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om és tradició, l’any ha començat amb la
celebració de la festa major de Sant Sebastià
a Puigdelfí. Els veïns i veïnes heu pogut gaudir
d’un conjunt d’actes amb els que com sempre,
hem buscat satisfer els gustos de tothom. És per això
que no han faltat els actes tradicionals i religiosos
d’aquesta festa, però tampoc les celebracions lúdicofestives que tant agraden a grans i petits.
Aquesta voluntat de treballar per a tothom, és la
que constantment s’impulsa des del nostre govern
municipal. Volem que tots us sentiu identificats amb
la gestió del municipi i per això sempre treballem amb
la vista posada en donar resposta a les necessitats que
van sorgint al conjunt de Perafort i Puigdelfí. Aquesta ha
estat la manera de treballar de sempre i també ho serà
de cara al futur en aquest any que acabem de començar.
Temps hi haurà per parlar de tot el que ha de venir.
Ara però, amb aquest nou número de la revista Viure,
és el moment de repassar tot allò que van donar de si
els últims mesos del 2016. Us proposem que fullegeu
aquesta revista perquè en ella, hi trobareu molts bons
moments viscuts entre tots. Festes com la Castanyada,
el Halloween o el Nadal, i activitats com la Caminada
Solidària o la sortida de la gent gran, van deixar molt
bon gust de boca a tothom. Per això, us proposem que
reviviu aquells moments ja que de ben segur, us traurem
algun somriure.
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Nadal

Se celebren prop d’una vintena
d’actes amb motiu del Nadal

C

om és tradició, els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí
van participar d’una manera molt activa en la celebració
dels actes de Nadal. El Tió, els Reis Mags o els tallers per
a infants són algunes de les activitats que van tenir lloc al
municipi i que tot seguit, repassem.

El dia 24 de desembre, els nens i nenes de Perafort van poder participar
en el tradicional Tió que va tenir lloc al Casal Municipal. Carregats
d’il·lusió i com no, amb els típics bastons, van fer cagar al Tió que els
va obsequiar amb joguines i llaminadures per a tots. També els nens
i nenes de Puigdelfí van poder celebrar aquest acte tan nadalenc. En
concret ho van fer el mateix dia de Nadal i al Casal del municipi, on van
cantar cançons i també van ser ben recompensats pel Tió.

Els nens i nenes van
poder gaudir amb la
visita del Tió
i els patges reials

Nadal

El dia de Sant Esteve, els Patges Reials van
visitar Perafort i van recollir les cartes dels
més joves per tal de fer-les arribar als Reis
Mags. Aquest mateix dia, també va tenir
lloc un taller al Casal de Perafort en el que
els nens i nenes van poder pintar dibuixos
i també van crear un mur de desitjos en el
que penjaven les seves creacions. A més, cal
destacar que aquesta activitat va tenir una
vessant solidària molt important ja que els
participants havien de portar dos quilos de
menjar no perible, per ajudar a persones amb
dificultats econòmiques. Aquesta mateixa
activitat també es va celebrar a Puigdelfí
l’últim dia de l’any.
Aquest taller va ser el primer dels sis organitzats
amb motiu de les festes nadalenques a Perafort
i Puigdelfí. El següent va ser el taller de Regals
celebrat el 27 de desembre a l’escola de Perafort.
Els participants van crear originals felicitacions
i també van participar en una masterclass de
gimnàstica i ball.
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Nadal

Els famosos Pokemon també van participar
en el Nadal del nostre municipi. Ho van
fer a través del taller Pokemoncity que va
tenir lloc al Casal de Perafort el dia 28 de
desembre. Amb motiu d’aquesta activitat,
els nens i nenes van poder dibuixar i pintar
Pokemons alhora que van fer divertides
activitats a l’aire lliure. L’endemà va ser el
torn de Taller Olímpic celebrat a l’Escola
de Perafort, mentre que a Puigdelfí, es va
celebrar el Parc Infantil de Nadal en el que

