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eniu a les vostres mans un nou exemplar de
la revista Viure a Perafort i Puigdelfí. Es tracta
d’una nova edició d’aquest butlletí municipal
en què, per exemple, hi trobareu la informació
relativa a les nostres festes majors de Sant Sebastià,
a Puigdelfí, i de Sant Pere, a Perafort. Tampoc no
hi falten en aquest nou número altres celebracions
imprescindibles del nostre calendari festiu, com les
relacionades amb la Setmana Santa o amb la diada de
Sant Jordi o les revetlles de Sant Joan.
El primer semestre de l’any ha estat doncs, força
productiu a casa nostra. I no només perquè hem acollit
i celebrat les nostres grans tradicions culturals, sinó
també perquè l’equip municipal ha continuat treballant
per millorar el nostre municipi. Fruit d’aquesta feina, i
tal i com haureu pogut apreciar tombant pels carrers
de Perafort i Puigdelfí, hem realitzat diverses millores
que reverteixen en el benestar i la comoditat de tots els
que vivim aquí, unes millores que també podreu trobar
degudament detallades en aquesta revista.
De cara als propers mesos, aquest Ajuntament
continuarà treballant per arranjar aquells espais
d’ús comú que requereixin ser millorats. Però també
continuarem treballant per oferir-vos tot allò que tenim
a les nostres mans i que pot servir per augmentar el
vostre benestar. En aquest sentit, ja teniu a la vostra
disposició un nou catàleg de cursos per a aquest 201819, i aviat us informarem també de les noves línies d’ajuts
per a l’estudi. Aquestes són només algunes pinzellades
de les moltes accions que tenim preparades per a tots
vosaltres en els propers mesos i que esperem que us
serveixin perquè la vida a Perafort i Puigdelfí, us resulti
agradable i còmoda.
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Festes majors

Puigdelfí celebra la Festa Major
en honor a Sant Sebastià

Un any més, la festa major de Sant Sebastià va ser un gran èxit per a
tots els veïns i veïnes gràcies a les activitats celebrades entre els dies
18 i 21 de gener. L’exposició de pintura, a càrrec de la pintora local
Loli Berbel i de Montse Tejada, va ser el primer dels prop de 14 actes
organitzats amb motiu d’aquesta celebració.
El dia 19 de gener, des del Campanar de Puigdelfí, va tenir lloc el repic
de campanes amb el que es va donar la benvinguda oficialment a la
Festa Major. Tot seguit i com marca la tradició, l’Oficina d’Atenció
Municipal de Puigdelfí va acollir la lectura del pregó amb la que es
va donar el tret de sortida oficial a les festes. Maria Mas, directora
d’Enginyeria i Desenvolupament del Complex Industrial de Repsol a
Tarragona, va ser la pregonera d’enguany i durant el seu discurs, va
destacar la il·lusió que li va comportar l’encàrrec de ser la pregonera
de la festa major de Sant Sebastià. Mas, va parlar de la història del
patró de Puigdelfí i va centrar el seu discurs en tres punts claus en
l’evolució de Puigdelfí i de Perafort amb la de les indústries que ara
formen el Complex Industrial de Repsol a Tarragona.
Acte seguit, els assistents es van desplaçar fins a la Carpa de les
Festes, on tots plegats van compartir el tradicional Sopar de Gala.
Prop d’un centenar de persones es van reunir un any més, per gaudir
d’una bona companyia i una agradable vetllada amenitzada pel músic
Ernesto González.

Un centenar de persones
van participar en el
tradicional sopar de gala
Diverses colles del
territori van prendre part
en la cercavila popular
pels carrers del poble

Festes majors
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La pregonera
va ser Maria
Mas, directora
d’Enginyeria i
Desenvolupament
de Repsol a
Tarragona

Bona participació
en l’esmorzar
popular i els
inflables per als
més petits
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Festes majors

Entre els actes imprescindibles de la Festa
Major que tampoc no van faltar al programa,
hi va haver l’esmorzar popular que va tenir
lloc al costat del Casal de Puigdelfí. Mentre
els adults gaudien d’aquest esmorzar, els més
petits van poder passar-ho d’allò més bé amb
els inflables, el trenet i el bou mecànic a la
Pista Poliesportiva del poble.
A la tarda, la diversió també va estar
assegurada gràcies a la participació de la
Llumeneta, les Avellanes, la Llumeneta’s
Band de Perafort, la Colla Gegantera de les
Dominiques, la Colla Gegantera del Catllar
i altres colles del territori, en la cercavila
popular que va transcórrer els carrers del
poble. Després d’aquesta activitat lúdica, els
veïns i veïnes del municipi, es van traslladar
a la Carpa de les Festes on els esperava
l’actuació del grup Costa Daurada.
L’últim dia amb motiu de les festes en honor
a Sant Sebastià, l’Església de Puigdelfí, va
acollir la missa en honor al patró, la qual va
estar cantada per la Coral Schola Cantorum.
Tot seguir, la Carpa de les Festes va acollir un
vermut popular i ja a la tarda, els petits del
municipi van estar distrets amb el Mag Nebur
i amb la sessió de minidisco organitzada
especialment per a ells.
Els actes amb motiu de Sant Sebastià van
finalitzar amb el tradicional correfoc a càrrec
dels Diables de Riudoms i amb la posterior
la traca de fi de festa. Amb aquests actes es
va acomiadar un any més, la festa major de
Puigdelfí.

