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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
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A

mb la tardor es torna a la rutina. Han acabat
les vacances, els nens i nenes han tornat
a l’escola i tots plegats, hem començat a
endreçar el nostre dia a dia, que normalment,
es veu trasbalsat amb l’època estiuenca.
A l’escola bressol Mar Blava i a l’escola Josep Veciana,
el curs va començar amb moltes ganes per a tothom.
Alumnes i professors encaren doncs, un nou any escolar
en el que l’aprenentatge dels nostres joves serà el fet
primordial i és que d’ells en depèn la societat futura.
Precisament, per recolzar les famílies en la tasca
d’educar als fills i filles, hem posat un any més a la
vostra disposició, diversos ajuts a l’estudi. Amb aquests,
pretenem donar-vos un cop de mà pel que fa a despeses
tan necessàries com la compra de material escolar,
llibres, el pagament de les matrícules o el transport
dels alumnes. D’aquesta manera l’Ajuntament continua
posant-se del costat de les famílies.
D’altra banda, com és habitual en aquesta època, des
del consistori també hem posat a la vostra disposició
una àmplia oferta formativa amb la que podreu ampliar
coneixements, posar-vos en forma fent esport o passar
divertides estones fent algun dels cursos de lleure
programats. Una bona manera d’ocupar el temps lliure
alhora que es comparteixen agradables moments amb
els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí.
Com veieu, des de l’Ajuntament continuem treballant
per oferir tot tipus d’ajudes o activitats que puguin ser
d’utilitat i d’interès per als nostres veïns i veïnes. Aquest
és el nostre compromís, i en aquesta línia, seguim fent
passos ferms.
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Celebrem les Festes d’Estiu de
Puigdelfí amb una desena d’actes

Un moment abans de l’inici de la caminada
nocturna en què hi van participar més de 85
veïns i veïnes

E

l mes de juliol es va iniciar a Puigdelfí, amb un seguit d’activitats
que van gaudir de molt bona acollida entre els veïns i veïnes. Un
any més, es van programar al voltant d’una desena d’actes en el
marc de les festes d’estiu, que van tenir lloc del 8 al 10 de juliol.

El primer dels actes celebrats va ser el de la caminada nocturna, que
es va iniciar al Casal de Puigdelfí. Des d’aquest punt, els participants
van realitzar un recorregut que arribava fins a Garidells i després van
tornar cap a Puigdelfí. Abans de la tornada però, van poder gaudir del
sopar. En aquest sentit, cadascú portava el seu entrepà mentre que les
begudes anaven a càrrec de la Societat de Puigdelfí, organitzadora de
l’activitat. Amb 5 anys de tradició, la caminada nocturna s’ha convertit
en un dels actes amb més bona acollida al municipi, tant és així, que més
de 85 persones no es van voler perdre aquesta cita lúdico-esportiva.

El parc aquàtic, la caminada
nocturna o el sopar de
motxilla no van faltar entre
els actes celebrats

Festes d’Estiu
L’endemà, dissabte 9 de juliol, va ser moment
per relaxar-se i passar una bona estona amb
el parc aquàtic de les piscines de Puigdelfí. Un
centenar de persones no van faltar a aquesta
activitat de lleure però alhora solidària, ja
que els 2 euros que costava l’entrada, es van
destinar a l’Hospital Sant Joan de Déu per a
la recerca contra el càncer infantil.
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Festes d’Estiu

Ja a la tarda i per recuperar forces, es va oferir un berenar a la pista
poliesportiva. Diversos espectacles infantils, a càrrec dels personatges de
Froozen, Elsa, Olaf i Chase, de la Patrulla Canina, van amenitzar aquesta
festa infantil.
El mateix dissabte, també es va celebrar el tradicional sopar de motxilla a la
pista esportiva, on els veïns i veïnes van poder fer barbacoes i gaudir de la
música de l’orquestra Jordi Saragossa Band, mentre que els més petits, van
xalar amb els inflables.
Les festes d’estiu de Puigdelfí van finalitzar diumenge 10 de juliol amb el
sopar de pa amb tomàquet que va tenir lloc també a la pista poliesportiva,
i en el que un cop més, els petits del municipi van poder divertir-se amb
inflables. El Cor Xera va oferir una actuació musical en el marc d’aquest sopar.
D’aquesta manera es va posar punt i final als prop d’una desena d’actes amb
motiu de les Festes d’Estiu de Puigdelfí