els més petits van passar-ho d’allò més bé.
També va ser una activitat molt divertida la
celebrada el dia 30 de desembre, el taller
de Masterxef, durant el qual els nens i
nenes van fer originals i gustoses creacions
culinàries.
L’any 2016 va finalitzar a Perafort i Puigdelfí,
amb les tradicionals revetlles de cap d’any
celebrades als seus casals municipals. En
un bon ambient i compartint un bon sopar,

els veïns i veïnes dels nostres municipis van
acomiadar l’any i van donar la benvinguda
al 2017 plegats.
Els actes nadalencs van continuar al mes de
gener. El dia 2, va tenir lloc una sessió de
contacontes al Casal de Puigdelfí, i l’endemà,
el Casal de Perafort va acollir una sessió de
cinema juvenil. Ja el dia 4 de gener, els més
joves van poder participar en un taller de
titelles i van poder berenar plegats.

Nadal

Perafort i Puigdelfí van posar punt i final a
la celebració del Nadal amb les tradicionals
cavalcades dels Reis Mags, que van passar
pels dos municipis el dia 5 a la tarda. Els
més petits van rebre a ses majestats amb
la il·lusió i alegria característiques d’aquesta
festa, una bona manera per finalitzar la
celebració del Nadal, amb motiu del qual es
van organitzar

L’arribada dels Reis
Mags va posar punt
i final a les festes
nadalenques
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Educació

L’Escola Bressol celebra les festes
tradicionals catalanes

A finals d’octubre, tal i com mana la tradició,
els nens i les nenes de l’Escola Bressol Mar
Blava van celebrar la Castanyada. El dia 27,
els més grans de l’escola van anar fins al
forn del poble per tal de coure els panellets
que abans havien preparat a les aules, i el
dia següent, va arribar la Castanyera, que
va repartir castanyes per a tothom. Els nens
i les nenes van cantar i ballar la cançó de
‘La Castanyera’. Tot seguit van celebrar
la seva arribada compartint un esmorzar
amb els pares, els nens i nenes de l’escola
i les educadores. Tots junts, van menjar els
panellets que dies abans, havien preparat els
més petits.

Al novembre, va ser el torn de la festa de la
tardor i pocs dies després, totes les activitats
anaven encaminades a la celebració de la
patrona de la música, Santa Cecília. A part
d’aprendre continguts dels instruments, els
nens i nenes i les educadores van poder gaudir
d’un petit concert realitzat pels alumnes de sisè
de l’escola Josep Veciana.
En arribar el mes de desembre se’ls acumulà la
feina. El dia 7, els nens i nenes van anar a tirar
la carta a Correus per tal de convidar el Tió a
visitar l’escola. Aquest va acceptar la invitació
i pocs dies després, va arribar a l’escola bressol
tot omplint d’alegria les cares de tothom.

Els patges reials també van fer una visita a
l’escola per recollir les cartes dels més petits
i donar-los caramels. Ja el dia 22, últim dia
d’escola del trimestre, tots van anar al Casal
de Perafort per fer cagar el Tió durant un acte
al que estaven convidats tots els familiars
que hi volguessin participar. Aquest dia, tots
els nens i nenes , fins i tot els més petits, van
fer cagar el Tió, mentre que els més grans de
l’escola, van dir el vers de Nadal. En acabar,
tots els assistents van poder esmorzar junts
tot degustant productes típics del Nadal
com torrons, polvorons o neules.

