una quinzena d’associacions de
diferents municipis, com Reus, Salou, Vila-seca o Alcover, entre
d’altres .
La jornada va estar marcada pel bon ambient entre els assistents
els quals van intercanviar opinions i idees sobre aquesta tècnica tan
arrelada en la nostra terra. A més es va poder adquirir material per a
la realització de les puntes de coixí. En finalitzar la trobada, tots els
assistents van rebre un obsequi commemoratiu de la trobada.

Prop de 90 persones de 15
associacions de la província,
van participar en aquesta
activitat
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Solidaritat i bon ritme en la
4a gala benèfica de dansa

Un cop més i tal i com va passar en les
anteriors edicions, la gala benèfica de dansa
del nostre municipi va aconseguir aplegar un
bon nombre de persones que es van contagiar
amb el bon ritme dels joves ballarins. En
aquesta quarta edició, els ballarins i ballarines
van demostrar les seves habilitats a dalt de
l’escenari, tot contagiant amb bon ritme al
nombrós públic assistent. A banda de tractarse d’una activitat lúdica, la gala de dansa de
Perafort té l’objectiu de ser una activitat
solidària, ja que els diners que es recullen amb
la venda d’entrades es destinen íntegrament,
a l’Hospital Sant Joan de Déu, per tal que
s’investigui contra el càncer infantil. Aquesta
és només una de les activitats que al llarg
de l’any, s’organitzen a Perafort i Puigdelfí
per aconseguir diners que posteriorment, es
donen a aquest mateix hospital.
Finalitzada la mostra de dansa per part dels
alumnes del municipi, tots els assistents a l’acte
van participar en una classe de dansa conjunta
en què pares i fills van gaudir de valent. Així
doncs, els assistents a aquesta nova edició
de la Gala Benèfica de Dansa de Perafort es
van mostrar il·lusionats per participar en una
iniciativa que era d’una banda, lúdica per a
ells, i de l’altra, solidària amb els nens i nenes
que pateixen càncer.

L’import recollit amb
la venda d’entrades,
es destina a l’Hospital
Sant Joan de Déu, per
a la recerca contra el
càncer infantil

Esports
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La cursa ciclista arriba
a la seva 50ena edició
Perafor t és un dels pocs municipis de
Catalunya que a dia d’avui, disposa d’una
cursa ciclista amb una tradició de més de 50
anys. Enguany s’ha celebrat la cinquantena
edició d’aquesta cursa que es va celebrar
per primer cop, l’any 1955. Des de llavors, el
GP Sant Pere - Memorial Ramon Falcó s’ha
anat celebrant sempre a principis del mes de
juliol, tot i que a la dècada dels setanta se’n
va suspendre la seva realització per falta de
pressupost. És per això que a dia d’avui, el
nombre d’edicions celebrades és de 50.

150 ciclistes es van
donar cita en l’edició
d’enguany del
tradicional GP Sant
Pere Memorial
Ramon Falcó
Com és costum, enguany, la cursa ciclista
va tenir el seu punt de sortida a la carretera
dels Pallaresos. Els 150 ciclistes que hi van
participar, van seguir el recorregut de 10,3
quilòmetres, el qual va passar per La Secuita
i els Pallaresos fins a tornar a Perafort. Els
participants en la competició van haver de
fer 10 voltes a aquest circuit, per tant, van
ser 103 els quilòmetres totals recorreguts.
En l’edició d’enguany, el guanyador va ser
Sergio Casanova i a nivell local, cal destacar
la participació de Néstor Arenas, que va
aconseguir un paper destacable en quedar
en les posicions capdavanteres.

El primer any en què es va
realitzar va ser el 1955
Anys enrere, en els inicis de la competició, el recorregut que feien
els ciclistes era diferent ja que aquest passava per Garidells i baixava
cap a la carretera nacional per tornar a pujar cap a Perafort. Aquell
era un camí amb trams sense asfaltar, la qual cosa complicava una
mica més la realització de la cursa.
El GP Sant Pere- Memorial Ramon Falcó està organitzat per Promoevents
Club Ciclista Esportiu i l’Ajuntament de Perafort i és puntuable per al
circuit de Grans Clàssiques - Trofeu Joan Casadevall.
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Lliurament dels fons recollits per
a la investigació contra el càncer
Els regidors de l’Ajuntament de Perafort, Xavier Prim i Marc
Gavaldà, van fer entrega a l’Hospital Sant Joan de Déu, dels
diners recollits al nostre municipi al llarg de l’any 2015 a
través de la realització d’activitats solidàries.
En total es va fer entrega de 3.184,50 € que l’Hospital
destinarà a la recerca contra el càncer infantil. La xifra es
correspon amb les aportacions fetes pels veïns i veïnes del
nostre poble que han demostrat de nou, la seva generositat
i solidaritat. Gràcies a tots!

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.