Tecnologia

Una App per tenir Perafort i
Puigdelfí
L’Ajuntament de Perafort ha posat en marxa una
App amb la que els veïns i veïnes del poble podreu
estar constantment informats de tot allò que passi al
municipi, alhora que podreu comunicar-vos directament
amb l’Ajuntament per tal de fer-hi arribar les vostres
propostes i opinions.

Rebre informació
d’interès

Informar l’ajuntament
d’incidències

Agenda d’actes

Enquestes de
participació ciutadana

Amb l’App Perafort i Puigdelfí a punt! estareu informats
en tot moment de les coses que passen al municipi i que
afecten directament els veïns i veïnes, com per exemple,
talls puntuals en el subministraments de la llum o l’aigua.
A banda, l’aplicació també dóna l’opció de consultar
l’agenda d’actes municipals, on s’hi recopilen totes les
activitats lúdiques o festives que tenen lloc a Perafort
i Puigdelfí.
A més, amb aquesta App els veïns i veïnes podran
informar l’ajuntament de les incidències que es trobin
al carrer. Per exemple, si us creueu amb una paperera
malmesa o un arbre caigut, podreu informar-ne a
l’Ajuntament a través d’aquesta App. Tot el que haureu
de fer és fer una fotografia del desperfecte i enviar-la al
consistori que gestionarà la seva solució.
Un altre dels avantatges és que l’App serveix per
preguntar l’opinió dels veïns i veïnes respecte als temes
d’interès que puguin afectar el municipi. Així doncs,
hi trobareu enquestes de participació ciutadana que
ofereixen la possibilitat de formar part activa en la gestió
municipal.
L’App Perafort i Puigdelfí a punt! es pot descarregar de
manera gratuïta i està disponible per a iOS i Android.
Si voleu col·laborar en que Perafort i Puigdelfi estiguin
a punt! ja ho sabeu, descarregueu-vos l’aplicació i
comenceu a gaudir dels seus beneficis!
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Societat

Una seixantena de participants
en les activitats a la piscina

L’estiu és una època ideal per fer activitats a l’aire lliure i sobretot,
activitats aquàtiques a les piscines municipals. A Puigdelfí, es van
celebrar, com ja és habitual, cursos de natació i d’aquagym. Un total
de 40 nens i nenes van participar en els cursos de natació duts a terme
a la piscina municipal. Aquests joves alumnes, tots ells d’entre 3 i 10
anys, es van dividir en dos grups, els alumnes d’iniciació i els iniciats.
D’aquesta manera van poder gaudir de divertides activitats que els
hi van fer l’estiu més amè i refrescant.
Per la seva banda, als mesos de juliol i agost, els més grans van poder
fer aquagym. En aquesta proposta esportiva hi van participar una
vintena de veïns i veïnes que van poder posar-se en forma alhora
que gaudien d’un agradable bany a la piscina municipal de Puigdelfí.

Societat
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El Llumenot fa 10 anys!
E n g u a n y, P e r a f o r t c e l e b r a e l 1 0 è
aniversari del Llumenot, que es va crear
l’any 20 0 6. Per commemorar aquesta
efemèride, es va organit zar una festa
que va tenir lloc el dia 10 de setembre al
nostre municipi. L’acte es va iniciar a les
vuit del vespre a la plaça de l’església.
Allà, es va fer la plantada dels diversos
elements participants i una hora després,
es va iniciar el correfoc infantil, en el qual
hi van participar el Drac de Sant Roc Petit
de Tarragona, el Bou Petit de Tarragona
i els Llumifocs de Perafort.
Tot seguit, a les deu de la nit, es va
donar el tret de sortida del correfoc dels
adults. En aquest hi van prendre part el
Boc de Vandellòs, el Drac de Sant Roc de
Tarragona, el Bou de Tarragona, el Griu
de Tarragona, la Víbria de Tarragona,
la Galera de Cambrils i, com no podia
ser d’una a lt ra ma nera , t a mbé hi va
participar el Llumenot de Perafort.
Aquesta primera mostra de Bèsties de foc
adults i infantils de Perafort, va finalitzar
amb un sopar popular. En general, es
va trac tar d’una celebració amb molta
participació, molt bon ambient i un gran
protagonista: el Llumenot de Perafort.
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Societat

