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E

l segon trimestre de l’any ha estat molt prolífic
pel que fa a actes al nostre municipi. Com
sempre, durant aquests mesos han tingut lloc
algunes de les festes més importants del nostre
calendari festiu. Ens referim per exemple, als actes
organitzats amb motiu de Sant Jordi, l’1 de maig,
Sant Joan i com no, a la celebració de la festa major
en honor al patró de Perafort, Sant Pere. Celebració
que un any més va comptar amb la participació de
bona part dels veïns i veïnes del nostre municipi.
A més, aquest segon trimestre de l’any va suposar
el final de les classes per als nostres alumnes. Així
doncs, els nens i nenes de l’Escola Bressol Mar Blava
i els joves de l’Escola Josep Veciana, van finalitzar
un curs en el què han combinat l’aprenentatge i la
diversió a través de nombroses activitats.
Aquest nou número de la revista Viure a Perafort
i Puigdelfí recull aquestes i altres informacions
noticiables que han tingut lloc al nostre poble durant
els mesos d’abril a juny. Us convidem com sempre, a
repassar tots aquests actes i a gaudir-los de nou fent
un repàs de les fotografies que aquí hi podreu veure.
Alhora, volem animar-vos a continuar participant en
els actes que anem organitzant al llarg de l’estiu i
també, a partir del mes de setembre, quan l’inici
del curs escolar ens portarà altres cites i activitats
destacades al municipi, entre les quals hi ha per
exemple, els cursos de tardor. D’aquests i d’altres
activitats que anirem organitzant, us n’anirem
informant puntualment. Ara és moment de gaudir
del que queda d’estiu i d’aquesta revista.
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Sant Pere

Més d’una vintena d’actes a la
festa major de Sant Pere

Nombrosos veïns i veïnes van participar en el
tradicional Sopar de Gala

El conseller editorial del Diari de Tarragona, Josep Ramon Correal, va ser l’encarregat de
donar el tret de sortida oficial a la festa amb la lectura del pregó.

U

n any més, l’Ajuntament de Perafort i la Societat Cultural
Recreativa del municipi, van sumar esforços per tal de tirar
endavant una festa major plena d’actes per a tothom. Des
del 27 de juny i fins al dia 2 de juliol, el municipi va acollir
una vintena d’actes, tant lúdics com tradicionals i religiosos.

El programa d’actes es va iniciar el dia 27, amb el despertar dels
elements festius que va tenir lloc a la plaça de la Generalitat. Tot i
això, el tret de sortida oficial de la festa major de Sant Pere no va ser
fins l’endemà, revetlla de Sant Pere. Aquest dia i després de donar
el toc de festa des del campanar de l’Església, el conseller editorial

Moment de la lectura del
pregó a càrrec de Josep
Ramon Correal

Sant Pere
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del Diari de Tarragona, Josep Ramon Correal,
va pronunciar el tradicional pregó amb el que
es va obrir de manera oficial la celebració en
honor al patró de Perafort.
En el seu discurs, el pregoner va explicar que
de ben petit ja passava per Perafort i Puigdelfí
per anar a la platja de La Pineda i que, ja de
més gran, sovint hi continuava passant per
anar a agafar l’AVE. D’aquells viatges de fa
anys, en va parlar amb acurat detall el nostre
pregoner: “Per a mi, Perafort sempre ha estat
un poble de pas. De ben petit veníem amb
els pares a la platja de la Pineda. Viatjàvem
amb un Leyland anglès, un autocar que tenia
el volant a la dreta i que portava un amic del
meu pare que es deia Lluís Carnicé, gendre
de La Bigrada, una vídua que havia heretat
el malnom del seu espòs, que era un militar,
brigada de graduació.
Amb el Leyland del Lluís passàvem el Coll de
Lilla. Al seient de l’esquerra anava la dona
del Lluís, la Carme, que l’avisava quan podia
avançar algun camió marca Ebro, perquè el
Lluís amb el volant a la dreta no veia si venia
algú.
Passat el Coll de Lilla i passat Valls, una cruïlla
de camins ens anunciava que Tarragona era
a prop. A l’esquerra Perafort. A la dreta,
Puigdelfí.
Qui m’havia de dir que molts anys després
tornaria a passar sovint per la mateixa cruïlla
de camins, aquesta vegada no pas per anar a
la platja de la Pineda, sinó per anar a l’estació
de l’AVE”.
Havent acabat el pregó de festa major, es
va donar pas al tradicional sopar de gala, en
aquesta ocasió amenitzat per l’actuació de
Maria Jacobs. Després d’això, es van anar
succeint les diverses activitats programades
sempre sota la voluntat d’aconseguir que grans
i petits, poguessin gaudir un any més de la
festa major del municipi.
Com no podia ser d’altra manera, el dia de
Sant Pere, festivitat al municipi, se celebrà
la missa solemne en honor al patró, la qual
va tenir lloc a l’Església de Perafort. Després
d’aquest acte tradicional i al llarg de la tarda,
es van fer diferents actes lúdics. En primer lloc,
els més petits del municipi van poder passar
una bona estona als inflables instal·lats al
carrer Joan Palau, on també se celebrà una
desfilada de costura a partir de les 19.30 h. Així
mateix, la sala de vídeo del Casal de Perafort
va acollir aquest mateix dia, la inauguració de
l’exposició de manualitats, restauració i puntes
de coixí, on de manera anual, es mostren les
meravelloses creacions fetes per les veïnes i
veïns del poble.
Les piscines municipals van acollir el parc
aquàtic durant el divendres dia 30, una opció