Educació

Els alumnes de l’escola realitzen
activitats per conèixer els ocells
Estan immersos en el programa ERASMUS
+ BIRDS, és per això que els alumnes de
l’escola Josep Veciana van realitzar diverses
activitats durant el primer trimestre del
curs, relacionades amb el món dels ocells.
En el marc d’aquest projecte, el nostre
municipi va rebre la visita de mestres i
alumnes d’Alemanya, Polònia, Hongria,
Transilvània i Islàndia. En concret, van
venir 12 mestres i 25 alumnes, els quals
van ser acollits per diferents famílies de
l’escola.
Amb motiu d’aquesta visita, els joves van
anar al Port de Tarragona on Albert Cama,
ocellaire exper t, els va explicar moltes
coses sobre els ocells. Tots els alumnes de
primària, també van poder gaudir d’un dia
ple d’experiències ocellaires, en la visita
que van fer al Delta de l’Ebre. I sense
deixar de banda la temàtica dels ocells,
els alumnes de la nostra escola també van
visitar al nostre veí, el senyor Miró, que els
va parlar dels canaris.
La visita dels alumnes i professors d’altres
països, es va complementar amb diversos
tallers realitzats a l’escola i també amb
una calçotada. L’Ajuntament del nostre
municipi va ajudar a organit zar-la i en
ella hi van participar també, les famílies
acollidores del municipi. D’aquesta manera
es va posar punt i final a una visita molt
enriquidora per a tothom que hi va prendre
part.

I abans de
marxar de
vacances...
Els alumnes de la nostra escola
van fer cagar el Tió l’últim dia
de classe. Les vacances van
començar per tant, d’una bona
manera per als joves del municipi,
els quals van poder gaudir de la
generositat del Tió, que els va
obsequiar amb llapis de colors,
joguines i moltes altres coses.
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Societat

Tradició i modernitat conviuen
a casa nostra
El 31 d’octubre sempre ha estat una data
ben senyalada en els nostres calendaris.
La Castanyada és doncs, una festa que
tradicionalment, ha comptat amb molt bona
acollida a tota Catalunya i com no, a Perafort
i Puigdelfí.
Com és costum, enguany, aquesta festa es
va celebrar la nit del 31 als nostres casals
municipals. A Perafort, els veïns i veïnes van
poder degustar una llesca amb llonganissa i
fesols, mentre que a Puigdelfí, els assistents a la
celebració van poder menjar una amanida i carn
a la brasa. A més i com és d’esperar, tothom va
poder gaudir d’unes postres típiques d’aquesta
data: les castanyes i els panellets.
Prèviament a aquest sopar, els alumnes de
l’escola van poder gaudir d’una altra celebració
que està començant a guanyar protagonisme
arreu, la festa de Halloween. Maquillats i vestits
amb terrorífiques disfresses, els alumnes de
l’escola van passejar pel municipi i van passarho d’allò més bé.

Les terrorífiques
disfresses de
Halloween
van conviure amb
castanyes i panellets
Els casals municipals van acollir els
sopars amb motiu de la Castanyada

Societat
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Primers tastos de l’oli nou de la
Cooperativa de Perafort

Un centenar de veïns i veïnes del nostre municipi
van participar en la festa de l’Oli Nou celebrada
el passat dia 10 de desembre. Com és tradició,
Perafort va acollir aquesta festa en què els
participants van poder degustar un esmorzar
popular que consistia en pa torrat, llonganissa i
cansalada, tot ben amanit amb l’oli de la nova
temporada.
Els veïns i veïnes que van participar, van pagar
4 euros que es van destinar íntegrament, a la
Marató de TV3, per la qual cosa, no només
es tractava d’una activitat gastronòmica sinó
també, solidària.
Com sempre, la festa de l’Oli Nou va comptar
amb la presència dels paradistes que, a més
de l’oli i els productes de la Cooperativa de
Perafort, oferien altres articles. Així, els
assistents a aquest esmorzar popular van poder
comprar delicioses galetes, productes de joieria
com anells o collarets, i corones de Nadal fetes
amb pinyes i plantes naturals. Amés, també hi
havia paradistes amb interessants propostes per
als col·leccionistes de xapes de cava. La festa
de l’oli nou va ser doncs, tot un èxit ja que
s’hi van combinar moltes activitats, totes elles
acompanyades per un bon ambient entre els
veïns i veïnes.