Xifra rècord de participació
al Casal d’Estiu
L’edició d’enguany del Casal d’Estiu va aconseguir registrar el major
nombre de participants des que se celebra aquesta activitat. En total
van ser 140 nens i nenes els que van participar en el Casal, el qual va
tenir lloc durant tot el mes de juliol.
Les activitats van ser molt variades i estaven destinades a nens i
nenes d’entre 3 i 12 anys, els quals podien participar-hi durant tot el
mes o per setmanes. Fos com fos, la diversió no va faltar en aquesta
nova edició del Casal d’Estiu, que sota el títol ‘Això és Hollywood’, va
convertir-se en un casal de pel·lícula per a tots els seus participants.
El cinema va ser doncs, el fil conductor del Casal, durant el qual es
van realitzar activitats com un taller de vídeo, manualitats, balls, jocs
d’aigua, tornejos esportius, gimcanes pel poble o sortides a la natura.
Els nens i nenes participants també van poder gaudir d’algunes
activitats estrella com són la nit al casal, el carnaval d’estiu, els
inflables gegants o la festa de l’escuma, tot un èxit, com és tradició,
entre els assistents.
I com no podia ser d’altra manera, l’activitat que també va ser un èxit
va ser la de la vetllada de fi de Casal. Tothom es va vestir de gala per
a aquesta ocasió especial, en què es posava punt i final a una activitat
relacionada amb el setè art. Els nens i nenes van fer representacions
relacionades amb conegudes pel·lícules alhora que els seus familiars
van poder participar en una gala molt amena i elegant.

Societat

La festa de
l’escuma,
diversió per
a tothom
Els nens i nenes de Perafort i
Puigdelfí van passar-ho d’allò
més bé amb l’edició d’enguany
de la festa de l’escuma. Es va
celebrar el dia 19 de juliol, al
carrer Solans. Tot i que és un
dels actes emmarcats en el Casal
d’Estiu, la festa de l’escuma va
estar oberta a tots aquells que
hi volguessin participar.
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Societat

Festa d’acomiadament de
mossèn Xavier Roig
Durant anys, mossèn Xavier Roig ha ofert l’eucaristia a Perafort i
Puigdelfí. És per això que, davant l’anunci del seu trasllat, els veïns
i veïnes del municipi van voler obsequiar-lo amb una petita festa
d’acomiadament.
A Puigdelfí, aquesta celebració va tenir lloc el dia 26 d’agost, i va anar
precedida per una eucaristia. Per la seva banda, els veïns de Perafort
van acomiadar mossèn Xavier Roig, el dia 3 de setembre, amb una
festa al Casal. D’aquesta manera, els veïns i veïnes del poble han
volgut acomiadar i desitjar molta sort a mossèn Xavier Roig, en el nou
destí que li ha estat atorgat.

La Truita Solidària
recull fons per combatre
el càncer infantil
El passat 2 de setembre vam celebrar la
primera edició de la Truita solidària, una
iniciativa organitzada pel nostre Ajuntament
i que va oferir al públic assistent una ració de
truita i beguda al preu simbòlic de 2,5 euros.
L’acte va reunir un centenar d’assistents
que, tot degustant la truita solidària, van
col·laborar en la lluita contra el càncer infantil,
ja que la recaptació íntegra d’aquest acte serà
lliurada a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Breus

Celebrem la collita
del raïm
El passat 17 de setembre, vàrem
celebrar la Festa de la Verema. Un
centenar de veïns i veïnes van participar
en aquest sopar organitzat la Societat
Cultural i Recreativa de Perafort i per
l’Ajuntament del municipi. Els assistents
van poder degustar un menú en el que
es va servir una amanida de fruits secs i
formatge fresc, tall rodó de vedella amb
salsa de bolets i macedònia.