La festa major va incloure activitats lúdiques i
tradicionals per a tothom
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Sant Pere

refrescant i divertida per als calorosos dies d’estiu. Ja quan el sol
havia baixat, a les 19.30 h, els veïns i veïnes van poder gaudir d’una
masterclass d’aeròbic que va tenir lloc a la plaça de la Generalitat.
Finalment, el dia va cloure amb la celebració de la Nit Jove amb la
Muntband i disco mòbil que s’instal·là al carrer Joan Palau.
La festa major de Sant Pere de Perafort va encarar la seva recta
final el primer cap de setmana de juliol. D’una banda, dissabte al
matí es va celebrar una gimcana popular que va anar seguida d’una
festa de l’escuma a la plaça de l’Església. Aquest dia, la diversió va
continuar amb la baixada d’andròmines que va tenir lloc al carrer
Colom. Aquesta divertida activitat no va decebre ningú i va ser una
veritable demostració d’enginy i sentit de l’humor.
Un dels actes que tradicionalment té més bona acollida per part
dels veïns i veïnes és el de la cercavila popular. En aquesta ocasió, la

Llumeneta, el Llumenot, les Avellanes Gironelles i altres elements del
bestiari de l’entorn tampoc no van decebre ningú i tothom va poder
compartir aquesta activitat tan lúdica. El punt de partida d’aquesta
cercavila va ser a l’avinguda Catalunya on tots aquests elements,
es van concentrar una estona abans de començar el recorregut pel
poble. I per als que encara els van quedar forces, el dia va finalitzar
amb el concert de festa major a càrrec de la Principal de la Bisbal.
L’últim dia dedicat a la festa major de Sant Pere a Perafort es va
iniciar amb una activitat esportiva. En concret, la de la volta ciclista
que va recórrer part dels camins del poble i l’entorn. Al migdia,
va tenir lloc una missa cantada en honor al patró i ja a la tarda, la
companyia Passabarret va oferir l’espectacle infantil Rodolfo i Rita a
la plaça de l’Església. El dia, i amb ell la festa major, va finalitzar amb
el sopar de pa amb tomàquet amenitzat per la Bandarra Orquestra
i amb el llançament de petards de fi de festa que es va fer des de

Sant Pere
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El parc aquàtic, els balls
de tarda, la festa de
l’escuma... van ser
moltes les activitats que
van omplir els carrers de
Perafort per Sant Pere
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Sant Joan

Fogueres, música i diversió a les
revetlles de Sant Joan

Un any més, els veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí van poder gaudir de les revetlles
organitzades amb motiu de la celebració
de Sant Joan. La nit més curta de l’any va
ser rebuda per tothom amb els actes lúdics
típics d’aquesta celebració, entre els que no
hi va faltar la música i el foc.
A Perafort, s’hi van instal·lar barbacoes i
es va fer un sopar de motxilla al qual hi

van assistir més de 400 persones. Després
d’això, es va encendre la tradicional foguera
de Sant Joan que estava ubicada davant
l’Escola Bressol i tot seguit, la música d’un
DJ va ser l’encarregada de posar ritme a
la nit.
Per la seva banda, a Puigdelfí, el sopar de
la nit de Sant Joan va tenir lloc al Casal
Municipal. A aquesta trobada hi van assistir

unes 100 persones que havent sopat, van
poder veure cremar la foguera que es va
preparar darrera el Casal. Tal i com va
passar a Perafort, la nit va finalitzar amb
música d’un DJ per amenitzar la revetlla.