Un centenar de
veïns i veïnes van
participar en aquesta
festa gastronòmica i
solidària
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Societat

Interessant sortida cultural
de la gent gran del municipi

Foto de grup de tots els
assistents a la sortida

La gent gran de Perafort i Puigdelfí va
poder gaudir d’una sortida que va tenir lloc
el passat 17 de desembre i que tenia un
triple objectiu, el de conèixer dos productes
que tothom consumeix de tant en tant, el
de degustar-los, i com no, el de passar una
molt bona jornada tots junts.
La sortida es va iniciar amb una visita a
les Caves Canals & Munné, una empresa
petita i familiar dedicada a l’elaboració de
vins i caves des de fa més d’un segle, ja
que van iniciar la seva activitat l’any 1915.

A més, aquesta sortida també consistia en
una visita a l’Espai Xocolata Simón Coll, on
van fer un recorregut vivencial pels orígens,
la cultura, la història i el procés d’elaboració
de la xocolata.
El dia va transcórrer de manera tranquil·la
i va servir a tothom per conèixer més coses
sobre el cava i la xocolata, dos productes
que tot s consumim de vegades però
que guarden uns complexos processos
d’elaboració.

Celebrem la festa de Santa Llúcia
Un any més, el Casal de Puigdelfí va acollir el dinar amb motiu de
Santa Llúcia, el qual està organitzat per la Parròquia del municipi
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Perafort. En el marc
d’aquesta celebració, un centenar de persones es van donar cita

per degustar una exquisida paella i a més, es van sortejar diversos
productes entre els assistents. De fet, la venda de tiquets per als
sortejos i els donatius dels veïns i veïnes, es van donar com és
tradició, a la Parròquia.

Societat
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La brigada municipal de Perafort
millora la seva ubicació

Fa uns mesos que la brigada municipal de
Perafort ha traslladat la seva seu a una
nova nau ubicada al carrer del Pinar, al
polígon industrial del municipi. L’espai té
1.200 metres quadrats dividits en dues
zones. D’una banda, té una super fície
construïda tancada de 664 metres quadrats
distribuïts en dues plantes, on s’hi guarden
les tres furgonetes de la brigada, a més de
taules, cadires, equipaments de so, etc.
D’altra banda, hi ha un pati descobert de
533 metres quadrats, destinats a guardar
materials d’obra com arenes, graves, palès
o totxanes.
En aquesta nova nau també s’ha condicionat un
espai per al vigilant municipal i tres despatxos
més. Tot i que de moment no estan ocupats,
la previsió és traslladar a aquests despatxos
algun servei municipal més.

La decisió de traslladar la seu de la brigada a
aquesta nova nau es va prendre per motius
de seguretat i és que, en els darrers anys,
aquestes estances es trobaven sota de la llar
d’infants del municipi, en un lloc per tant,
molt transitat habitualment. Amb aquesta
nova ubicació doncs, Perafort guanya en
seguretat i a més, en comoditat, ja que
les noves instal·lacions són més àmplies i
permeten que els membres de la brigada
treballin en millors condicions. Actualment,
són set les persones que estan contractades
a través de l’Ajuntament per oferir aquest
servei. A més, hi ha una vuitena persona
que treballa a la brigada municipal de
Perafort a través d’un pla d’ocupació del
Consell Comarcal del Tarragonès. Aquesta
però, és una plaça fixa sinó que es cobreix a
partir d’aquest tipus d’iniciatives de foment
de l’ocupació.

S’ha traslladat a un
espai de 1.200 m2
on té la seva base
i on s’ha ubicat el
servei de vigilància
municipal
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Esports

Els equips del Futbol Club
Perafort fan un bon joc
A principis del mes d’octubre els diferents equips
del Futbol Club Perafort van iniciar la participació
en les respectives lligues. Prebenjamins i
benjamins competeixen en la lliga organitzada
per la Federació Catalana de Futbol; per a ells ha
estat una novetat important, ja que han trobat
equips amb molt potencial i de gran qualitat.
A mesura que van anar passant les jornades,
el joc dels nois va anar millorant moltíssim i en
general, s’ha vist una progressió molt important,
arribant a finals d’any jugant cada cop més com
un equip compactat. Els entrenadors, Juan Luis
Mateo, Anton Pons i Genís Ramírez, han anat
introduint nous conceptes futbolístics en els seus
respectius equips.
Els babies es van estrenar en la seva competició
a principis del mes de novembre, al camp de la
Riera. En el seu cas, és molt important que ho
passin bé jugant i aprenguin valors tan positius
com el joc en equip, l’esforç, etc.
L’equip amateur del club va finalitzar l’any en
la tercera posició de la classificació. Dirigit per
Pau Díaz, l’equip ha tingut una transformació
molt important respecte l’any passat. Dóna gust
veure com els nois s’entreguen i intenten fer un
joc vistós per a l’afició. Estem segurs que en un
futur tindran un paper molt important!