Al passat ple municipal del mes de març, es va validar 1.282
persones, com a xifra oficial d’habitants de Perafort i Puigdelfí.
Aquestes 1.282 persones estan dividides en dos nuclis de
població als quals, l’Ajuntament vol prestar la mateixa qualitat
de serveis. Evidentment, però, això comporta una dificultat,
que és la d’haver de duplicar alguns d’aquests serveis, com per
exemple, els casals o les piscines municipals, així com d’altres
instal·lacions que, en cas de tractar-se d’un únic nucli urbà, no

haurien de duplicar-se. En aquest cas, com és lògic, estaríem
parlant d’una opció més econòmica. Però alhora, no es pot
oblidar que Perafort i Puigdelfí són dos nuclis que també ens
aporten la riquesa de mantenir les nostres arrels i que ens
permeten viure amb un nivell de serveis per càpita, elevat.
Sigui com sigui, nosaltres continuarem treballant per tal que
els habitants de Perafort i Puigdelfí, gaudeixin i caminin junts
per molts anys més.

Per molt que alguns vulguin insistir en que la crisi ja ha passat, aquesta no és la realitat. En el nostre municipi, hi tenim
cinquanta-sis persones que estan a l’atur, cinquanta-sis famílies
que ho estan passant malament i que estan patint de manera
desproporcionada els efectes de la crisi.
En les passades eleccions municipals, el nostre grup, es van presentar
amb un clar programa electoral. La nostra major preocupació són
i seran les persones, en definitiva els veïns de Perafort i Puigdelfí.
Aquestes són algunes de les nostres propostes que portàvem al

nostre programa electoral:
- Pla de dinamització del polígon industrial per a la generació de
llocs de treball i noves inversions.
- Creació de nous llocs de treball municipals amb caràcter rotatiu,
destinats a persones a l’atur.
-Dotarem i executarem una partida pressupostària de 10.000
euros, per a ajudes directes a les famílies més necessitades.

Recentment hem gaudit a Perafort, de la festivitat de Sant Pere.
Les celebracions es van iniciar amb el pregó de festes, al que va
seguir el tradicional sopar de gala. I és a aquest sopar de gala
al que volem dedicar-li les línies de les quals disposem al nostre
espai en la revista del municipi. Des d’UPIP, entenem que aquest
sopar de gala hauria de ser un punt de trobada i de convivència
dels veïns del municipi, celebrant l’inici de les festes en honor al
seu patró. Entenem que el format actual no afavoreix aquesta
convivència i participació dels veïns. I creiem això perquè el preu

del mateix és elevat. Segurament el preu és conforme al que
s’ofereix, no ho dubto, però un format que abaratís aquest cost
per als veïns, ho faria sense dubte, molt més assequible i afavoriria
substancialment la participació dels veïns en l’esdeveniment.

Amb la crisi del 2008, molta gent va anar a l’atur. Per pal·liar els
efectes de l’atur, varis ajuntaments van augmentar la contractació
municipal, entre ells, el nostre. Aquest fet, que es va plantejar de
forma temporal, està llastrant les inversions en equipaments del
nostre municipi, ja que representen el 36,79 % del pressupost total.
Per capgirar la situació, cal canviar d’estratègia del nostre equip
de Govern, s’ha d’apostar per una formació de qualitat que sigui
reconeguda oficialment, com poden ser els següents cursos amb la

finalitat d’obtenir el carnet d’Instal·lador electricista IBTB/IBTE, el de
gas, d’aigua, frigorista, soldador, etc... tots ells tenen un certificat de
competència professional que habilita per actuar com a professional.
El nostre equip de govern hauria de prioritzar el suport a la gent
del nostre municipi per realitzar aquets cursos, perquè són amb
els que serà més fàcil tornar a trobar feina a la indústria, amb sous
més dignes.

perafortipuigdelfi@socialistes.cat

Que no s’entenguin aquestes paraules com una crítica a ningú.
Són simplement, una apreciació subjectiva que fem des d’aquest
partit, d’acord amb les manifestacions que ens fan arribar el
nostre mateixos veïns.

Consistori
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Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 30 de
març de 2016

· S’acorda per unanimitat l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per a l’Energia
Sostenible, al qual ja hi ha adherits 150 municipis de la demarcació.

Assistents: Hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal
· S’acorda per unanimitat ratificar el decret de data de 10 de març
de 2016, pel qual s’aprova la tercera pròrroga de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
a l’empresa ENDESA ENERGIA, SA, des de l’1 d’abril fins al 31 de
desembre de 2016.
· S’acorda pel vot a favor del grup municipal de CiU, PSC i UPiP i
amb l’abstenció del regidor de FIC, aprovar inicialment la plantilla
de personal i les següents Bases d’Execució del Pressupost de 2016 i
el pressupost de la corporació de 2016:
INGRESSOS
A) Operacions no financeres
A.1. Operacions corrents
Capítol I. Impostos directes			
2.155.782,11 €
Capítol II. Impostos indirectes		
200.000,00 €
Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos
458.472,62 €
Capítol IV. Transferències corrents		
588.149,64 €
Capítol V. Ingressos patrimonials 		
2.000,00 €
A.2. Operacions de capital
Total pressupost d’Ingressos 2014		
3.404.404,37 €
DESPESES
A) Operacions no financeres
A.1. Operacions corrents
Capítol I. Despeses de personal
Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis
Capítol III. Despeses financeres
Capítol IV. Transferències corrents
A.2. Operacions de capital
Capítol VI. Inversions reals
B) Operacions financeres
Capítol IX. Passius financers
Total pressupost de Despeses 2014		