Sant Jordi
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‘Records d’un temps passat’, el llibre
editat amb motiu de Sant Jordi

Els habitants de Perafort i Puigdelfí van
poder gaudir un any més, de les activitats
organitzades al municipi amb motiu de Sant
Jordi. Entre els actes celebrats, en destaca el
de la presentació del llibre que anualment
edita l’Ajuntament i que té una temàtica
relacionada amb el poble o els seus habitants.
Enguany, l’autor de l’obra titulada ‘Records
d’un temps passat’, ha estat Josep Pedro i
Sanahuja, escriptor local que ja havia publicat
altres títols editats pel consistori.
Aquesta iniciativa es va engegar fa anys i
des de llavors, s’han editat diferents llibres
sobre la història de Perafort i Puigdelfí, així
com publicacions on s’hi recollien receptes,
fotografies dels veïns i veïnes, entre d’altres

temàtiques. En general però, es tracta de
llibres on es parla de vivències i relats dels
avantpassats dels nostres veïns i veïnes, els
quals serveixen per conèixer millor el nostre
poble.
A l’acte de presentació de ‘Records d’un
temps passat’, celebrat al Casal Municipal
de Puigdelfí, hi van assistir una trentena de
veïns i veïnes, entre els quals hi havia Josep
Pedro i Sanahuja, autor de l’obra, que va
destacar la seva vinculació amb el poble.
Pedro va néixer a Perafort, on sempre hi
ha viscut. Les històries que li són explicades
oralment pels habitants del poble li han
servit per escriure els diferents llibres que
ha publicat.

Un exemplar d’aquesta obra, així com una
rosa i un punt de llibre van ser repartits entre
totes les famílies del municipi amb motiu de
Sant Jordi.
D’altra banda, i amb l’objectiu de fomentar
la lectura entre els més joves, aquests van ser
obsequiats amb un llibre en funció de la seva
edat. Així, els nens i nenes d’entre 0 i 2 anys
van rebre el llibre “Bombolles de sabó”; els
d’entre 3 i 4 anys, “Les meves primeres 100
paraules”; “Mega 3D Espai” va ser el títol de
l’obra amb què s’obsequià als petits de 5 a 7
anys; els de 8 a 9 anys van rebre el llibre “Cos
Humà” i finalment, als joves d’entre 10 i 12
anys, se’ls va lliurar el llibre “Cinc setmanes
amb globus”.

Un punt de
llibre únic
Laura Jurada va ser la guanyador d’enguany
del concurs organitzat entre els alumnes de
l’escola Josep Veciana, per buscar un dibuix
amb el que il·lustrar el punt de llibre que es
va repartir a tots els habitants amb motiu
de Sant Jordi.

I també, paradetes i un dinar amb música
Amb motiu de la celebració de Sant Jordi,
Perafort va acollir diversos actes més.
L’AMPA de l’escola va muntar una paradeta
de llibres mentre que l’esbart dansaire Santa
Tecla va amenitzar la jornada amb una
actuació. També es va celebrar el tradicional
dinar popular de Sant Jordi al qual hi van
assistir més de 170 persones que van poder
gaudir d’una actuació musical a càrrec de
Maria Jacobs.
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Educació

L’escola bressol treballa les
activitats assenyalades del calendari
En tornar de les vacances de Setmana Santa,
els nens i nenes de l’Escola Bressol Mar Blava
de Perafort van arribar amb moltes ganes
de treballar totes les activitats assenyales
al calendari, per poder aprendre cada dia
coses noves.

l’hort per regar aquestes plantes, veure les
flors que anaven sortint i com d’aquelles
flors en sortien fruits com tomàquets o
pebrots. Finalment, els petits de l’Escola
Bressol van poder menjar hortalisses de la
seva pròpia collita.