El nostre veí Andreu Rufà, és distingit
en el marc dels premis Avriga Fvscus
La seva trajectòria com a col·laborador del Futbol Club Perafort,
va fer que el nostre veí Andreu Rufà, fos mereixedor d’una de les
distincions atorgades a proposta de l’ajuntament, en el marc dels
premis Avriga Fvscus. El Consell Esportiu del Tarragonès lliura
aquests premis de manera anual, amb la voluntat de reconèixer
les persones, entitats o institucions que es dediquen a la promoció
i foment de l’esport.
La trajectòria de Rufà com a col·laborador en el marcatge del
camp i com a responsable de mantenir les instal·lacions en perfecte
estat, van ser els motius pels quals el consistori, va proposar que
el nostre veí fos premiat amb aquesta distinció.

Esports
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Una setantena de participants
en la Caminada Solidària

La cinquena edició de la Caminada Solidària va aconseguir aplegar de
nou, un bon nombre de participants. En concret, una setantena de
persones es van donar cita en aquesta activitat esportiva amb la que es
van recollir diners per a la investigació contra el càncer infantil, a través
de l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Els assistents a la Caminada organitzada per l’Ajuntament de Perafort,
van recórrer diversos camins del municipi i, un cop acabada l’activitat,
van poder esmorzar tots junts. La cinquena edició de la Caminada
Solidària de Perafort va tenir lloc el passat 18 de desembre i tots els
participants van rebre un obsequi.

L’AE Perafortbike promou l’esport i la salut

L’Associació Esportiva Perafortbike va dur a terme algunes activitats
durant l’últim trimestre de l’any 2016. El 13 de novembre i amb
motiu del Dia Mundial de la Diabetis, es va celebrar una caminada
organitzada pels ajuntaments de Perafort i els Garidells. L’activitat,
pensada per fomentar els hàbits saludables entre la població, va
comptar amb la participació de més de 250 persones. Així mateix,
l’Associació va col·laborar organitzant una paella per tal de finalitzar
la jornada i que va ser degustada per gairebé 60 persones.
Com és tradició, a mitjans de desembre es va celebrar el dinar de
Nadal de l’Associació, al restaurant Ca Vidal de Perafort. En unes

dates tan especials, un total de 60 socis, sòcies i acompanyants
van gaudir d’una jornada especial.
Pel que fa a les activitats que està duent a terme l’AE Perafortbike,
us recordem que tots els dissabtes, diversos socis de l’Associació
fan sortides amb BTT. A més, també els dissabtes, es fan sessions
de running de 9 a 10.30 h. al Parc de la Salut. Tot i que són
sessions dirigides als membres de l’associació, tothom pot animarse a provar, ja que no es requereix cap nivell físic. Així, si us agrada
l’activitat, podreu inscriure-us en l’Associació i ajudar-la a créixer
tot impulsant noves activitats.
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Consistori

Calendari per a la recollida de
voluminosos i deixalleria mòbil
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS:
Perafort
(Matí: 9-13h Tarda:16-13h)

Perafort
28 25
Puigdelfí
22

26

25

22

27

23

22

26

22

28

25

23

26 23

28

25

23

27

24

22

26
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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.