Portem els
documents en regla!
Un any més, l’Ajuntament va condicionar
un espai perquè els propietaris de
tractors i ciclomotors, poguessin passar
la Inspecció Tècnica dels seus Vehicles.
Aquest és un servei que es dóna des de
fa un any i que, en aquesta ocasió, va
tenir lloc el passat dia 12 de setembre.

La sardinada popular
repeteix èxit
Un total de 120 persones van poder
degustar les exquisides sardines que es
van cuinar en el marc de la sardinada
popular. Aquest acte ja tradicional del
nostre poble, va tenir lloc el dia 20
d’agost i com en edicions anteriors,
va servir per aplegar un bon nombre
de veïns i veïnes que a més de sopar,
van compartir una bona estona. L’acte
estava organitzat per la Societat Cultural
Recreativa i l’Ajuntament de Perafort.
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Educació

Tornen els ajuts
per a l’estudi
Un any més, l’Ajuntament posa a disposició de les famílies un seguit
d’ajuts a l’estudi amb els que es vol donar suport pel que fa a les
despeses relacionades amb l’educació dels més joves. Entre aquests
ajuts, n’hi ha destinats a l’adquisició de llibres i matrícules i també,
al transport escolar.
Entre d’altres condicions, per poder accedir a la concessió d’aquests
ajuts, cal estar empadronat i residir a Perafort amb anterioritat al 12
de setembre de 2015. El termini de presentació de sol·licituds estarà
obert fins al proper 30 de desembre d’aquest any. Podeu consultar
les bases completes a l’Ajuntament i a la web www.perafort.cat.

Més d’una quinzena de cursos
formatius, en marxa
Un any més, l’Ajuntament ha posat en marxa nombrosos cursos, per
tal que els veïns i veïnes del Perafort i Puigdelfí, pugueu gaudir del
vostre temps lliure. Entre les 16 propostes que s’ofereixen, n’hi ha
de tres àmbits diferents. Pel que fa a l’esport i la salut, enguany s’ha
posat a disposició dels usuaris un taller d’hipopressius amb el que es
pot millorar la postura corporal, reduir el mal d’esquena i sentir un
benestar general. A més, entre les propostes no hi falten els cursos
de ioga, gimnàstica per a la gent gran, aeròbic, introducció a la dansa
i Hip hop.
Pel que fa al lleure, hi ha dues novetats. D’una banda, un curs d’scrap
per aprendre a fer àlbums de fotos ben originals, i un curs de salsa,
ball i bachata. En la branca del lleure, s’han mantingut els tallers de
manualitats, teatre per a adults, restauració de mobles, puntes de
coixí i costura.
Finalment, a nivell formatiu, enguany s’ofereix un curs de noves
tecnologies per estar al dia en temes tecnològics. A més, s’ofereix un
curs d’anglès i un més d’informàtica.
L’oferta de cursos a Perafort es va renovant i ampliant constantment,
així que no dubteu consultar tota la informació a través del web de
l’ajuntament, www.perafort.cat i www.puigdelfi.cat.

Educació
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Il·lusió i normalitat en els primers
dies de classe a l’Escola Bressol

Els nens i nenes de l’Escola Bressol Mar
Blava van iniciar el nou curs escolar amb
molta il·lusió i amb total normalitat, tant els
veterans com els recentment incorporats, que
van haver de passar el corresponent període
d’adaptació. Abans de l’inici oficial del curs
però, es va celebrar el tradicional berenar
de benvinguda, en el qual hi va participar
la regidora d’Educació del municipi, Elena
Sánchez, i tot l’equip educatiu. D’aquesta
manera, els nens i nenes van tenir un primer
contacte amb les educadores, les seves classes
i amb els seus companys i companyes.
Durant les primeres setmanes de curs, els
alumnes van rebre una visita ben especial, la
de la Cucafera de Tarragona, un element del
bestiari molt conegut i estimat pels més petits.
Aquesta activitat es va organitzar aprofitant
les festes de Santa Tecla i va ser molt especial
per a tots plegats.