Durant el mes d’abril, les mares i els pares
de l’escola bressol van representar la
llegenda de Sant Jordi, on hi apareixia un
drac molt ferotge que tenia molta gana,
una princesa molt bonica i un Sant Jordi
molt valent. També, en el marc dels actes
culturals de Sant Jordi, els alumnes del
centre de Valls “La Ginesta” van visitar
la llar d’infants i van representar l’obra de
teatre “La Primavera”.

Al mes de maig, durant la primera quinzena
es van treballar els oficis. Els nens i nenes
van fer sortides al taller i al forn, mentre
que a l’escola van rebre la visita dels mossos
d’esquadra, un camioner i un taxista. Tots
ells, els varen ensenyar molt bé la seva feina!

A més, a finals d’abril, es va fer la plantada
de l’hort de l’escola. Per veure l’evolució
de les plantes, cada classe va plantar una
varietat i cada dia, els nens i nenes visitaven

Durant la segona quinzena de maig es van
treballar els animals de granja i per conèixerlos es va fer una sortida amb autobús a
“Diadegranja”, on van veure gran varietat
d’animals. Després d’això, van dinar tots
plegats i en acabar, van fer la migdiada i
després van plantar una llavor que es van
emportar cap a casa.

Al mes de juny es va celebrar l’entrada de
l’estiu. Per això, tots els nens i nenes van sortir
al pati amb el banyador i les xancles i plens
d’utensilis per poder-se mullar. Durant aquests
dies, també es va fer una sortida al Dofinari
per conèixer animals marins, ja que el nom de
l’escola es molt mariner, i per acabar de gaudir
de l’estiu, els petits de l’escola bressol van anar
a la piscina del poble.
El curs escolar va finalitzar amb una gran
festa de comiat, per a la qual els nens de
Tortugues, Crancs, Dofins, Balenes i Taurons
van preparar unes cançons amb coreografia
per entretenir als pares, germans i avis que
van assistir de públic a l’espectacle. Als nens
que ja deixen la llar d’infants perquè s’han
fet grans i marxen cap a l’escola, les seves
educadores els hi van atorgar un diploma de
la seva primera etapa d’educació infantil a
l’Escola Bressol Mar Blava de Perafort.

Educació

Sortides, teatre i un fi de curs
amb molt de ritme
El tercer trimestre del curs escolar s’ha fet molt
curt per als alumnes però això no treu que
hagin fet moltes activitats. En aquest període,
tots els nois i noies han continuat treballant
les emocions segons el seu nivell i també
han fet sortides, colònies i moltes activitats
educatives.
Els alumnes de 6è van fer una sortida de
final de Primària i van anar a Tremp on van
poder practicar moltes activitats esportives
de muntanya i de riu, amb les que s’ho
van passar d’allò més bé. Aquests alumnes
també van participar en la Mostra de Teatre
que aquest any s’ha fet a Altafulla i que
organitza el Centre de Recursos Pedagògics
del Tarragonès. En aquesta mostra, alumnes
de diferents escoles donen a conèixer les obres
que han estat treballant durant tot el curs a
l’escola i que es poden visualitzar a la web del
CRP del Tarragonès.

Els alumnes van
acomiadar el curs
amb un festival
Per la seva banda, els alumnes de 5è van poder
assistir a unes xerrades sobre la seguretat a les
revetlles, les quals van estar impartides per
un bomber. En aquestes xerrades, els joves
van rebre indicacions sobre què s’ha de fer
i que no s’ha de fer mai, alhora de tirar un
coet o petard. A banda d’aquesta activitat,
els alumnes de cinquè també van participar al
Tarraco Viva, una experiència que els va servir
per conèixer com vivien els Romans.
Les sortides de final de curs han estat també
molt divertides per als alumnes de l’Escola
Josep Veciana, que han visitat llocs com l’hort
de la Sínia, on van veure les abelles o el Tenis
Parc de Tarragona, on van fer jocs esportius.
Així mateix, els alumnes d’infantil van anar al
Vendrell, a la casa de colònies Cal Mata, on
van treballar els sentits.
I per acomiadar el curs, es va organitzar el
festival de final de curs on tots els alumnes
van oferir unes magnífiques coreografies.
D’aquesta manera, amb bon ritme i millor
ambient, es va donar per finalitzat el curs
escolar per als alumnes del col·legi Josep
Veciana.
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Societat

