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Celebrem més d’una quinzena d’actes amb
motiu de la festa major de Sant Sebastià

Els actes de carnaval
envaeixen els carrers del
nostre municipi

Els veïns i veïnes participen
en les processons de
Setmana Santa

Futbol, cros, escacs... nombroses
activitats esportives tenen lloc al
municipi

Pàg. 8

Pàg. 11

Pàg. 14

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
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E

l 2017 avança i ja tenim aquí la primavera. Com és
normal, el segon trimestre de l’any es caracteritza
en bona part, per aquesta arribada de les bones
temperatures que ens conviden a activar-nos
i a sortir al carrer, més que no pas durant l’hivern.
Així doncs, aquest és un bon moment per fer esport
i realitzar activitats físiques a l’aire lliure. Per exemple,
córrer o simplement passejar, poden ser unes activitats
agradables per a nosaltres tant si les fem sols com en
grup.
A més, aquestes activitats ens poden servir per conèixer
el nostre poble. Passejar pel seu entorn, els seus camins,
conèixer el Circuit de la Salut de Perafort... Aquest és un
bon moment per fer tot això i molt més! És per aquest
motiu que l’Ajuntament de Perafort continua treballant
en la definició d’activitats per a tots vosaltres, tal i com
fem sempre.
De fet, aquest nou número de la revista Viure, és una
bona mostra del conjunt d’activitats que es porten a
terme a Perafort i Puigdelfí. En aquesta ocasió, la revista
recull l’activitat realitzada durant el primer trimestre de
l’any, motiu pel qual hi trobareu tot allò relacionat amb
les celebracions més destacades d’aquests mesos, com
ho són la celebració de Sant Sebastià o el carnaval.
Desitgem que gaudiu amb aquesta nova publicació
de la revista municipal i que passeu una bona estona
rememorant les celebracions que van omplir de joia
Perafort i Puigdelfí, durant els primers mesos de l’any.
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Sant Sebastià

Puigdelfí celebra la seva festa
major en honor a Sant Sebastià

Entre els diversos actes, destaca la celebració
de la cercavila popular que va comptar amb la
participació de molts veïns i veïnes

U

n any més, els veïns i veïnes de Puigdelfí van poder celebrar
la festa major en honor al patró Sant Sebastià, en el marc
de la qual es van programar una setzena d’actes. Entre els
dies 19 i 22 de gener, grans i petits van gaudir d’activitats
tradicionals, religioses i lúdiques que van comptar amb la
participació de molts veïns i veïnes del municipi.

El primer dels actes celebrats va tenir lloc dijous dia 19 quan un repic
de campanes anunciava el toc de vigília de Sant Sebastià des del
Campanar de Puigdelfí. L’endemà, divendres dia 20 de gener, es va
iniciar amb el gruix de les activitats festives. En primer lloc, l’església
de Puigdelfí va acollir les vespres solemnes de la transfiguració de
Sant Sebastià màrtir. Després d’aquest acte es va fer la inauguració de
l’exposició de manualitats ubicada, com és costum, a l’espai cultural
polivalent del municipi. Boniques i treballades composicions es van
poder veure en el marc d’aquesta exposició que va aplegar manualitats

Una setzena d’activitats
van conformar el programa
d’actes que van tenir lloc del
19 al 22 de gener