Estarem d’acord en què la primavera és una època de l’any en
què la natura rebrota any rere any, sense fallar. És una llàstima
que en política, vida municipal i societat, no passi el mateix i que
periòdicament, no rebrotin noves idees, il·lusions i iniciatives.
Sovint caiem en les crítiques rutinàries i costa treure noves
propostes. El nostre equip de govern creu que periòdicament,
hem de fer una revisió de nosaltres mateixos i de les polítiques
que cal aplicar al poble. No val la rutina, hem de crear, tenir

noves i propostes i solucions als problemes diaris. I tot això,
mantenint l’estructura vital de l’arbre que es manté en totes les
estacions. Perquè els serveis bàsics, com la neteja, seguretat,
subministrament d’aigua... han de continuar funcionant ja que
són necessaris, però cal que apliquem novetats, com les que hem
tirat endavant recentment i entre les que hi ha per exemple, la
nova app, la nau de la brigada o les activitats festives.

Aquest grup municipal no entenem com encara a dia
d’avui podem tindre carrers i zones del nostre poble en
un estat de deixadesa total.

En el nostre programa electoral, un dels punts feia referència a aquest espai, l’arranjament del terra, uns bancs
i uns par terres amb flors, son les nostres propostes per
millorar l’Avinguda Catalunya i que tots els veïns, i molt
especialment els nostres nens i els nostres majors, puguin
gaudir d’un espai verd.

Ens referim concretament a l’Avinguda Catalunya, un
espai que ja fa molts anys que es troba amb uns arbres
descuidats, amb la instal·lació del reig trencada, desnivells
del terra i brutícia.

Ocupar-nos dels nostres majors és necessari, però també és
important fer-ho de manera continuada, diàriament, no només
dues vegades a l’any. La necessitat de disposar d’un centre per a
la tercera edat, que atengui aquestes demandes diàries d’ajuda,
companyia, oci, foment de les relacions socials, etc., segur que ja
preocupa als nostres dirigents municipals.

és un clar indicador de la qualitat de vida de les persones majors.
Estar actiu significa tenir salut, tenir relacions socials i ser autònom.

L’oci i l’activitat en la tercera edat repercuteixen beneficiosament
a la vida de tots, no només en la dels nostres majors. L’activitat

UPIP estarà al seu costat, ajudant en tot allò que se li sol·liciti.

Des de el Govern d’Espanya porten una temporada parlant del 3%
de CiU, per fer callar als “independentistes” i deixin de ser-ho. Per
arreglar-ho, canvien o destitueixen Fiscals per tal que no s’investigui
el 3% del PP, (o el 6%....). El PSC-PSOE pacten amb el PP, per tal
que no s’investiguin els ERE d’Andalusia. Res de nou sota la capa
del sol. Tot son calés. Tots els que han estat investigats, imputats,
o com vulgueu que es digui, quan són condemnats... no els hi fan
tornar el que “presumptament” han robat, no els hi embarguen ni
les cases, ni comptes... RES. Això també és vàlid per a la Casa Reial
i Cia (Urdangarin-Torres). Sembla que hi ha un pacte entre tots els

Diputats-Senadors i altres de similars per tal de saquejar al poble i
fer veure que ells no han estat.

Dit la qual cosa, animem a l’equip de govern a iniciar el camí, si
no ho ha fet ja, per poder dur a terme aquest projecte, que segur
redundarà en benefici de tota la població del municipi

L’“ètica” dels nostres polítics que “manen” és robar, agafar tot el
que puguin, com més millor, i sobretot que no t’enxampin.
La FIC és un partit amb vocació municipalista, per això no es
presenta al Parlament de Catalunya, perquè està al servei de la
gent, no per servir-se d’ella.

Consistori
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Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 29 de
setembre de 2016

Extracte de l’acta de la sessió extraordinària del Ple
celebrada el 16 de novembre de 2016

Assistents: Hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció del regidor de l’UPiP, Juan Navarrete.

Assistents: Hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.

· S’acorda per unanimitat ratificar el Decret d’Alcaldia de 31 d’agost de
2016, pel qual l’Ajuntament s’acull a les bases reguladores de la línia de
subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, i sol·licitar la inclusió de
les obre de ‘Substitució de la Coberta del Casal de Puigdelfí’.
· S’acorda per unanimitat aprovar la Modificació de l’Ordenança
d’Ajuts Individuals per a l’any 2017.