Sortida lúdica i gastronòmica
de la nostra gent gran
La gent gran del nostre municipi va celebrar la
seva tradicional sortida d’estiu, la qual va tenir
lloc el passat 27 de maig. En el marc d’aquesta
excursió, un centenar de persones van prendre
part en diverses activitats. En primer lloc, van fer
una visita a l’edifici del 112 durant la qual van
rebre una xerrada i van veure un vídeo.
Després d’aquesta primera visita, els assistents a
la sortida van anar a la fira medieval del Catllar.
Allà, van poder visitar el castell i també van
poder gaudir de les diverses paradetes de menjar
i d’objectes que hi havia instal·lades pels carrers
del municipi. A més, també van poder presenciar
recreacions d’espectacles de l’època medieval.
Finalment, i després d’haver fet gana durant tot
el matí, la sortida va acabar a un restaurant de la
Platja Llarga. El centenar de comensals va poder
degustar unes magnífiques paelles que van servir
per arrodonir un dia de molta activitat.

Els més petits coneixen Jujol
a través dels contes
La contacontes Eugènia González La Rosa va ser l’encarregada d’introduir els
nostres nens i nenes en l’univers de l’arquitecte Josep M. Jujol, a través del conte
‘Jujol, el nen del llapis i el lleó’.
Aquesta sessió de contacontes celebrada el passat mes de maig, s’emmarca dins
el cicle ‘Primavera de contes a les biblioteques i punts de lectura del Tarragonès’,
impulsat pel Consell Comarcal del Tarragonès i en el que hi participen diversos
municipis a més del nostre. Enguany, amb motiu de la commemoració del centenari
del coronament del campanar del Creixell, obra de l’arquitecte tarragoní, es va
decidir que els contes explicats en aquesta sessió tinguessin relació amb la seva
figura. D’aquesta manera, s’ha buscat difondre la seva obra així com la seva
particular manera de treballar i els materials i simbologia utilitzats per Jujol.

Societat

Tres colles participen en la
trobada castellera
El passat 30 d’abril varem celebrar la tradicional trobada
castellera que de manera anual es fa al nostre municipi pels
volts d’aquesta data. Enguany, la plaça de l’Església va acollir
les actuacions castelleres de la Colla Joves Xiquets de Valls,
dels Nois de la Torre i dels Xiqüelos i Xiqüeles del Delta.
Un centenar de per sones van par t icipar en aques t a
apassionant diada en què les tres colles participants van
carregar destacades construccions. Els diversos castells i pilars
sumats a un molt bon ambient festiu, van donar con a resultat
una trobada castellera de primera.

Les Avellanes i l’Avellanot en una
jornada festiva
El passat 30 d’abril, les Avellanes i l’Avellanot van participar en la
trobada gegantera celebrada a La Pobla de Mafumet. Un total de
18 colles geganteres de diferents municipis de la comarca, van
prendre part en aquesta activitat que va consistir en una plantada
de tots els elements festius participants i una posterior cercavila
pels carrers del poble. La jornada va ser festiva i tothom que hi
va participar va poder gaudir de les representacions geganteres
que s’hi van poder veure.

X’xxxxxx
Els nens del FC Perafort visiten les instal·lacions del Nàstic
Per segon any consecutiu els joves del Futbol
Club Perafort van fer una visita a les instal·lacions
del Club Gimnàstic Tarragona. Els nostres joves
jugadors van recórrer les insta·lacions d’aquest
club de futbol tarragoní i també van poder fer
un entrenament al seu camp de gespa artificial.
Finalment, van poder saludar als jugadors del
Nàstic, la qual cosa va ser sense dubtes una
experiència molt enriquidora per als nostres
joves.
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Societat

La companyia Toca Teatre estrena ‘Qui va dir tranquil·litat?’
La diversió estava assegurada amb la nova obra que ens va
presentar la companyia Toca Teatre el passat mes de juny. ‘Qui
va dir tranquil·litat?’ és el títol d’aquesta nova representació que

va aconseguir omplir de gom a gom el Casal de Perafort, tant el
dia de la seva estrena com en el seu segon passi que va tenir lloc
un dia després.