A més, pocs dies després, es va celebrar la
festa del color vermell. Infants i educadores
anaven vestits d’aquest color i van poder
menjar, tocar, interactuar i jugar amb elements
de color vermell. Tots els canvis que comporta
l’arribada de la nova estació, la tardor, s’aniran
treballant poc a poc.
Un fet destacat també és que enguany,
l’Escola Bressol manté la iniciativa de donar
dues classes setmanals d’anglès, de mitja
hora cadascuna, als nens i nenes de P2. Una
iniciativa que permet que els alumnes vagin
aprenent i coneixent la llengua anglesa de
manera natural. Amb aquestes i moltes altres
iniciatives, l’Escola Bressol Mar Blava encara
l’inici del curs escolar.

Al juliol, festa de final de curs
Abans de l’inici d’aquest nou curs, els alumnes de
la nostra escola bressol van acomiadar-se del curs
escolar 2015-16. Va ser el dia 15 de juliol, en el
marc d’una festa amb els pares, mares i familiars.
Tothom va gaudir d’aquesta celebració amb la que
es posava punt i final a tot un any d’activitats
escolars.
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L’escola Josep Veciana impulsa
els programes Erasmus
Aques t cur s 2016 -17, els a lumnes de
l’escola Josep Veciana es veuran immersos
en el programa Erasmus + Birds. L’objectiu
d’aquest pla d’estudis és potenciar la pràctica
de l’anglès alhora que els joves aprenen
qüestions relacionades amb els ocells. En
aquest programa, hi par ticipen alumnes
de cinc països més, com són Romania,
Transilvània, Islàndia, Alemanya i Polònia.
Amb aquest programa en marxa, el curs
escolar ha començat doncs, d’allò més bé,
ja que en el marc de l’Erasmus + Birds,
quatre alumnes de la nostra escola ja han
viatjat a Transilvània acompanyats de dues
professores. Al llarg del curs, altres alumnes
del col·legi aniran viatjant a la resta de països
participants, acompanyats també pels seus
professors i professores.
D’altra banda, Perafort també ha rebut la
visita dels mestres que participen en un altre
programa Erasmus, l’anomenat Erasmus
+ ICU. Aquest és un projecte adreçat a
professors que es realitza en col·laboració
amb set països més: Polònia, Es tònia,
Alemanya, Croàcia, Finlàndia i Noruega.
Un total de dotze professors i professores
d’aquests països participants, van visitar el
nostre municipi a finals de setembre, per tal
d’intercanviar idees sobre les eines i activitats
escolars que utilitzen uns i altres. Així es
busca enriquir l’activitat escolar dels joves
de Perafort i Puigdelfí.

Alumnes i professors ja han començat
a participar en el programa

Professors de diferents punts d’Europa
van visitar Perafort al setembre

Esports

Novetats al Futbol
Club Perafort

La temporada 2016-2017 al Futbol Club
Perafort, ha començat amb més força que
mai. Aquest any, l’entitat ha pogut formar
tres equips de futbol base (baby, prebenjamí
i benjamí) i l’equip amateur, que competeix al
grup 25 de 4a Catalana.
El teixit de futbol base ha crescut de forma
important. Així, els equips prebenjamí i
benjamí compten amb més de 15 jugadors
respectivament. Pel que fa a l’equip baby,
aquest s’ha pogut formar malgrat els dubtes
inicials, i de ben segur que els joves jugadors
ho passaran de valent.
Com a novetat s d’aquesta temporada,
destaca també que les categories prebenjamí
i benjamí competeixen a la lliga de la Federació
Catalana de Futbol. Els primers, al grup 13 de
la competició, i els segons, al grup 24 de la
Segona Divisió.
L’equip de 4a Catalana és el que ha patit més
canvis respecte els anys passats. Començant
per la banqueta, i és que ara compten amb nou
entrenador, Pau Díaz, que ja va jugar fa dos
anys a l’equip amateur. A més, pràcticament
tota la plantilla de jugadors és nova, a excepció
de dos jugadors que continuen de l’any passat.
Esperem que durant tota la temporada, els
jugadors del Futbol Club Perafort, gaudeixin
de l’esport en equip. Recordeu que podeu
seguir l’actualitat dels equips a la pàgina
de Facebook https://www.facebook.com/
fclubperafort/, on s’informa dels horaris dels
partits i de les novetats que vagin sorgint.
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Esports