Sant Sebastià
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de molts tipus, com quadres elaborats a mà,
pintures, decoracions de gerros, entre moltes
altres elaboracions pròpies fetes per les veïnes
del municipi.
Un cop inaugurada l’exposició de manualitats,
va ser el moment de l’inici oficial de la festa
amb la lectura del tradicional pregó, el qual
va ser anunciat per un nou repic de campanes
des del campanar. El director de producció
d’Hidrocarburs de Dow Nord, Eduardo Gadea,
va ser l’encarregat de pronunciar aquest
pregó que va tenir lloc a l’Oficina d’Atenció
Municipal. El pregoner, nascut a Alacant
i membre de Dow des de l’inici de la seva
carrera professional, va destacar que està
unit a Puigdelfí per una relació de veïnatge, ja
que als terrenys de Dow del polígon nord, és
on hi desenvolupa la seva activitat. En aquest
sentit va afirmar: “Cada dia, aquí, al vostre
costat, fem alguns dels productes que, una
vegada transformats, fan coses que permeten
millorar el medi ambient i que tots, aquí i
lluny d’aquí, puguem viure una mica millor.
Són productes que fem aquí, a Puigdelfí, i que
tenen una repercussió positiva en el conjunt
de la societat. Estem innovant, estem creant
productes amb valor afegit, i ho estem fent
aquí, a Puigdelfí”.

Moment del pregó pronunciat enguany
per Eduardo Gadea, director de Producció
d’Hidrocarburs de Dow Nord

Pel que fa a la seva condició de pregoner,
Gadea es va mostrar il·lusionat amb l’encàrrec
i va assegurar: “Amb molt de gust difondré
les bondats del vostre municipi, que també és
el meu com a pregoner i com a membre de
Dow, es a dir, com a veí. I també amb molt de
gust, si m’ho permeteu, parlaré a tothom de
l’excel·lent ambient que es viu als carrers de
Puigdelfí durant la Festa Major, però també
durant la resta de l’any. Els explicaré que
gaudiu tot preparant activitats per a tothom,
de caire familiar. Perquè la Festa Major, i per
extensió qualsevol celebració del poble, ha
de tenir com a objectiu principal que tots,
grans i petits, puguin gaudir-la junts. Perafort
i Puigdelfí és un municipi petit pel que fa a
nombre d’habitants, però molt gran, enorme
fins i tot, en termes de convivència, de
tranquil·litat i de qualitat de vida. I això és
molt important”.
Diverses autoritats del territori, es van reunir en
aquest acte que va aconseguir omplir l’Oficina
d’Atenció Municipal de Puigdelfí. Òscar
Peris, delegat del Govern de la Generalitat a
Tarragona, Pere Virgili, president del Consell
Comarcal del Tarragonès, i els alcaldes de La
Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, i de
Garidells, Marc Bigordà, van assistir a aquest
acte i al posterior sopar de festa major que va
tenir lloc al Casal Municipal de Puigdelfí. Com
és tradició, en aquest sopar es van reunir un
centenar de veïns i veïnes aproximadament,
que van poder compartir una agradable
vetllada amenitzada per la música de Jenifer
Panebianco, la coneguda violinista que amb
només 11 anys, és tot un prodigi del violí.

La jove violinista Jenifer Panebianco va actuar
durant el Sopar de Gala celebrat al Casal
Municipal
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Sant Sebastià
Durant el cap de setmana, van tenir lloc la
resta d’actes del programa festiu, entre els
més multitudinaris, destaca l’esmorzar popular
celebrat dissabte al matí al Casal de Puigdelfí,
que va anar acompanyat per activitats de
divertiment per als més petits. A la tarda, es
va celebrar la cercavila popular a càrrec de
La Llumeneta, les Avellanes, i la Llumeneta’s
Band de Perafort. També van prendre part en
aquesta activitat festiva, les colles geganteres
Carmelites, Dominiques, la del Catllar i l’Indiot
de Nulles. El dia va finalitzar amb els balls de
tarda i de nit de festa major, amenitzats per
l’orquestra Venècia.
La festa major de Puigdelfí en honor a Sant
Sebastià va encarar els actes de l’últim dia,
amb la celebració d’una missa solemne en
honor al patró del municipi, i posteriorment,
va tenir lloc un vermut popular al Casal de
Puigdelfí. Ja a la tarda, es van poder veure
diversos espectacles de danses i acrobàcies
al Casal i a les 20.30 h, es va donar pas al
tradicional correfoc, que va anar a càrrec dels
Diables de Riudoms i després del qual, va
esclatar la traca de fi de festa amb la que es
va posar punt i final a la celebració de la festa
major en honor a Sant Sebastià de Puigdelfí.