L’església de Puigdelfí
va acollir la missa cantada
en honor al patró

Festes majors

7

L’Espai Cultural
Polivalent va acollir
una exposició de
pintura

Els Diables de
Riudoms i la traca
de fi de festa van
posar el punt i final
a la celebració de
Sant Sebastià
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Festes majors

25 actes protagonitzen la festa
major de Sant Pere de Perafort

La festa major de Perafort va arribar carregada d’actes per a tothom.
En total van ser 25 les propostes que es van oferir per tal que grans
i petits poguessin gaudir de les festes en honor a Sant Pere, un any
més.
Els actes es van iniciar el dia 26 de juny amb una masterclass d’aeròbic
a la plaça de la Generalitat, mentre que l’endemà, van tenir lloc unes
activitats lúdiques amb molt d’èxit entre els més petits del poble:
els inflables i el tobogan aquàtic. Van ser molts els nens i nenes que
no es van voler perdre aquestes divertides activitats després de les
quals es va celebrar el tradicional despertar del bestiari a la plaça de
la Generalitat.
El dia de la revetlla van continuar els actes de lleure per als més
joves. En aquest sentit, la piscina municipal va acollir el parc aquàtic
amb el que els assistents van poder combinar un bany refrescant
amb la diversió dels inflables aquàtics. Com sempre, el tret de
sortida oficial a les festes es va donar amb la lectura del tradicional
pregó que enguany va anar a càrrec de la Dra. Francesca Gras
Canals, metgessa radiòloga especialista en patologia mamària i
veïna de Perafort.

El Ple proposa que se li concedeixi la distinció del Mèrit als
Serveis Distingits
Els mèrits i la vàlua professional de la nostra pregonera van
fer que, el passat mes de març, el ple aprovés per unanimitat
que fos proposada per a l’obtenció de la Distinció de Mèrit als
Serveis Distingis. Es tracta d’una distinció atorgada pel Consell
Comarcal del Tarragonès, a aquelles persones o entitats que
hagin contribuït al prestigi d’algun municipi del Tarragonès o
de la comarca en el seu conjunt.

Festes majors
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Bona acollida del tobogan
aquàtic i el parc aquàtic
instal·lat a la piscina

Segurament va ser l’estima que li tenen els
veïns del poble la que va fer que el Casal de
Perafort, s’omplís de gom a gom per escoltar
les paraules de la pregonera. Durant el seu
discurs, la Dra. Gras va recordar com havia
estat la seva infància a Perafort i va explicar
anècdotes relacionades amb la vida i la festa
major al poble: “La nostra festa major la
vivíem a casa i també al carrer. Durava tres o
quatre dies, no hi havia tantes activitats com
ara. Quan s’apropava la festa major, a les
cases, es preparava tot perquè els convidats
ho trobessin tot a punt. Es feia neteja a fons,
s’organitzava la cuina, es planificaven els
menús de cada dia, es preparaven neveres
improvisades i es compraven barres de gel
per tenir-ho tot ben fred”.

Més d’un
centenar de veïns
van participar en
el sopar de gala
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A més, durant el seu discurs, la pregonera també va parlar del present
de Perafort i Puigdelfí, del qual va destacar que “s’han aprofitat els
reptes de modernitat, que els nostres gestors han sabut conduir amb
seny i responsabilitat. Tenim una situació geogràfica que ens posiciona
estratègicament al territori i que ens és favorable per continuar
creixent i avançant. Tenim un poble modern i amb uns serveis a l’altura
de les nostres necessitats: camp de futbol, piscines municipals, pistes
poliesportives, parcs infantils, llar d’infants, casals... Són famoses les
nostres coques i els nostres calçots, i no és cap tòpic dir, que el millor
que tenim és l’herència que ens han deixat els nostres pares, de ser
gent treballadora i emprenedora”.
Acabada la lectura del pregó, la pregonera va encendre el tro de festa
major junt amb l’alcalde, i tot seguit, es va donar pas al sopar de gala
en el que hi van participar més de 120 veïns i veïnes. Un any més,
aquest va ser un sopar agradable en el què els assistents van poder
compartir un bon moment plegats.
El dia de Sant Pere, els actes amb motiu de la festa major van continuar
amb la celebració de la tradicional Missa en honor al patró, mentre
que a la tarda, es va inaugurar l’exposició de manualitats, costura i
puntes de coixí i es va celebrar la desfilada de costura, on els joves
models del poble van lluir els seus millors vestits. Aquest mateix dia
de Sant Pere a mitjanit, va tenir lloc la revetlla jove, amb l’actuació
musical de Tremendos i la sessió de disco mòbil a la carpa de festes.

Tremendos i una
sessió de disco mòbil,
a la revetlla jove

Festes majors
Durant el cap de setmana posterior, també
hi va haver actes amb motiu de la festa
major de Sant Pere. Aquest és el cas de la
cercavila celebrada pels carrers del poble, la
qual va comptar amb la participació, entre
d’altres, de la Llumeneta, el Llumenot i les
Avellanes Gironelles. Aquests elements
festius no van faltar en aquesta activitat
lúdico-festiva de tanta tradició a Perafort.
A més, es va celebrar el ball de nit, que va
anar a càrrec de l’orquestra La Principal de
la Bisbal, i el qual van obrir els alumnes del
curs de ball de Perafort.
Finalment, el diumenge 1 de juliol, va ser
el torn de la volta ciclista 52è Premi Sant
Pere Memorial Ramon Falcó, una cursa
amb gran tradició a Perafort que un any
més, va comptar amb un bon nombre de
participants. El matí va continuar amb
la missa cantada en honor a Sant Pere,
després de la qual es va celebrar un vermut
popular, i aquest mateix dia també hi va
haver altres actes destacats com el sopar
de pa amb tomàquet. Aquest darrer acte de
la festa major de Sant Pere de Perafort va
estar amenitzat per la Bandarra Orquestra i
va ser tot un èxit de convocatòria. Perafort
va aconseguir un cop més, fer una festa
major per a tothom en què els actes lúdics,
tradicionals i religiosos, van tenir molt bona
acollida entre grans i petits, que van gaudir
de sis dies de festa en honor a Sant Pere.