Prop d’una setantena
de participants en el
campionat de Botifarra
Perafort va acollir una nova edició del seu campionat de
Botifarra que enguany va arribar a la sisena edició. Prop
d’una setantena de persones arribades de diferents punts
de Catalunya, van prendre part en aquesta activitat que
es realitza entorn a la celebració de la festa major de Sant
Pere.
El campionat era tipus suís, a 5 partides a 12 mans o 121
punts. A més, es van repartir premis per a tothom i és que
tots els participants se’n van endur un lot de productes.
A banda, van rebre premis especials el primer, segon i
tercer classificat, els classificats amb quatre i tres partides
guanyades i la primera parella local.

Es disputa un partit
de futbol entre solters
i casats
Solters i casats del nostre municipi van disputar
un partit de futbol el passat mes de juny. Aquesta
cita esportiva es repeteix de manera anual i
entorn a la celebració de la nostra festa major.
L’ambient esportiu i agradable va protagonitzar
aquesta activitat que sempre compta amb molt
bona participació.

Esports
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Una temporada molt
satisfactòria per al FC Perafort

La temporada 2016-2017 ha estat un èxit per al FC Perafort, no tan
sols pel que fa al resultats, sinó per l’augment de jugadors a les diverses
categories. Els més petits, els Babies, de 4 i 5 anys, van acabar la lliga
amb una notòria millora en aspectes clau com la conducció de pilota,
col·locació, etc. A més, la temporada va finalitzar per a ells al mes de
maig, amb la tercera trobada de Babies de Tarragona que es va celebrar
a La Canonja. Veure què bé ho passen jugant, és una experiència
fantàstica!
Per la seva banda, l’equip prebenjamí va finalitzar la lliga a principis
del mes de juny. Ha estat una temporada complicada per ells, que han
passat a jugar en lliga federada, però el seu rendiment ha estat més
que satisfactori en tota la temporada.
Els benjamins també van debutar a la lliga organitzada per la Federació

Catalana de Futbol. La millora des de l’inici de la competició va ser molt
gran i van aprendre molts conceptes importants.
Cal destacar que durant els últims mesos d’entrenaments, els porters
dels diferents equips del club han comptat amb un entrenament
específic setmanal per a ells, de la mà d’un col·laborador amb una
llarga experiència com a porter de futbol.
Finalment, l’equip de 4a Catalana va disputar la Copa Amateur de
Tarragona. Malgrat alguns mals resultats que van desmotivar una mica,
tots i cada un dels jugadors de l’equip van estar molt implicats.
La temporada va finalitzar el 2 de juny amb la Festa de cloenda de
temporada, un sopar a la fresca amb els jugadors, entrenadors i
familiars. Gràcies a tots!

Perafortbike participa en nombroses activitats
El dia 29 d’abril un grup de BTTros/es de l’Associació van participar en
la mítica “Monegros 2017”, que té un circuit sempre exigent, tant pel
que fa al terreny com per les condicions climàtiques, les quals aquest any
van ser més favorables. Dos circuits, segons el nivell de cada corredor,
van conformar de nou, una cursa especial.
Durant el cap de setmana següent, la Cursa de la Mina de Tarragona
també va comptar amb la participació d’alguns dels nostres corredors. El
sempre clima festiu de la prova ajuda a passar una bona estona runnejant
per Tarragona.
A principis de juny, es va celebrar la Baixada d’Andorra amb BTT, la qual
estava dividida en tres etapes. Els membres del Perafortbike, van estar
tres dies baixant en bici des del principat d’Andorra fins a Perafort.
Finalment, cal destacar que també a principis de juny, Perafortbike va
estar representat a la Mitja Marató d’Albacete, gràcies a la participació
de la corredora perafortina, Sonia Palacios.
Tots els que van participar en aquestes proves i competicions, de ben
segur que van gaudir de valent alhora que practicaven els seus esports
favorits. Així doncs, enhorabona a tots els qui van prendre part en
aquestes activitats!
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Ja podem gaudir d’un nou
espai a Perafort
L’ampliació del carrer Joan Palau, que es troba al
costat del Casal de Perafort, ha permès que els veïns
i veïnes del municipi puguem gaudir d’una nova zona
per compartir bons moments. Des que l’Ajuntament va
signar un acord amb l’Arquebisbat de Tarragona per a
la cessió de l’edifici de l’Abadia de Perafort i del terreny
annex no edificat i conegut com a Hort de l’Abadia, s’ha
estat treballant per integrar aquests espais al municipi
i fer-los d’ús comú per a tots els habitants. Les obres
de la Casa de l’Abadia segueixen el seu curs, mentre
que l’espai del carrer Joan Palau ja s’ha integrat en el
nostre dia a dia i s’ha convertit en un lloc on hi celebren
nombrosos actes.