L’esmorzar popular, celebracions religioses, actuacions de dansa o el correfoc, van ser algunes
de les activitats celebrades

Sant Sebastià

La Parròquia de
Perafort organitza una
paella popular
Desenes de persones es van aplegar per gaudir de la paella popular
que es va celebrar el passat 11 de gener al Casal de Perafort. Aquest
dinar estava organitzat per la Parròquia de Perafort amb motiu de
la celebració del patró Sant Sebastià. En acabar el dinar, els veïns i
veïnes assistents van poder gaudir d’una actuació de màgia.
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Carnaval

Originals disfresses recorren els
carrers de Perafort i Puigdelfí

El carnaval va portar un any més, molta
diversió als nostres carrers. Els veïns i veïnes
del nostre poble van demostrar de nou
la seva originalitat amb motiu d’aquesta
esbojarrada festa. El confeti, els colors i el
sentit de l’humor van ser els ingredients
indispensables en aquesta celebració.
A Puigdelfí, el carnaval es va celebrar el dia
25 de febrer. Es van recórrer els carrers i
després d’això es va celebrar una festa al
Casal Municipal on els nens i nenes, i també
els més grans, van gaudir de valent. Ja a
la nit, el mateix Casal va acollir un sopar
carnavalesc en el qual hi van participar un
bon nombre d’assistents.
Per la seva banda, la rua de Carnaval
a Perafort es va celebrar una setmana
després, el dissabte dia 4 de març. Diverses
comparses van visitar el nostre municipi
per fer-nos passar una bona estona a tots
plegats. També el Casal Municipal va ser
el lloc escollit perquè els veïns i veïnes de
Perafort poguessin passar-ho d’allò més bé
durant la celebració del Carnaval.

Carnaval
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Carnaval

Com és tradició, els alumnes de l’Escola
Bressol Mar Blava i del Col·legi Josep Veciana
van celebrar el Carnaval a les aules. Totes les
disfresses lluïdes pels més joves del nostre
municipi tenien una cosa en comú: la seva
originalitat! Els nens i nenes van lluir amb
molta gràcies les vestimentes carnavalesques,
les quals estaven relacionades amb el món
animal. En aquest sentit, es van poder veure
colorits lloros, imponents àligues i ducs,
tucans, pingüins, entre moltes altres aus.

El Carnaval també
envaeix les aules

Grans i petits van gaudir amb
aquesta divertida festa

Setmana Santa

Les processons de Setmana Santa
recorren els nostres carrers
Els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van
participar en els actes tradicionals organitzats
amb motiu de la celebració de la Setmana
Santa. Així, es van organitzar les esperades
processons que van tenir lloc pel casc antic
dels dos municipis.
Com és costum, la processó de Perafort va
finalitzar al Calvari, als dipòsits d’aigua de
Perafort. Per la seva banda, la processó de
Puigdelfí també va recórrer el casc antic del
municipi i va finalitzar al calvari, a les Tres
Creuetes. En el cas de Puigdelfí, en acabar
aquest acte religiós, una setantena de veïns i
veïnes es van ajuntar al Casal Municipal per
gaudir d’un esmorzar en el que es van menjar
truites i bacallà.

Es lliuren els premis del Concurs de
Pessebres, Balconades i Arbres de Nadal
Com és tradició, el passat Nadal es va organitzar una nova
edició del Concurs de Pessebres, Balconades i Arbres de
Nadal a Perafort i Puigdelfí. Diversos veïns i veïnes es van
animar a participar en aquesta activitat. El jurat format
per Marc Gavaldà i Elena Sánchez, ambdós regidors de
l’Ajuntament, i per Joan Solé Vidal, veí del poble, va visitar
casa per casa les diverses creacions presentades a concurs.
La col·laboració de Joan Solé com a membre del jurat és
d’important valor per a aquest certamen, així com la
participació de tots els veïns i veïnes, sense els quals seria
impossible dur a terme aquesta bonica tradició nadalenca
del nostre municipi.
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Educació