Es va celebrar el
52è Premi Sant
Pere Memorial
Ramon Falcó
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Carnaval

Diversió i molta originalitat durant
la celebració del Carnaval

Una de les festes més divertides de l’any és el Carnaval. Aquesta
festa, no només treu a la llum les ganes de diversió, sinó que també
deixa aflorar la creativitat de tothom, alhora que fa volar la nostra
imaginació. Fruit d’aquest esperit creatiu, els carrers de tot arreu
s’omplen, de les més originals i divertides disfresses. Aquí, a casa
nostra, els veïns i veïnes no van dubtar enguany en sortir de nou,
pels carrers tot lluint les seves fantàstiques disfresses.

Perafort va gaudir del seu
tradicional ball i concurs
de disfresses
A Perafort, la celebració del carnaval va tenir lloc el dia 17 de febrer
a la tarda. Els carrers del poble es van omplir de disfresses, tant dels
veïns i veïnes com de les tres comparses participants de Tarragona i la
de l’AMPA de l’Escola Josep Veciana. La rua es va iniciar a l’Avinguda
Catalunya, va pujar pel carrer Nou i va finalitzar el seu recorregut al
Casal, on va tenir-hi lloc un espectacle d’animació infantil a càrrec
de Gil Ratataplam. A més, es va repartir coca amb xocolata per als
nens i nenes que anaven disfressats. En la celebració del Carnaval a
Perafort tampoc no hi va faltar el concurs de disfresses i el tradicional
ball amenitzat pel grup Shakata.

Carnaval

Per la seva banda, la festa de carnaval de Puigdelfí es va celebrar
l’endemà, diumenge dia 18. L’església va ser el punt de trobada
perquè les comparses participants iniciessin la rua que va baixar pel
Carrer Cristina Dolç, l’Avinguda dels Països Catalans i el Carrer Nou.
Durant el recorregut els participant van estar acompanyats per la
Wild Cherries Dixie, Lady Carnaval i un Xanquer. La celebració va
finalitzar amb un berenar a la pista poliesportiva del poble.

El Carnaval
se celebra també
a les escoles
Com era d’esperar, els alumnes de l’Escola
bressol Mar Blava i els de l’Escola Josep
Veciana, van posar un any més, molta
il·lusió i originalitat a l’hora de participar
en la rua escolar que va sortir des de les
escoles fins arribar a l’ajuntament de
Perafort.
Com és tradició, els treballadors del
consistori es van disfressar i van llançar
caramels per als nens i nenes de l’Escola
des del balcó de l’ajuntament. En finalitzar
la rua, tots es van encaminar cap al Casal
de Perafort per continuar la festa i poder
gaudir d’un pica-pica ben apetitós.

A Puigdelfí, es va celebrar
un berenar popular
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Setmana Santa

Les processons de Setmana Santa
recorren els carrers del municipi
La Setmana Santa, que aquest 2018 va tenir lloc entre finals de març
i principis d’abril, és un període de tradicions que celebrem també a
casa nostra. És per això que, un any més, els veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí van poder participar en les esperades processons que van tenir
lloc pel casc antic dels dos pobles, uns actes tradicionals molt estimats.
A Perafort, la processó va finalitzar al Calvari, als dipòsits d’aigua. 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 acabar

aquest acte religiós, una setantena de veïns i veïnes van participar
en el tradicional esmorzar que de manera anual i en aquestes dates,
se celebra a l’Espai Cultural Polivalent. Els comensals van poder
degustar unes boníssimes truites i també bacallà.
A banda dels actes tradicionals organitzats pel consistori, segur que
a les llars de Perafort i Puigdelfí, tampoc no hi va faltar una altra
tradició tan esperada com dolça: la de menjar la mona amb la família
o els amics.

Els petits aprenen a
través dels contes
La contacontes Eugenia González La Rosa va visitar la nostra
biblioteca en el marc del programa ‘Primavera de contes 2018’,
impulsat pel Consell Comarcal del Tarragonès en col·laboració
amb la Fundació Privada Mútua Catalana. Aquesta activitat
que recorre les biblioteques i punts de lectura de la comarca, té
l’objectiu de promoure l’aprenentatge dels més petits a través
de la narració de contes.
Davant desenes de nens i nenes la contacontes convidada va
explicar la història “Juga que juga”, la qual estava relacionada
amb l’esdeveniment esportiu més important de la província
aquest 2018: “Esports i cultura. Juguem als Jocs Mediterranis”.
Aquest és el títol del cicle de contes creat enguany per tal de
donar suport als Jocs i de fomentar els valors de l’esport, com
l’esforç o el treball en equip.
A més, de gaudir amb la història que els va ser explicada, els
petits participants en la sessió van poder assaborir un bon
berenar abans de començar amb l’explicació del conte. Tot
plegat va fer que els joves espectadors passessin una tarda
d’allò més agradable.