El torneig de Tennis Taula
arriba a la sisena edició
S’ha convertit en una de les activitats estiuenques
amb més participació del nostre municipi. El
torneig de Tennis Taula ha arribat a la seva
sisena edició, la qual es va celebrar el passat 3
de setembre. Una setantena de persones van
gaudir de l’edició d’enguany del torneig. Aquests
participants van poder competir agrupats en
diferents categories i, alhora que feien esport,
van poder passar una molt bona estona plegats.
L’activitat, realitzada al vespre per gaudir millor
de les temperatures estiuenques, es va dur a
terme a l’avinguda Catalunya, a tocar del Parc
Infantil. A més, a tot els participants se’ls va
donar una medalla commemorativa i un entrepà
i un petit refrigeri.
Els guanyadors, que van obtenir una copa, són
els següents per categories:

Una setantena de
persones van gaudir
d’aquesta activitat
lúdico-esportiva

3 primers categoria Absoluta femení:
1r Yolanda Brihuega, 2n Rosa Achón i 3r Raquel Rojas

3 primers categoria Infantil:
1r Biel Martí, 2n Hector Ocaña i 3r Marc Tasias

3 primers categoria Benjamí:
1r Oriol Tasias, 2n Martina Rubio i 3r Albert Rubio

3 primers categoria Absoluta:
1r Alberto Rubio, 2n Jordi Aguilà i 3r Juan Luis Mateo

Esports
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Una vuitantena de participants
en la bicicletada popular

A principis del passat mes de setembre es va celebrar la 10a edició de la
Bicicletada Popular de Perafort, una activitat esportiva en la que hi van
participar més d’una vuitantena de persones. Al llarg d’aquests 10 anys
d’història, la bicicletada no he fet més que acumular èxits i participants.
Els ciclistes que van prendre part en aquesta activitat, podien triar
entre dos recorreguts de diferent llargada. D’una banda, els més joves
podien participar fent el camí infantil, que consistia en donar un tomb
al poble. D’altra banda, la resta de participants podien triar el segon
recorregut, el qual tenia 10 quilòmetres de llargada aproximadament,
i sortia de Perafort cap a Vistabella i tornava a Perafort.
Totes aquelles persones que van prendre part en la desena edició de
la Bicicletada Popular, van rebre una samarreta commemorativa i, en
acabar, van poder esmorzar coca i xocolata.

Enguany s’ha celebrat la
desena edició d’aquesta
activitat per a la que
s’ofereixen dos recorreguts
de diferent llargada
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Consistori

El nostre veí Josep Pedro rep
una distinció molt especial
El passat mes de juliol, el Consell Comarcal del Tarragonès va fer entrega
de les seves distincions de Mèrit als Serveis Distingits. El nostre veí Josep
Pedro, va rebre una d’aquestes distincions que s’atorguen a proposta de
cada ajuntament del Tarragonès, i que tenen l’objectiu de reconèixer les
persones o entitats que amb la seva activitat, contribueixen a augmentar
el prestigi d’algun dels municipis del Tarragonès o de tota la comarca.
La recerca i activitat duta a terme per Josep Pedro, historiador local,
l’han fet mereixedor d’aquest guardó. A l’acte d’entrega, celebrat al
Consell Comarcal, hi va assistir l’alcalde de Perafort i familiars del
premiat.

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.