Les grans festes del trimestre
centren l’activitat de l’escola bressol
Tot just tornar de les vacances de Nadal,
l’Escola Bressol va donar la benvinguda a una
nova estació, l’hivern. El color blanc de la neu
va ser el protagonista d’aquesta festa, en la
que hi va haver globus d’aquest color i durant
la qual els nens i les nenes es van pintar les
cares, a banda de fer altres activitats. Per sort,
tots varen poder gaudir d’un tros de coca amb
xocolata que els va servir per escalfar-se en
aquest matí fred d’hivern.
Entrat el mes de febrer, els alumnes de l’Escola
Bressol van començar a treballar entorn una

festa molt coneguda, el Carnaval. La rebuda
del Rei Carnestoltes i la confecció de les
disfresses dels nostres petits per preparar la
Rua pels carrers del poble, es van posar en
marxa des dels primers dies d’aquest mes.
Pel que fa a les disfresses, enguany tots
van ser tritons i sirenes que arribaven de les
profunditats de l’oceà. Malauradament però,
la pluja ens va deixar sense rua pels carrers
del poble. Tot i això, vàrem fer una rua per
dins les instal·lacions de l’escola bressol.
Altres activitats interessants que es van

dur a terme durant el segon trimestre
del curs escolar, va tenir lloc a finals del
mes de març. Va ser llavors quan els nens
i nenes de la nostra escola bressol van
anar al CEIP Josep Veciana per assistir a
l’espectable teatral i musical. Finalment, i
abans de marxar de vacances, els petits
i petites van estar ocupats elaborant les
mones de Pasqua per anar al parc del poble
i poder-les menjar tots junts. Amb aquesta
activitat tan dolça és com va finalitzar el
segon trimestre del curs 2016-2017 a la
nostra escola bressol.

Educació

13

Els alumnes de l’escola Josep Veciana
aprenen mentre es diverteixen
En anteriors números de la revista us hem
explicat que els alumnes de l’escola Josep
Veciana estan immersos en el programa
ERASMUS+ a través del qual viatgen i
coneixen alumnes d’altres països. Aquest
programa però, ofereix moltes més opcions
per als joves de Perafort i Puigdelfí els
quals també aprenen a utilitzar les noves
tecnologies per comunicar-se via Skype amb
els alumnes de Noruega. A través d’aquestes
videoconferències, els joves d’ambdós països
canten una mateixa cançó però cadascú ho fa
en el seu idioma. Una nova manera d’aprendre
molt original i divertida!
Al marge del programa ERASMUS+, els
alumnes de l’escola des de P3 a 6è, van
anar de colònies a la Granja de Santa Maria
de Palautordera. Durant aquesta estada, els
joves van treballar temes emocionals i també
van tenir temps per divertir-se i passar-s’ho
molt bé.
Entre les activitats realitzades pels alumnes
de l’escola Josep Veciana durant el segon
trimestre del curs escolar, també és destacable
la participació de dos alumnes al concurs de
lectura En Veu Alta. Jordi Jerez Lara i Laura
Jurado Moreira van ser els representants de
l’Escola en aquest conegut certamen literari.
Les activitats culturals no van acabar aquí sinó
que els alumnes de l’escola van assistir a un
parell de representacions al Teatre Metropol
de Tarragona. En aquest sentit, els alumes de
cicle mitjà van poder gaudir d’una obra en
anglès, mentre que els més petits van assistir
a una representació infantil.
Amb aquestes activitats, els alumnes de
l’escola Josep Veciana han gaudit d’un primer
trimestre de l’any molt actiu i interessant.