Sant Jordi
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L’Ajuntament edita un nou llibre de
receptes amb motiu de Sant Jordi
Sant Jordi és sinònim de roses i llibres i a
Perafort i Puigdelfí, ens agrada mantenir
les tradicions. És per això que un any més,
l’Ajuntament ha volgut celebrar aquesta
festa d’una manera ja habitual a casa nostra:
amb l’edició d’un llibre relacionat amb els
veïns i veïnes i amb roses per a tothom.
‘Cuina casolana de Perafort i Puigdelfí.
Volum 3’, va ser el títol triat per al llibre
d’aquest 2018. En aquesta nova entrega,
els habitants van aportar-hi receptes de
primers i segons plats i també de postres.
D’aquesta manera, es va assolir un cop
més, l’objectiu d’editar un llibre vinculat a
Perafort, Puigdelfí i als seus habitants.
A més de celebrar Sant Jordi amb l’edició
d’aquest llibre, l’Ajuntament també va
obsequiar els habitants lliurant-los una
rosa. Així doncs, llibres i roses van ser els
protagonistes d’aquesta festa que va estar
amenitzada amb els castells de la colla Jove
dels Xiquets de Valls i en el marc de la qual
es va celebrar un dinar popular.

Els alumnes de l’escola,
uns grans dibuixants
Una altra de les tradicions amb motiu de Sant Jordi a Perafort
i Puigdelfí és la de l’edició d’un punt de llibre dibuixat per un
alumne de la nostra escola. Enguany, el concurs per triar el
dibuix guanyador es va convocar entre els alumnes de P3, P4
i P5. Tots ells van presentar unes propostes molt treballades
i boniques d’entre les quals es va triar el dibuix de Martí
Català, com a guanyador. En segon lloc, va quedar el dibuix
d’Eire Martínez i en tercer lloc, el de Laia Arenas. A tots els
participants però, cal felicitar-los per la bona feina feta!
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Educació

Els petits i les petites aprenen
i es diverteixen fent moltes activitats

Els nens i les nenes de l’Escola Bressol Mar Blava de Perafort van
tornar de les vacances de Nadal amb molta energia per poder
experimentar i realitzar totes les activitats que les educadores els
tenien preparades de cara al segon i tercer trimestre del curs.
Durant el mes de gener, els més joves del poble van treballar l’arribada
de l’hivern, i ho van fer d’una manera molt dolça: menjant xocolata
amb coca!
Al mes de febrer, ja amb el fred instal·lat a casa nostra, van arribar
les ganes de diversió. Pels volts de Carnaval, tots van elaborar algun
complement de la seva original disfressa de Gnomo, temàtica triada
enguany per a aquesta festa. Divendres de Carnaval, acompanyats
pels seus familiars, van sortir a la Rua, que va ser molt animada.
A més, el temps va ser molt bo i va permetre doncs, que els petits
Gnomos lluïssin les seves disfresses.
Per finalitzar el trimestre, els nens i les nenes de les classes dels
Dofins, les Balenes i els Taurons, van anar a veure un espectacle de
titelles dels següents contes tradicionals: “La rateta presumida”, “En
patufet” i ”La caputxeta vermella”. La sessió va tenir lloc a l’escola
Josep Veciana i els joves espectadors van gaudir molt de l’espectacle
i s’ho van passar molt bé.

Abans de les vacances de Pasqua, els petits i les petites van elaborar
una mona i se la van endur a casa per menjar-la amb els seus familiars.
Per acabar el trimestre, l‘últim divendres de classe van sortir amb les
seves educadores al parc del poble a menjar-se la mona gran que
havien preparat entre tots els companys i les educadores. Una manera
molt dolça de finalitzar un trimestre carregat d’activitats.
Havent tornat de vacances, les activitats per als més petits i petites
del nostre poble van continuar. Ja amb la primavera instal·lada a casa
nostra, varen seguir treballant aspectes relacionats amb les festes i
tradicions. El curs va finalitzar amb l’esperat festival de fi de curs que
es va celebrar al mes de juliol.

Van participar, entre d’altres,
en el carnaval i el festival de
fi de curs

Educació
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Els Jocs del Mediterrani
protagonitzen la celebració del
carnaval a l’escola
El segon trimestre del curs va estar protagonitzat a l’escola Josep
Veciana, per una fita esportiva molt rellevant d’aquest 2018 al
territori: els Jocs del Mediterrani. Aquest va ser doncs, l’eix central
sobre el que van girar les disfresses dels alumnes de l’escola. Esports
com l’Esgrima, el Tenis, l’Hípica, la gimnàstica Rítmica, el Tir Olímpic,
l’Atletisme, la Boxa, el Taekwondo, el Ciclisme i l’Halterofília, es van
veure representats entre les disfresses dels alumnes. La diversió pròpia
del carnaval i la professionalitat de l’esport, van quallar perfectament
en aquesta celebració que va tenir lloc al mes de febrer.
Els alumnes de l’escola Josep Veciana també van anar de colònies a
Prades abans de Setmana Santa i també van oferir un espectacle de
titelles per als alumnes d’infantil i de la llar d’infants.

Els alumnes també van
prendre part en el tradicional
festival de fi de curs
Entre les activitats celebrades a la nostra escola durant els tres primers
mesos de l’any, també es va fer una sessió de contes en el marc del
programa APILO, de la Generalitat de Catalunya, el qual ensenya
a reciclar sobretot les piles. Aquesta activitat estava especialment
pensada per als alumnes d’Infantil. Entre les activitats destacades
que es van dur a terme durant aquest trimestre, hi ha la participació,
com cada any, en el projecte de la fruita, el qual té la voluntat de
fomentar el consum de fruita. Per a això, la Generalitat envia fruita
cada mes per als alumnes de l’escola mentre que a les classes es
treballa la bona alimentació.
El darrer trimestre del curs, els alumnes van continuar amb les
activitats formatives i com és habitual, aquestes van finalitzar amb
el tradicional festival de fi de curs.
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La gent gran visita el Museu de
l’Aviació i la Fira de la Terrissa