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.

Deixem-nos de rucades. Les comunitats avancen, s’estanquen o
retrocedeixen. Un poble no és ni un fòssil estàtic ni un vegetal
que creix per si mateix. Un poble avança quan hi ha iniciativa,
força, empenta i un govern que el gestiona i el dirigeix d’una
manera òptima. Un poble no avança perquè hi hagi tertúlies
amb les que es troben suposades solucions a tot, ni tampoc
idees genials que no són realitzables per la seva realitat pròpia.
Un poble avança des del seu profund i absolut coneixement i

amb una gestió que està en consonància amb aquesta realitat
existent. A Perafort i Puigdelfí, avancem, no al ritme que voldríem
ja que les possibilitats pressupostàries no són il·limitades, però
sí que fem grans passos en tot allò que té a veure amb la gestió
dels problemes del dia a dia. En aquest sentit, tenim tots els
nostres esforços posats en crear una xarxa de serveis i atenció
que sigui útil per als nostres ciutadans, i això és en el que ens
trobem treballant actualment.

L’ajuntament col·loca inicialment uns pilons del núm. 79 al núm.
93 de C/Solans, per tal d’afavorir la sortida dels pàrkings dels
veïns. Però a partir del dia 1 de juliol es prohibeix aparcar i estacionar a tot el costat esquerre, des del núm. 59 fins al núm.
93 i es denunciarà mitjançant els mossos d’esquadra.
El nostre grup municipal ja havia parlat prèviament amb l’alcalde
d’aquesta situació d’incivisme a l’hora d’estacionar els vehicles
a diferents parts del municipi.
Per això nosaltres i molts veïns no pensem que la solució que

proposa l’ajuntament sigui la mes encertada, tot i que s’ha de
trobar una solució, hi ha un tracte diferent respecte a la resta
de veïns del mateix carrer, i es per això que al plenari del dia 19
de juliol li van fer arribar les nostres propostes.
Reunió de l’ajuntament amb els veïns per tal de trobar una
solució i no haver d’imposar-ne una sense consens.
Trobar sistemes d’aparcament més eficient (bateria obliqua).
Pintar al terra els llocs d’aparcament.

Sembla ser que alguna cosa es belluga, per un costat la Diputació vol promoure la antiga via de tren de Roda com a via verda
entre el riu Francolí i el riu Gaià. Per al nostre municipi representaria la realització d’un vial de comunicació entre el nucli de
Perafort i el riu Francolí de forma directe sense haver de creuar
carreteres i poder gaudir d’un gran espai públic. Per altre costat també hi ha diverses entitats que volen promoure un camí
com a vertebració dels diversos municipis que toquen al riu
Francolí. Al nostre grup FIC, ens consta que el nostre equip de

govern de Perafort-Puigdelfí, té un projecte mediambiental del
riu Francolí, damunt de la taula, on contempla l’arranjament de
camins, supressió d’espècies invasores, neteja de deixalles etc.
Si l’actual equip de govern vol tirar endavant aquest projecte
mediambiental el nostre grup FIC els hi donarà el nostre suport
incondicional.
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 29
de març de 2017.
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.
· S’acorda per unanimitat aprovar provisionalment la modificació
puntual de les Normes Subsidiàries i remetre l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat.
· S’acorda per unanimitat ratificar el Decret d’Alcaldia de data de 10
de març de 2017, pel qual l’Ajuntament s’acull al PAM 2017 Programa
d’inversions, dins el qual se sol·liciten les següents inversions:
- Urbanització d’un carrer en sòl urbà sense nom, a Perafort.
- Urbanització del c. Pons Montoliu /c. Balcó del Riu, a Puigdelfí.
- Urbanització del carrer Cristina Dols/Mossèn Eladi Parés, a Puigdelfí.