Han anat al teatre,
de colònies i han fet
moltes altres
activitats
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Esports

Els equips del Futbol Club
Perafort fan un bon joc

La progressió de cada un dels jugadors és increïble, i la diferencia
entre l’inici del curs i el segon trimestre, és més que notable. Poc a
poc, van adquirint els conceptes que els entrenadors els ensenyen.
L’equip prebenjamí, tot i les dificultats que es troba al jugar amb
equips, la majoria d’ells, de segon any, està fent un paper més
que destacat. Les diferents convocatòries que es fan permeten
jugar a tots els jugadors per igual; la progressió ha estat molt
uniforme.
Els benjamins han tingut partits de lliga prou dificultosos, però que
han pogut tirar endavant. Com en el cas dels prebenjamins, també
s’han fet convocatòries, a causa de l’elevat número de jugadors.
Tots tenen les mateixes oportunitats per anar posant en pràctica
els conceptes treballats durant la setmana.
Els jugadors del Futbol Club Perafort van arribar amb les forces
renovades un cop acabades les vacances de Nadal. Van tornar a la
feina el dimarts 8 de gener, en iniciar-se el segon trimestre acadèmic.
Per ordre d’edat, els babies van continuar aprenent i passant-ho
bé, tant en els entrenaments com en la disputa dels partits de lliga.

Finalment, l’equip amateur del club, va finalitzar la fase regular
de la competició de 4a Catalana. L’inici de la temporada va ser
esperançador, però després d’una sèrie de resultats no tan positius,
la lliga es va fer un pèl llarga, i el cansament físic i psíquic va passar
factura. Tot i això, el canvi respecte temporades anteriors ha estat
molt notori, i cal felicitar-los a cada un d’ells!

Anima’t a participar en les activitats de l’AE Perafortbike
Durant el primer trimestre de l’any 2017 l’activitat de l’AE
Perafortbike no va ser gaire important, ja que durant l’hivern no
es realitzen actuacions destacades. Això sí, alguns socis i sòcies van
participar al Cros escolar de l’escola Josep Veciana, en el que hi
participaven nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys, de la pròpia i
d’altres escoles, així com també adults del poble i d’altres indrets.
En el cas dels adults, la sòcia Sonia Palacios va aconseguir pujar al
tercer lloc del podi en la seva categoria. Enhorabona a tots els que
vàreu lluir els colors del club!
Durant el segon trimestre de l’any, les activitats de l’AE Perafortbike
continuen i entre aquestes destaca la celebració de la caminada de
Muntanya a Mar, la participació a la Monegros de BTT i també la
baixada d’Andorra amb BTT. A més, aprofitem per recordar que
tots els dissabtes a les 9.30 segueixen celebrant-se els entrenaments
de running al parc de la salut, els quals estan oberts a tothom. Us
hi esperem!

Esports
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La quarta edició del
Cros Solidari, tot un èxit
En només quatre edicions el Cros Solidari
Escola Josep Veciana de Perafor t s’ha
convertit en una activitat amb molt bona
acollida. Enguany, 261 corredors es van
aplegar per participar en aquesta activitat
esportiva i solidària que un cop més, estava
organitzada per l’AMPA de l’Escola Josep
Veciana amb el suport del Consell Esportiu
del Tarragonès i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Perafort.
E l Cro s S o l i da r i de Per afor t e s t ava
programat dins la Fa se Comarcal del
Tarragonès dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, però en aquesta edició estava
fora de la Lliga Comarcal (no puntuable).
Els participants estaven dividits en diverses
categories i cada una d’aquestes tenia un
recorregut diferent. Així, els corredors van
fer circuits de 4.200 m, 2.100 m, 1.300
m, 600 m o 300 m en funció de la seva
categoria.
A més de fer esport, els participants van
poder contribuir a una causa solidària
ja que, com en anteriors ocasions, els
espor tistes i acompanyants podien fer
entrega d’aliments que anaven destinats
al banc d’aliments de Càrites.