· S’acorda per unanimitat el conveni amb el Consell Comarcal del
Tarragonès en relació als serveis mediambientals.
· S’acorda per unanimitat la col·laboració de l’Ajuntament de Perafort
en la creació de la Taula del Francolí.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 22 de
desembre de 2016
Assistents: Hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.

- S’acorda per unanimitat adjudicar el contracte de prestació del Servei
de Menjador de l’Escola Bressol Mar Blava i del CEIP Josep Veciana
pels cursos 2016-17 i 2017-18, a l’empresa Serunion SA, que és la que
ha obtingut més puntuació en el concurs convocat.
- S’informa al Ple de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Tarragonès,
de data 28 de juny de 2016, sobre l’actualització de diversos serveis
mediambientals sense cost.
- S’informa al Ple de les reformes als vestuaris de la Piscina per tal de
que puguin ser utilitzats per al Futbol. Pel que fa al Camp de Futbol,
s’arranjaran els lavabos. A més, s’està treballant en un projecte per
posar gespa artificial.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 29 de
setembre de 2016
Assistents: Hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció del regidor de l’UPiP, Juan Navarrete.
· S’acorda per unanimitat ratificar el Decret d’Alcaldia de 31 d’agost de
2016, pel qual l’Ajuntament s’acull a les bases reguladores de la línia de
subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, i sol·licitar la inclusió de
les obre de ‘Substitució de la Coberta del Casal de Puigdelfí’.
· S’acorda per unanimitat aprovar la Modificació de l’Ordenança
d’Ajuts Individuals per a l’any 2017.

Padró d’habitants

1.270

EMPADRONATS

· S’acorda per unanimitat que el municipi de Perafort s’adhereixi
al contracte derivar de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya per un termini de
12 mesos, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.
· S’informa al ple de què s’està pavimentant el pati interior del consultori
mèdic de Perafort. A més, amb l’objectiu d’eliminar humitats, s’està
traient una porta i posant-hi una finestra.
· S’informa al ple de què al Camp de Futbol i també a Puigdelfí s’està
tirant sauló. A Puigdelfí a més, s’estan aplanant diferents carrers.
· S’informa al ple de què ha finalitzat el manteniment de la Plaça de
la Generalitat de Perafort.
· S’informa al ple de què s’estan desbrossant diferents punts del
municipi i s’estan netejant llocs a conseqüència d’actes incívics.
· S’informa al ple de que després d’una reunió entre Benestar Social
i la regidora Elena Sánchez Yuste, s’han posat en marxa diferents
activitats i cursos.
· S’informa al ple de l’assistència a una reunió a Barcelona, per parlar
d’infraestructures al voltant de l’Estació del Camp.
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Serveis
Farmàcies
18 de març, Tarragona
Vidal Vidal, Ana María

9 d ‘abril, Tarragona
Salazar Mena, Manuel

19 de març, Tarragona
Iáñez Burgos, Oliva Maria

15 d ‘abril, Tarragona
Sanz Sanz, Fermí

25 de març, Tarragona
Domingo Saigi, Pere

16 d ‘abril, Tarragona
Pujol Perpiña, Artur

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

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

26 de març, Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels

22 d ‘abril, Tarragona
Pujol Perpiñá, Gemma

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

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

1 d ‘abril, Tarragona
Rovira Sánchez, Albert

23 d ‘abril, Tarragona
Iáñez Burgos, Oliva Maria

Sant Antoni Maria Claret, 18. Tel.: 977 89 60 78

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

2 d ‘abril, Tarragona
Meler Brosed, Raúl

29 d ‘abril, Tarragona
Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels

Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

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

8 d ‘abril, Tarragona
Fernández Cabré, M. Esther

30 d ‘abril, Tarragona
Mas Cavallé, Silvia

Reial, 1 (junt pl. dels Carros). Tel.: 977 24 02 68

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

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

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

Major, 46. Tel.: 977 23 86 22

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

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