- S’acorda pel vot a favor dels cinc membres de l’equip de govern,
dels dos membres del PSC i del regidor l’UPiP, i amb l’abstenció i
del regidor de l’AMPEP-FIC, aprovar el conveni marc de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Perafort
en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, recollits al contracte programa 2019-19.
S’acorda pel vot a favor dels cinc membres de l’equip de govern i
del regidor l’UPiP, i amb l’abstenció dels dos membres del PSC i
del regidor de l’AMPEP-FIC, aprovar la pròrroga del pressupost de
2016 per a 2017, la Plantilla de Personal i les Bases d’execució de del
pressupost de 2017, iguals a les de 2016.

Padró d’habitants
NAIXEMENTS

Cloe Cabrero Miras 27/04/2017

1.282

EMPADRONATS

Adam Pla Bouklata 14/06/2017

No s’aprova, amb els vots en contra dels cinc membres de l’equip de
govern, del regidor de l’UPiP i del regidor de l’AMPEP-FIC i amb els
vots a favor dels dos regidors del PSC, la moció presentada per aquest
últim grup municipal, per a la promoció dels vehicles elèctrics. Aquesta
moció volia incentivar la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics, als garatges dels habitatges i en les instal·lacions municipals de
Perafort i Puigdelfí, establint entre d’altres, l’obligatorietat de dotar els
garatges de la infraestructura bàsica per a la recàrrega de bateries quan
es demani llicència per a la construcció de nous edificis, la qual cosa
suposaria un cost molt elevat per al sol·licitant. També es proposava
la creació de places d’aparcament prioritàries per a vehicles elèctrics o
eximir del pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
als vehicles elèctrics, entre d’altres propostes.
· S’informa al ple de les obres que actualment està fent la Brigada
de l’Ajuntament i que són:
- Mur de l’Església
- Manteniment del Casal de Perafort
- Adequació dels espais de la Piscina Municipal de Perafort
- Adequació de l’Oficina de l’Ajuntament
· S’informa al ple de què actualment hi ha contractades dues
persones al municipi en conveni amb altres administracions, el Consell
Comarcal del Tarragonès i el Departament de Justícia.
· S’informa al ple de què s’estan programant diversos tipus de cursos, per
exemple un de fitosanitari, magatzem o màquina retroexcavadora, entre
d’altres, per tal que les persones que es troben en situació d’atur puguin
accedir-hi i trobar feina. Més endavant es programaran nous cursos.
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Serveis
Farmàcies
2 de setembre, Tarragona · Pons Güell, M. Carme

1 d’octubre. Tarragona · Roset, Marta - Hereu Font-Quer.

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

Pl. Generalitat,1 A (abans Lluis Companys,11). Tel.: 977 21 16 60

3 de setembre, Tarragona · Boronat Poderós, Jorge

7 d’octubre. Tarragona · Boronat Poderós, Jorge.

Reial, 21. Tel.: 977 24 06 72

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

9 de setembre, Tarragona · Alustiza Masot, José Ignacio

8 d’octubre. Tarragona · Vidal Vidal, Ana Maria.

Torres Jordi, 14. Tel.: 977 21 18 78

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

10 de setembre, Tarragona · Felip Colet, Mª Carme

12 d’octubre. Tarragona · Roig – Sabaté.

Dr. Mallafré Guasch, 2. Tel.: 977 22 32 55

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

11 de setembre, Tarragona · Domingo Saigi, Pere.

14 d’octubre. Tarragona · Felip Colet, M. Carme.

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

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

16 de setembre, Tarragona · Papaceit Sansa, Laura

15 d’octubre. Tarragona · Domingo Saigi, Pere.

Florenci Vives, 10. Tel.: 977 22 22 60

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

17 de setembre, Tarragona · Payo Sol, Anna

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

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

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

23 de setembre, Tarragona · Cogul Ardèvol, Francesc

22 d’octubre. Tarragona · Rovira Sánchez, Albert.

Cristófor Colom, 23. Tel.: 977 21 21 83

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

24 de setembre, Tarragona · Mico Recasens, Gabriela

28 d’octubre. Tarragona · Mico Recasens, Gabriela.

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

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

30 de setembre. Tarragona · Sole Pons, Mª Mar

29 d’octubre. Tarragona · Fernández Cabré, M. Esther.
Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04

Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72

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