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

Perafort acull la fase comarcal
d’Escacs dels Jocs Esportius Escolars
Els passats mesos de gener i febrer, el nostre municipi va acollir més d’un centenar de
joves jugadors d’escacs. Com en altres ocasions, el municipi va acollir els competidors
i els seus acompanyants en el marc de la Fase Comarcal del Tarragonès dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya.
L’edició d’enguany ha comptat amb una participació rècord respecte als anys
anteriors, ja que en total hi havia inscrits 163 escaquistes. Després de la fase
comarcal celebrada al nostre municipi, els millors classificats de cada categoria
van representar la comarca en la Fase Territorial del Camp de Tarragona dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya, celebrada a Puigpelat durant el mes de març.

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.

Els pobles són com la primavera que sempre acaba arribant. La
vida municipal també té els seus cicles, i els ajuntaments han
de millorar cada any i han d’anar adaptant la seva programació,
activitats, festes i necessitats en general. És per això que si a la
tardor i a l’hivern, a Perafort i Puigdelfí, hem posat en marxa
el curs a l’escola i la llar d’infants, hem celebrat el Nadal i la
festa major de Sant Sebastià, etc, ara ens toca treballar de cara
a aquesta nova època. Per això, hem hagut de bolcar-nos en

l’organització d’actes per a Sant Jordi i Setmana Santa, mentre
que de cara a l’estiu hem de treballar en la nostra festa major i
també en fer que l’oci i les activitats lúdiques per a nens i joves
puguin ocupar-los el temps lliure propi d’aquesta època. Però
per a que tot això funcioni cal que tots anem a una. Tingueu
la seguretat de què aquesta és la política de l’ajuntament:
preocupar-se dels problemes dels ciutadans dia a dia.

El nostre grup municipal sempre hem reivindicat que la nostra
màxima preocupació som i seran les persones, molt especialment les persones amb risc d’exclusió i la gent gran.
Recentment hem mantingut reunions amb les treballadores
socials del nostre municipi per saber de primera mà quines són
les necessitats dels nostres veïns.
Aquest son alguns punts del nostre programa electoral i que
entenem són prioritaris per garantir la integració i la seguretat
de les persones.

- Garantirem un servei de teleassistència municipal a tots els
veïns que ho sol·licitem.
- Creació d’una àrea d’atenció municipal especialitzada en persones discapacitades i gent gran.
-Retornar el conjunt d’impostos municipals a les persones vídues
i gent gran, amb ingressos inferiors als 500 euros mensuals.
-Nou espai lúdic destinat a gent gran.
-Atenció a la dependència i a les persones amb disminució física,
psíquica i sensorial.

Una de las lacras de nuestra sociedad actual es la violencia de
género. No hay día en el que los juzgados especializados en
esta materia no tengan que actuar. Son muchas las mujeres,
que aún encontrándose con el problema en su día a día, no se
atreven a dar el paso definitivo, que no es otro que denunciar
a su maltratador. Y el problema existe en cualquier rincón
de nuestro país. Nuestros pueblos, Perafort y Puigdelfí,
muy seguramente no serán excepción. El maltrato, físico o
psíquico, puede alcanzar distintos niveles, y siempre siguen el

camino de menos a más. Por eso, si alguna mujer que padezca
este problema tiene ocasión de leer estas líneas, desde UPIP
le animamos a denunciar, y estamos dispuestos a ayudarla
para que así lo haga. Si crees que puedes encontrarte en el
grupo de riesgo de ser una mujer maltratada, contacta con
nosotros y te orientaremos para que puedas empezar a dar
solución al problema.