Per governar un poble cal complir una premissa bàsica, la de
governar per a tots i cadascun dels ciutadans que hi resideixen,
i no només per a aquells que tenen la nostra mateixa ideologia.
Aquesta és una màxima del nostre grup i per això, sempre hem
fugit dels dogmatismes i de les exclusions. Governar és pensar i
actuar per a tothom. Governar és escoltar, proposar i sobretot, és
treballar i procurar que se solucionin problemes amb les accions
diàries.

Aquests dies, coincidint amb la sortida d’aquest butlletí,
Perafort disposarà d’una nova App que té l’objectiu de millorar
enormement els canals de comunicació entre el consistori i els
ciutadans. L’App busca fer més immediates les noticies d’interès
per a tothom i que els ciutadans puguin informar d’incidències o
fer propostes. Aquests objectius de l’App, coincideixen amb els
del govern municipal, que es basen en atendre a les necessitats
dels nostres ciutadans.

Al juny del 2014, la Plataforma Cel Net presenta els resultats
de l’estudi realitzat pel Laboratori de la UPC amb conveni amb
els ajuntaments de Constantí, El Morell, Perafort i Puigdelfí i
Vilallonga del Camp.
Aquest estudi conclou que s’han superat els nivells d’alguns compostos com el benzè, 1,3-butadiè declarats com a cancerígens
per l’OMS.
Al novembre del 2015, es presenta el segon estudi amb la
presència del nostre grup municipal, que ha realitzat, només

l’ajuntament del Morell. Els resultats determinen que s’han millorat els nivells i els dies que aquest nivells han superat els límits,
però que segueixen detectant-se alts nivells de compostos tòxics
i cancerígens.
Al juliol de 2016, l’ajuntament del Morell ha aprovat per realitzar
un tercer estudi. És per això que presentem al setembre, una
moció de la qualitat de l’aire amb diferents punts, entre ells la
signatura d’un conveni amb el laboratori de la UPC i el nostre
municipi.

En dies passats, vaig tenir la possibilitat de passejar per
Puigdelfí de la mà d’alguns dels seus veïns. No va ser del tot
gratificant el passeig, doncs vaig poder advertir deficiències en
el manteniment d’elements urbans, així com en la neteja del
poble en general. La font del parc infantil es trobava bruta i
sense funcionar. Sembla que fa temps que es troba en aquest
estat. En els safarejos públics, inaugurats no fa encara dos
anys, la neteja brilla per la seva absència. En general, per
tot el poble, els excrements de gos són l’habitual. Cert és que

en això hi ha responsabilitat dels amos de mascotes, però és
obligació dels serveis de neteja de l’Ajuntament retirar-los, si
no ho fan els primers.

Qui va votar al PSOE i al PSC a les Generals ara veu que realment
va votar al PP. A l’Ajuntament de Tarragona governa el PSC amb
el PP, de manera molt “natural” i no passa res. Llavors el PP és tan
dolent? Tot és un gran teatre. Les llistes electorals dels grans partits
es fan a porta tancada, els programes electorals són màrqueting
Votem el que votem, els “propietaris” dels “partits” són els que
prenen les decisions pels “polítics” que van sortir escollits en unes
eleccions “democràtiques”. Els crits a la porta de la seu Socialista de

“no nos representan” és un fet que deixa un altre cop constància
que les sigles només treballen per les sigles, no pel poble.
Avui, un altre cop em sento ORGULLÓS de pertànyer a un partit
que defensa a les persones, al seu poble, i que escolta la seva gent
per sobre d’unes sigles a defensar...
VALORS PERDUTS EN UNA SOCIETAT CADA COP MÉS
INDIVIDUALISTA. I ens diuen a nosaltres els de la FIC, que som
poc representatius...???

Els veïns de Puigdelfí mereixen un tracte igual que els
veïns de Perafor t, ni més, ni menys. Ells formen
part també del nostre municipi, encara que a vegades
semblen ser condemnats a l’oblit.

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

- S’acorden per unanimitat, les festes locals de 2017, que seran el 20
de gener i el 30 de juny. Aquest acord, es notificarà al departament
de Treball.