El passat 28 d’abril, la gent gran del nostre municipi va celebrar la
tradicional sortida que des de fa anys, realitzen pels volts d’aquest
mes. En aquesta ocasió, els prop de 90 participants van sortir de
Perafort i van anar a la Sènia on varen visitar el museu del Camp
d’Aviació, un aeròdrom militar construït al 1937 que s’ha convertit
en un espai històric i patrimonial. Així doncs, els participants en
la visita varen poder veure en aquest espai museístic nombrosos
documents de l’època de la guerra Civil així com peces d’aviació i
materials de l’època.
Un cop finalitzada aquesta visita, la gent gran del nostre municipi
es va dirigir a la Galera on van poder passejar per la Fira de la
Terrissa que, amb més d’un centenar d’expositors, es va celebrar
entre el 28 d’abril i l’1 de maig. Càntirs, cassoles, torretes, objectes
de decoració... els carrers de la Galera estaven plens de tot tipus
d’elements fets amb terrissa que van delectar els visitants.
Després d’aquestes visites culturals, els participants van anar a dinar
i van gaudir d’un espectacle de jotes improvisades amb les que van
passar una molt bona estona. D’aquesta manera va finalitzar aquesta
sortida que en què cultura i diversió, van anar lligades de la mà.

Prop de 90 persones van
participar en aquesta sortida
anual de la gent gran

Societat

19

La Flama del Canigó i les revetlles
no falten per Sant Joan
La Nit de Sant Joan, coneguda també com la
Nit del Foc o la Nit de les Bruixes, és una de
les més celebrades arreu del territori català.
És per això que a casa nostra, no hi van
faltar les activitats i símbols propis d’aquesta
festa en la que hi van participar molts veïns
i veïnes.
D’una banda, a Perafort, els membres del
Centre de Joventut i de Perafort Bike es van
encarregar de rebre la tradicional Flama del
Canigó. Tot seguit, va ser el torn del sopar
de motxilla que va tenir lloc a la carpa de les
festes del carrer Joan Palau, on també s’hi
van instal·lar inflables per als nens i nenes.
Havent sopat i davant l’escola bressol, es
va encendre la tradicional foguera de Sant
Joan i es va donar pas a un correfoc del
Llumenot. El foc va protagonitzar doncs,
aquesta jornada que va finalitzar amb una
sessió musical al mateix envelat de les festes.

Per la seva banda, a Puigdelfí també es va
celebrar la revetlla de Sant Joan per a la que
es va preparar un sopar que va consistir en
entremesos, llom al forn i gelat. Després
d’aquest sopar, durant el que també es va
servir la tradicional coca de Sant Joan, els
veïns i veïnes van poder gaudir d’un concert
amb música en viu.

El Liceu es trasllada a Perafort en el marc de la
Setmana de la Música
El passat mes de juny, Perafort va dedicar
una Setmana a la Música i ho va fer amb
dos actes destacats. D’una banda, amb la
retransmissió de l’òpera ‘Manon Lascaut’,
que des del 7 i fins al 22 de juny es va
poder veure al Liceu de Barcelona. Aquesta
activitat s’emmarcava en el cicle Liceu
a la fresca, que té l’objectiu d’apropar i
difondre l’òpera entre el major nombre de
persones possible. El nostre ajuntament
es va sumar així a la iniciativa que es va
poder seguir dissabte des de la carpa de
les festes.

D’altra banda, la Setmana de la Música
va comptar amb un concert a càrrec
del Conservatori de Vila-seca, que va
tenir lloc al Casal de Perafort i que va
ser possible gràcies a la col·laboració del
nostre consistori amb el Consell Comarcal
del Tarragonès. En el marc d’aquest
concert, Carolina Fajardo i Marina Ribas
van oferir una actuació musical de cant
i guitarra, mentre que el Cor de Sant
Esteve va interpretar ritmes africans amb
l’acompanyament del pianista Marc Torres
i sota la direcció de Charo García.
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Més de 200 persones gaudeixen de
la festa d’aniversari de la Llumeneta
Èxit de participació en la festa celebrada amb
motiu de l’aniversari de la Llumeneta. Al llarg
dels seus 18 anys de vida, aquest element del
bestiari popular ha aconseguit ser un referent
en els actes organitzats a Perafort i Puigdelfí,
en els quals hi acostuma a participar des que
el Centre de Joventut, va tirar endavant la
recuperació d’aquest element festiu de 40
kg de pes, 10 metres de llargada i 2 metres
d’alçada.
En la festa celebrada amb motiu de la seva
majoria d’edat, més de 200 persones es
van donar cita al llarg dels diversos actes
programats. Entre aquests, hi van destacar
una festa Holi i diferents actuacions musicals.
Les Antigues Escoles van ser l’escenari que
va acollir les diferents activitats celebrades,
com uns jocs tradicionals i una cercavila pels
carrers del poble, amb l’acompanyament
musical de la Llumeneta’s Band.

Ara fa 18 anys,
el Centre de
Joventut del
municipi va
recuperar aquest
element del
bestiari popular
El posterior vermut popular i el dinar de
motxilla van ser dels actes que van comptar
amb més participació. També la festa Holi
va aconseguir aplegar un bon nombre
d’assistents. Aquesta activitat va anar
precedida per diversos jocs d’aigua i també
per l’entrega de xumets que alguns nens
van fer a la Llumeneta. Una bonica tradició
amb la que els petits del poble es lliuren del
seu xumet i reben un obsequi de part de la
protagonista de la festa.
Els actes es van cloure a la nit després del
sopar de motxilla i de la Nit Jove, que va
comptar amb les actuacions de Proleband i
Dj Ceba. De nou, els veïns i veïnes i també
alguns visitants dels pobles propers, van
prendre part en aquests actes organitzats
amb motiu del 18è aniversari de la Llumeneta.