Actualment tenim a Perafort-Puigdelfi dos tipus d’espais
naturals, els públics, formats per la llera del riu Francolí que
només s’hi pot accedir pel camí públic del molí de Puigdelfí, i
els privats, formats pel bosc del Castellot, costa de Puigdelfí i
els espais agrícoles, que s’hi poden accedir per camins públics
i privats. Tots aquets espais no tenen una vigilància policial i
aquest fet pot fer creure que qualsevol en pot fer ús i abús.
Actualment es poden veure carrerons pel mig d’alguns sembrats,
fruit de l’incivisme d’algunes persones. També es pot observar

l’alliberament de gossos al camp en una època que les especies
silvestres estan en època de cria, com són les perdius i també
el samarlic.
Cal restaurar l’antic molí com a punt d’informació i potenciar
l’ús cívic i lúdic de la llera del riu Francolí.
La FIC es un partit sensible amb el Medi Ambient i amb vocació
municipalista, per això defensem el territori municipal per estar
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 27
de gener de 2017

l’encàrrec de gestió per a la implantació del Programa del Sistema
d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC), publicat al BOP
núm. 282 en data 10 de desembre de 2014.

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.
· S’acorda per unanimitat aprovar inicialment la modificació puntual
de les normes subsidiàries que té per objecte concretar les afeccions
a carreteres d’acord a la normativa sectorial i regular a l’art. 73
“classificació d’usos segons l’activitat” apartat 15 i a l’art. 180 “Sòl
Rústec (clau 20), apartat 3 de les Normes Subsidiàries, les distàncies
a carreteres d’acord amb la normativa sectorial. Aquestes normes no
alteren paràmetres urbanístics, simplement els clarifiquen.

- S’acorda pel vot a favor dels cinc membres de l’equip de govern
i del regidor d’UPiP, i amb l’abstenció dels regidors del PSC i de
l’AMPEP-FIC, el manteniment dels actuals tipus impositiu de l’IBI
d’Urbana per a l’any 2017.
- Es dóna compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost
de 2015.

· S’acorda per unanimitat l’adhesió al conveni entre la Diputació
de Tarragona i diferents ajuntaments de la província, el qual regula

Padró d’habitants
DEFUNCIONS
MATRIMONIS

1.272

EMPADRONATS

Juan Antonio Rollán Cabezuelo

Mariano Pérez Huertas

José Francisco Ruíz Ruíz
Judit Frutos Molina

11/03/2017

24/01/2017

28/02/2017

Josep LLuís Magriñà Vidal

Fora de registre civil de Perafort

12/01/2017
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Serveis
Farmàcies
6 de maig, Tarragona · Meler Brosed, Raúl.

17 de juny, Tarragona · Salazar Echavarria, Antonio.

Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

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

7 de maig, Tarragona · Esqué Englund, Francisco.

18 de juny, Tarragona · Pinilla Andreu, Míriam.

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

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

13 de maig, Tarragona · Salazar Mena, Manuel.

24 de juny, Tarragona · Fullana Galofré, Jaume.

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

Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

14 de maig, Tarragona · Salazar Echavarria, Antonio.

25 de juny, Tarragona · Cabrito Serra, M. Teresa.

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

Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

20 de maig, Tarragona · Pujol Perpiña, Artur.

1 de juliol, Tarragona · Sanromà, Núria - Rubio, Clara.

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

La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

21 de maig, Tarragona · Fullana Galofré, Jaume.

2 de juliol, Tarragona · Roig – Sabaté.

Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

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

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

8 de juliol, Tarragona · Canals Garriga, M. Teresa

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

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

28 de maig, Tarragona · Sanromà, Núria - Rubio, Clara.
La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

9 de juliol, Tarragona · Tuset Pros, Josefina.
Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

3 de juny, Tarragona · Mas Cavallé, Silvia.

15 de juliol, Tarragona · Fullana Fiol, Bartomeu.

Major, 46. Tel.: 977 23 86 22

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

4 de juny, Tarragona · Iáñez Burgos, Oliva Maria.

16 de juliol, Tarragona · Vidal Gotanegra, M. Teresa.

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

Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

10 de juny, Tarragona · Esqué Englund, Francisco.

22 de juliol, Tarragona · Pinilla Andreu, Míriam.

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

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

11 de juny, Tarragona · Fullana Fiol, Bartomeu.

23 de juliol, Tarragona · Salomo Tuset, Esther.

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

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)

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

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