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.
· S’acorda, pel vot a favor dels membres de l’equip de govern,
amb el vot en contra dels dos regidors del PSC i l’abstenció del
regidor d’UPiP, el Compte General de 2014. També s’acorda donar
compte d’aquesta aprovació al Tribunal de Comptes, Departament
de Governació i Relacions Institucionals, Subdelegació del Govern de
l’Estat a Tarragona i Delegació d’Hisenda de Tarragona.
· S’informa del Decret d’Aprovació de la Liquidació de 2014,
segons el qual s’aprova la liquidació del Pressupost General per a
l’exercici de 2014, així com la liquidació del pressupost de Despeses
i del pressupost d’Ingressos. S’informa que es remetrà una còpia a
l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

- S’aprova per unanimitat aprovar inicialment la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora del preu de l’Escola Bressol per al curs
2016-17. Així mateix, es publicarà el corresponent anunci al BOP per
un termini de 30 dies hàbils i, en cas que no hi hagi cap reclamació,
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
- S’aprova pel vot a favor dels cinc regidors de CiU, dels dos del
PSC i del regidor d’UPiP, i amb l’abstenció del regidor de l’AMPEPFIC, l’aprovació del conveni amb el Col·legi d’Arquitectes Tècnics i
Aparelladors en matèria de la competència d’aquest col·lectiu.

Padró d’habitants
1.256

EMPADRONATS

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

June Font Pedro 04/08/2016

Alberto Bellido Amigo
Yolanda Sepúlveda Montaner

David Sambonete Soto
Veronica Cayetano Rodríguez

Biel Díaz Pereira 02/09/2016

13/07/2016

Gerard Cortes Marin 29/10/2016

Juan José Franquet Cherto
Francesc Paradell Osso
Maria Dolores Santiago Carreño Vanesa Barba Coll
14/07/2016

10/09/2016

14/10/2016
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Serveis
Farmàcies
26 de novembre, Tarragona
Pinilla Andreu, Míriam.

11 de desembre, Tarragona
Canals Garriga, M. Teresa.

27 de novembre, Tarragona
Salomo Tuset, Esther.

17 de desembre, Tarragona
Tuset Pros, Josefina.

3 de desembre, Tarragona
Cabrito Serra, M. Teresa.

18 de desembre, Tarragona
Papaceit Sansa, Laura.

4 de desembre, Tarragona
Pons Güell, M. Carme.

24 de desembre, Tarragona.
Vidal Gotanegra, M. Teresa.

6 de desembre, Tarragona
Vidal Vidal, Ana Maria.

25 de desembre, Tarragona
Cogul Ardèvol, Francesc.

Francesc Bastos, 1 bis (cantonada Ramon y Cajal). Tel.: 977 22 15 60

Canyelles, 6. Tel.: 977 50 65 95

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

Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

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

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

Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

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

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

8 de desembre, Tarragona
Sanromà, Núria - Rubio, Clara.

26 de desembre, Tarragona
Mico Recasens, Gabriela.

La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

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

10 de desembre, Tarragona
Roig – Sabaté.

31 de desembre, Tarragona
Salomo Tuset, Esther.

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

Canyelles, 6. Tel.: 977 50 65 95

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)
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(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
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(0)
21.35
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9.05

6.00
9.00
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19.40
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8.30
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7.00
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21.00
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9.25
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9.55

10.19
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11.25
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12.25

11.50
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13.25

14.00
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13.50
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16.00
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16.24
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18.00
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14.45
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10.50

14.05
(2)
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(1)

18.40

20.05

20.45

(2)

21.30
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(1)

23.10

7.50
(1)

9.25

11.25
14.00
(2)

16.50

20.00
23.10

(1)

10.19

11.05
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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
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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

Tota l’actualitat municipal a
www.perafort.cat o www.puigdelfi.cat

i també...

Tràmits i gestions
Telèfons d’emergència
Borsa de treball
Horaris d’autobusos

Butlletins

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

977 625 006