Esports
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Torna una nova edició del Ral·li
Clàssic Perafort-Tarragona

El passat dissabte 19 de maig, Perafort
va acollir, la sortida del Clàssic PerafortTarragona, un ral·li que enguany va arribar a
la seva 14a edició. La prova, que es troba dins
la VII Challenge Intercomarques Regularitat
Clàssics i la Copa Petits Tot Darrera 2018,
va recórrer carreteres de quatre comarques i

dues províncies diferents. Els 22 participants
en el XIV Clàssic Perafort-Tarragona van fer
un total de 213 quilòmetres dels quals 119
van ser de regularitat amb carretera oberta.
Com ja ve sent tradició, els inscrits en la
prova van arribar al nostre municipi unes

hores abans de la sortida del ral·li. D’aquesta
manera, tots aquells veïns i veïnes amants
d’aquest tipus de cotxes, van poder gaudir
d’aquestes joies de la carretera que tenien
el seu punt de sortida i arribada a l’avinguda
Catalunya del nostre municipi.

Es realitzen diverses caminades per
rutes que passen pel municipi
Durant el primer semestre d’aquest 2018,
l’Associació Esportiva Perafort Bike va
organitzar diverses caminades per fer
esport i gaudir de l’entorn.
La primera d’aquestes sortides va tenir
lloc el passat 28 de gener. Els participants
en aquesta activitat van fer un recorregut
d’uns 10 quilòmetres aproximadament. El
punt d’inici va ser al Casal de Perafort i
des d’aquí, els participants van arribar fins
al Pont del Diable.
L’altra sor tida va tenir lloc al mes de
febrer, concretament el dia 25. En aquesta
ocasió, els participants van caminar fins
a la Secuita. Un cop allà, tots van poder
degustar coca amb xocolata, una manera
molt dolça d’acabar la jornada.
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El Cros Solidari arriba a la seva
cinquena edició
El mal temps no va impedir que centenars de corredors disputessin
un any més, el Cross Solidari de l’Escola Josep Veciana de Perafort.
Com en les anteriors edicions, la d’enguany va ser la cinquena, els
participants estaven dividits en diferents categories (mini, prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i absoluta) i es van donar tres
recorreguts, un de 300 metres, un altre de 1.300 metres i el darrer,
de 2.100 metres. La prova es va disputar el 4 de febrer i era puntuable
per a la fase comarcal del Tarragonès dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya.
A més de fomentar la pràctica esportiva, aquesta activitat va tenir
caràcter solidari ja que els participants i acompanyants podien donar
aliments per al banc d’aliments de Càrites.
El Cros solidari de Perafort està organitzat 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 i Puigdelfí.

Els participants
i acompanyants
podien donar
aliments per a
Càrites

L’equip Baby és molt gran!
Després de Nadal, la competició futbolística
va tornar a l’equip Baby del FC Perafort. El
cap de setmana del 13 de gener es va iniciar
la segona fase de la competició, organitzada
pel Consell Esportiu del Tarragonès. En
aquesta fase els petits es van enfrontar en
partits d’anada i tornada a equips com el
Col·legi Sant Pau, el Camp Clar o el Pla de
Santa Maria.
L’evolució dels jugadors de l’equip ha estat
molt important des de l’inici de temporada.
Com a novetat, en aquesta fase, els equips
disputaven els encontres amb 6 jugadors (5
i el porter), a diferència de la primera, on
jugaven 5 jugadors per equip.
En tot aquest temps, han anat assimilant
conceptes importants com el joc en equip.
És per això que cal felicitar-los a tots, ja que
el més important, són l’harmonia i l’amistat
entre els companys. Sou molt grans, petits!
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Es realitzen diverses millores al
municipi
En el primer semestre de l’any, s’han finalitzat diferents actuacions de millora a carrers i
equipaments de Perafort i Puigdelfí. Aquestes són algunes de les actuacions dutes a terme
pel consistori amb l’objectiu de millorar els espais d’ús comú per a tots els veïns i veïnes:

Pavimentació de l’antic camí de Valls
fins als Garidells

Millores per a l’accés a l’Església de
Perafort

El camí rural conegut com a antic camí de Valls ha estat asfaltat.
L’actuació ha consistit en la neteja prèvia del camí des del Pont
de l’AVE fins al terme municipal dels Garidells, i la seva posterior
pavimentació. Aproximadament el 95% de les obres ha estat finançat
a través de la línia de subvencions per a inversions en camins locals
del període 2018-2020, de la Generalitat de Catalunya.

Les persones amb mobilitat reduïda poden ara accedir a l’Església
de Perafort amb major comoditat. Això és possible ja que s’ha
realitzat una actuació que ha permès reduir el desnivell existent fins
fa uns mesos, el qual dificultava l’accés a aquest temple. En aquests
moments doncs, les persones amb dificultats de mobilitat ho tenen
més fàcil per accedir a l’Església de Perafort.

Arranjament dels vestuaris de la
piscina de Puigdelfí

Millores a les piscines municipals de
Perafort

Tal i com ja es va fer a Perafort de cara a la temporada estiuenca
de l’any passat, s’ha millorat el terra dels vestuaris de la piscina
de Puigdelfí. Les obres dutes a terme en aquest equipament han
consistit en un canvi de terra al vestuari que ara és antilliscant.

L’ajuntament també ha realitzat millores a les piscines de Perafort. Les
actuacions dutes a terme han consistit en l’ampliació de la vorera del
perímetre d’aquestes piscines així com en l’ampliació dels escocells
de l’arbrat existent.