1.252.675,95 €
1.258.589,71 €
11.681,45 €
628.333,24 €

· S’informa de l’acord del Ple del Consell Comarcal Tarragonès, de
data 22 de desembre de 2015, sobre l’aprovació de la pròrroga dels
convenis de col·laboració establerts amb tots els ajuntaments de la
comarca llevat de Tarragona i Vila-seca.
- S’aprova per unanimitat la xifra, facilitada per l’INE a 1 de gener de
2016, de 1.282habitants a Perafort i Puigdelfí.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 26 de
maig de 2016
Assistents: Hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal
- S’acorda pel vot a favor dels membres del grup municipal de CiU i
pel vot a favor del regidor de l’AMPEP-FIC, modificar provisionalment
la plantilla de personal de l’Ajuntament aprovada inicialment en el
ple de data de 30 de març de 2016, en el sentit de suprimir la plaça
de vigilant excedent i suprimir la plaça d’un nou vigilant de nit. El
regidor d’UPiP i els regidors del PSC voten a favor de suprimir la plaça
de vigilant excedent però no de suprimir la d’un nou vigilant de nit.
- S’aprova per unanimitat procedir a la licitació del contracte de gestió
de servei públic dels menjadors escolars de l’Escola Bressol Mar Blava
i del CEIP Josep Veciana per als cursos 2016-17 i 2017-18.
- S’aprova per unanimitat aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de
prestació de serveis mínims de Salut Pública de competència municipal
entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Perafort.
- Es procedeix al sorteig dels membres de les Meses Electorals per a
les Eleccions Generals del 26 de juny de 2016.

24.693,59 €

228.430,43 €
3.404.404,37 €

Padró d’habitants
1.282

EMPADRONATS

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Belén Pomponio Romano 09/04/2016

Francisco José Maireles Salado Raúl Mateos Ferre Eva
Yenny Vanessa Castro Rua
Casademont Torices

Aleix Figuerola Carro 13/04/2016

22/04/2016

Aleix Fortuny Vidal 26/05/2016

Manuel Mellado Lorenzo
Patricia Llambrich Pozo
28/05/2016

16/06/2016
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Serveis
Farmàcies
16 de juliol, Tarragona · Alustiza Masot, José Ignacio.

28 d’agost, Tarragona · Iáñez Burgos, Oliva Maria.

17 de juliol, Tarragona · Sanz Sanz, Fermí.

3 de setembre, Tarragona · Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels.

23 de juliol, Tarragona · Vidal Vidal, Ana Maria.

4 de setembre, Tarragona · Mas Cavallé, Silvia.

24 de juliol, Tarragona · Esplugas Solé, Emma.

10 de setembre, Tarragona · Meler Brosed, Raúl.

30 de juliol, Tarragona · Domingo Saigi, Pere.

11 de setembre, Tarragona · Esqué Englund, Francisco.

31 de juliol, Tarragona · Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels.

17 de setembre, Tarragona · Salazar Mena, Manuel.

6 d’agost, Tarragona · Espadaler Gamissans, Montserrat.

18 de setembre, Tarragona · Salazar Echavarria, Antonio.

7 d’agost, Tarragona · Meler Brosed, Raúl.

24 de setembre, Tarragona · Pujol Perpinyà, Artur.

13 d’agost, Tarragona · Fernández Cabré, M. Esther.

25 de setembre, Tarragona · Fullana Galofré, Jaume.

14 d’agost, Tarragona · Salazar Mena, Manuel.

1 d’octubre, Tarragona · Núria - Rubio, Clara.

15 d’agost, Tarragona · Salazar Echavarria, Antonio.

2 d’octubre, Tarragona · Pujol Perpiñá, Gemma.

20 d’agost, Tarragona · Sanz Sanz, Fermí.

8 d’octubre, Tarragona · Mas Cavallé, Silvia.

21 d’agost, Tarragona · Pujol Perpinyà, Artur.

9 d’octubre, Tarragona · Salazar, Antonio C. B.

27 d’agost, Tarragona · Esplugas Solé, Emma.

12 d’octubre, Tarragona · Payo Sol, Anna.

Torres Jordi, 14. Tel. 977 21 18 78

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

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

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

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

Major, 46. Tel.: 977 23 86 22

Jaume I, 46. Tel.: 977 13 98 54

Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

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

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

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

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

Major, 14. Tel.: 977 22 83 80

Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

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

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

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

Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

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

La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

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

Joan Fuster i Ortells, 7 (Vall de l’Arrabassada) Tel.: 977 29 27 75

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

Major, 46. Tel.: 977 23 86 22

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

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

Jaume I, 46. Tel.: 977 13 98 54

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

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

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