24

Consistori

Un any més, Perafort acull la
competició d’escacs
El passat mes de febrer, el nostre municipi va tornar a acollir la
Fase Comarcal d’Escacs dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya,
organitzats pel Consell Esportiu del Tarragonès.
Aquesta nova edició va ser tot un èxit, ja que hi van participar més
d’un centenar de jugadors i jugadores que, a més de competir, van
poder gaudir de la seva afició plegats. Els millors classificats de cada
categoria, van passar a la fase territorial del Camp de Tarragona
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Enguany, els tres dies de
competició van tenir lloc al Casal de Perafort, a diferència d’altres
edicions en què les proves es realitzaven entre Perafort i Puigdelfí.
Les obres del Casal Municipal de Puigdelfí però, van obligar a que la
competició es dugués a terme únicament a Perafort.

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.

De vegades, la vida en col·lectivitat és complicada ja que no
sempre els interessos i la manera de pensar dels que conviuen
són coincidents. A això cal sumar-hi que hi ha persones que fan
del conflicte la seva manera de viure. Conviure és difícil i quan la
convivència falla, els ciutadans tendim a passar el problema a les
autoritats i aquest problema de convivència es converteix en un de
seguretat. Les societats avançades resolen problemes col·lectius,
com el de la neteja, no amb més escombriaires, sinó embrutant

menys. En altres casos, com en el del respecte, no imposen més
autoritat, sinó que fomenten l’educació; mentre que la seguretat
no la combaten amb més vigilància, sinó promovent el respecte al
col·lectiu i l’entorn. Els grups polítics, partits i institucions hauríem
de treballar més en les parcel·les del respecte, l’educació i la
seguretat perquè són la major garantia de la convivència. Perafort
i Puigedelfí estan bastant allunyats del conflicte però com en tot, hi
ha marge de millora i ens correspon a tots treballar en aquest àmbit.

L’entrada en funcionament del corredor del Mediterrani farà
que s’incrementin el numero de trens a l’estació del Camp de
Tarragona, malgrat això, onze anys desprès, no s’han dut a
terme els treballs i les inversions necessàries per millorar-ne els
accessos i la seva connectivitat.

donar aquest servei fora del seu municipi fins la finalització
de concessió al 2026, o si es produeix un canvi legislatiu al
Parlament.

El Grup Municipal del PSC de Perafort es va reunir amb la Presidenta de l’EMT de Tarragona traslladant-nos que actualment, la
llei no permet que les empreses municipals de transport puguin

Per això demanem a tot el consistori treballar plegats per aprofitar el front comú d’ajuntaments i Generalitat, integrant-nos
per solucionar l’assignatura pendent de l’estació, la millora del
transport públic que ha d’anar lligada a unes millors connexions
del nostre municipi amb la resta de municipis del Tarragonès.

Aquest any es posarà en funcionament el tram del corredor
del Mediterrani des de Vandellòs fins a PERAFORT. Aquesta nova situació implicarà més aturades de tren a l’estació de
Perafort- La Secuita, que es tal com s’hauria de dir i no del
“Camp”. També s’ha anunciat un AVE “low cost”, anomenat
“EVA”, que farà el trajecte directe Madrid-Perafort-Aeroport
de Barcelona, quasi quasi, parodiant, el Reus-Paris-Londres.
Per tant sembla ser que la capital de les comunicacions del
segle XXI, s’està traslladant a PERAFORT. Però a les obres del

corredor del Mediterrani, queden algunes “cosetes” per resoldre, com ho són les pantalles acústiques al seu pas pel municipi
de Perafort, sobretot, a PUIGDELFÍ, ja que passa en un tram
elevat i el soroll serà més que molest. Degut al protagonisme
que està agafant Perafort per l’AVE (no confondre amb espècie
voladora), caldria anar pensant en canviar la configuració de la
rotonda de l’N-240, i per exemple, posar els noms de PERAFORT i PUIGDELFí a la mateixa rotonda, tal com té Tarragona
o els Garidells. Tarragona capital PERAFORT.

El problema persisteix. I seguirà persistint al llarg dels anys si no
es dona una solució dràstica a aquest. Em refereixo a la presència
de la plaga de mosques que assola el municipi de Perafort des
de fa ja moltes setmanes. Totes les entitats polítiques hem dit
la nostra al respecte, amb millor o pitjor intenció, però s’ha fet.
No obstant això, la solució a l’indicat problema, només està a les
mans del govern municipal. Però vol aquest realment solucionar
el problema? Hi ha alguna cosa més que desconeguem sota

d’aquesta manca de solució al que és un veritable problema
de salut pública? Aviat sentirem de boca de membres d’aquest
govern municipal que el problema està resolt, i això no serà
veritat, perquè el proper any, si no aquest mateix, tornarem
a patir una altra plaga de mosques. Porto divuit anys vivint
a Perafort, i no hi ha un de sol que aquests insectes no hagin
acudit a la seva cita anual. Que no us enganyin, sota de tot
això, hi ha alguna cosa més que se’ns escapa als veïns del carrer.
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25

Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple Extraordinari
celebrat el 21 de febrer de 2018
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.
· S’aprova inicialment, l’expedient de modificació del pressupost en la
modalitat de suplement de crèdit i habilitació de crèdit extraordinari
de la forma següent:

· S’aprova l’expedient de contractació del servei d’explotació,
conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de Perafort i
Puigdelfí mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació,
per un import de licitació de 100.261,57 € (anual) i 10.026,15€ en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. Import total
de la licitació 401.046,28 € IVA exclòs. El preu estimat del contracte,
a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i
la competència, de conformitat amb el que estableix l’article 88 del
TRLCSP tenint en compte la durada inicial (4 anys), les eventuals
pròrrogues i els eventuals increments per actuacions de reposició i
millores en instal·lacions es de 688.011,06€ exclòs l’IVA.

PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

1531.609.00

Pavimentació camí
rural antic camí de
Valls

49.988,83

1532.609.00

Arranjament camí
de la Font de St.
Isidre

5.800,00

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a excepció
del regidor Marc Gavaldà i Sendrós.

160.227

Treballs altres
empreses Sistemes
Sanejament

23.479,80

· S’acorda per unanimitat proposar la Sra. Francisca Gras Canals, per
a la concessió de la distinció del mèrit als serveis distingits per part del
Consell Comarcal del Tarragonès.

79.268,63

· S’aprova per unanimitat, a proposta del PSC, instar al Govern de la
Generalitat de Catalunya a pagar les subvencions de tres cursos als
36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret
i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del
municipi. També a que retorni el deute contret i pendent d’abonar per
la gestió del servei de les escoles bressols a aquest municipi.

TOTAL SUPLEMENTS

MAJORS
INGRESSOS
CORRENTS
EFECTIVAMENT
RECAPTATS EN
ALGUN CONCEPTE
765.00

Del Consell
Comarcal
Tarragonès

5.454,54

761.00

De Diputacions,
Consells, o Cabildos

48.814,09

450.80

De la Comunitat
Autònoma ACA

25.000,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS

Padró
d’habitants

1.288

EMPADRONATS

79.268,63

NAIXEMENTS
Lara Figuerola Carro
11/01/2018
Pau Casademont Mateo
02/02/2018
Júlia Rus Díaz
12/02/2018
Axel Caballé Esteve
12/03/2018
Miriam Zarza Sánchez
13/04/2018
Marco Aurelio Galve Llamas
15/04/2018
Leire Garcia Cazorla
06/05/2018
Aitor Vela Roda
12/05/2018

Extracte de l’acta de la sessió del Ple Ordinari celebrat el
23 de març de 2018

· S’informa al ple de les obres i reparacions que s’estan efectuant al
municipi; s’estan arreglant diversos paviments de formigó i l’entrada a
l’església per suprimir les barreres arquitectòniques.
· S’informa al ple que s’està insistint en els terrenys de l’INCASOL i la
cessió a efectuar per un tercer, per tal de poder disposar de terrenys
darrera les escoles i en zona d’equipaments.
· S’informa al ple que es va celebrar una reunió al CAP del Morell
de funcionament del nostre subcap perquè els horaris del metge no
son els que havien de ser i han reduït el servei. A més, s’ha demanant
servei de pediatria.
· S’informa al ple de la finalització de les obres dels carrers de Puigdelfí
excepte d’alguna vorera. El camí de Perafort a Garidells ja està licitat.

MATRIMONIS
Jaume Jerez Roldan
Sandra Perez
De Mendiguren Garcia
03/03/2018
Pedro Jesus Silva Blanco
Sonia Contento Serrano
02/06/2018
David Arjona Nicolas
Debora Rodriguez Sierra
09/06/2018
Jose Antonio Herrera Mariño
Josefa Rodriguez Gomez
30/06/2018

DEFUNCIONS
0
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Serveis
Farmàcies
9 de setembre, Fullana Galofré, Jaume.

20 d’octubre, Rubio Sanromà, Clara
La Unió, 17. Tel.: 977 23 35 21

11 de setembre, Pons, M. Carme – Aranda, Nuria.
Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61

21 d’octubre, Roig – Sabaté, C. B.

15 de setembre, Roset, Marta - Font-Quer, Raúl.

27 d’octubre, Salazar, Antonio C. B.

16 de setembre, Rubio Sanromà, Clara

28 d’octubre, Tuset Pros, Josefina.

22 de setembre, Mas Cavallé, Silvia.

1 de novembre, Iáñez Burgos, Oliva Maria.

23 de setembre, Salazar, Antonio C. B.

3 de novembre, Fullana Fiol, Bartomeu.

29 de setembre, Esqué Englund, Francisco.

4 de novembre, Meler Brosed, Raúl.

30 de setembre, Fullana Fiol, Bartomeu.

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

10 de novembre, Pinilla Andreu, Míriam.
Francesc Bastos, 1 bis (cantonada Ramon y Cajal). Tel.: 977 22 15 60

6 d’octubre, Salazar Echavarria, Antonio.
Cos del Bou, 2 (plaça de la Font ). Tel.: 977 23 16 31

11 de novembre, Salomó Tuset, Esther.
Canyelles, 6. Tel.: 977506595

7 d’octubre, Pinilla Andreu, Míriam.
Francesc Bastos, 1 bis (cantonada Ramon y Cajal). Tel.: 977 22 15 60

17 de novembre, Cabrito Serra, M. Teresa.
Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

12 d’octubre, Pujol Perpinyà, Artur.

18 de novembre, Pons, M. Carme – Aranda, Nuria.
Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61

13 d’octubre, Fullana Galofré, Jaume.

24 de novembre, Roig – Sabaté, C. B.
Rovira i Virgili, 30. Tel.: 977 21 66 09

14 d’octubre, Cabrito Serra, M. Teresa.

25 de novembre, Canals Garriga, M. Teresa.
Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38

Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

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

Pl. Generalitat,1 A (abans Lluis Companys,11). Tel.: 977 21 16 60
La Unió, 17. Tel.: 977 23 35 21

Pin i Soler, 3 (cantonada Baró IV Torres). Tel. 977 21 81 75
Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

Major, 46. Tel.: 977 23 86 22

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

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

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

Rovira i Virgili, 6. Tel.: 977 21 94 55

Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

Eivissa, 7-9 (junt plaça dels Braus). Tel.: 977 22 13 23
Apodaca, 28. Tel.: 977 23 25 16

Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

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

