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Les activitats a l’aire lliure protagonitzen un
estiu carregat d’actes PÀG. 4-6

La tradicional sardinada
aplega un bon nombre de
participants

Els més joves del municipi fan
la volta al món amb el Casal
d’Estiu

Més d’un centenar de persones
prenen part en la Bicicletada
Popular

PÀG. 8

PÀG. 9

PÀG. 12

Eliminem els
excrements
de gossos
al carrer!
Utilitza els Pi-Pi Can o
recull la caca del teu gos,
hi guanyem tots!
Pi-Pi Can a l’Av. Catalunya (davant del Camp de Futbol i al final de l’avinguda)

Si actues correctament, et donem les gràcies per ser un bon veí

higiene

civisme

Els carrers, els parcs, els fanals, els arbres,
els vehicles... no són un w.c. per al teu gos.

Si tens gos, compleix les teves
obligacions. Recull les seves caques i
llença-les a les escombraries.

neteja

responsabilitat

L’Ajuntament fa la seva feina posant al
servei dels propietaris de gossos els
PI-PI CAN, un espai on el teu gos hi pot
fer les seves necessitats.

D’acord amb les ordenances
municipals de Perafort i Puigdelfí, en cas
de no actuar correctament podràs ser
denunciat i sancionat.

I recorda, sempre has de portar el gos amb corretja!

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

eniu a les vostres mans un nou número
de la revista Viure a Perafort i Puigdelfí, la
referent al tercer trimestre d’aquest 2018. En
aquestes noves pàgines hi trobareu un recull
dels principals actes que es van fer al nostre municipi
entre els mesos de juliol, agost i setembre. En aquest
sentit, hi podreu veure per exemple, un resum de
les Festes d’Estiu de Puigdelfí, que van aconseguir
reunir un any més, molts veïns i veïnes en tots els seus
actes. També, aquest nou número de la revista inclou
la informació i les fotografies relatives a actes amb
tanta participació com ho són la Festa de la Verema,
la Sardinada Popular o els casals d’estiu, que es van
oferir als més joves del municipi durant el mes de juliol.
L’estiu per tant, va donar per a molt i és que aquesta
època de bonança meteorològica, bé afavoreix que
es realitzin activitats molt diverses i a l’aire lliure. La
temporada de tardor que recentment hem inaugurat,
també ens porta coses bones tot i que per gaudir
en un entorn més recollit. Aquest és el cas per
exemple, dels cursos de formació, lleure, esport i salut
que de manera anual s’ofereixen a través d’aquest
Ajuntament. Uns cursos pensats perquè grans i petits
puguin gaudir dedicar el seu temps lliure a diferents
tipus d’activitats.
Així mateix, cal destacar que aquest darrer trimestre
de l’any en el que ens trobem, ens porta també un
seguit de tradicions familiars com ho són les del dia de
Tots Sants i com no, les festes del Nadal. En aquests
moments doncs, l’Ajuntament es troba immers en la
preparació de tots els actes que us proposem per a
aquests darrers mesos de l’any i en els que, com vàreu
fer durant l’estiu, esperem que hi prengueu part.
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Festes d’estiu

Èxit de participació en les activitats
de les festes d’estiu de Puigdelfí

E

l passat mes de juliol, Puigdelfí va celebrar una nova edició
de les seves festes d’estiu que enguany van tenir lloc entre el
13 i el 15 de juliol. Com en les anteriors edicions, els veïns i
veïnes van participar de manera activa en les diverses activitats
programades.

La primera d’aquestes activitats va ser la ja tradicional caminada
nocturna en la que hi van participar un centenar de persones
aproximadament. Equipats amb calçat còmode i roba esportiva, els
participants es van trobar a les 9 del vespre al Casal de Puigdelfí i un
cop allà, l’Ajuntament va obsequiar tots aquells que hi varen prendre
part, amb un frontal led que els va anar molt bé a l’hora de fer el
recorregut. Com en altres ocasions, a la meitat del recorregut es va

Es van organitzar diverses
activitats lúdiques i
esportives per a tothom

Festes d’estiu

fer una parada per sopar i els participants van
poder menjar els seus entrepans, mentre que
l’organització es va encarregar de posar les
begudes. Aquesta activitat lúdico-esportiva
que tan bona acollida ha anat aconseguint amb
els anys, va donar doncs el tret de sortida al
seguit d’actes amb motiu de les festes d’estiu.
L’endemà dissabte, les piscines de Puigdelfí
van acollir el també tradicional parc aquàtic.
Moltes persones s’hi van acostar entre el matí
i la tarda, per passar una bona estona amb
els inflables aquàtics que sense dubtes, són
garantia de diversió i entreteniment. Després
de gaudir amb el parc aquàtic, es va celebrar
un berenar i un espectacle familiar de màgia,
música i ball al costat del Casal.
Ja entrada l’hora de sopar, la pista poliesportiva
va acollir el sopar de motxilla en el què tothom
es va poder divertir: els més petits amb els
inflables que s’hi van instal·lar i els més grans,
amb la música de l’orquestra Bolero, que va ser
l’encarregada d’oferir el ball de nit a la mateixa
pista poliesportiva.
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Festes d’estiu

Les festes d’estiu van finalitzar diumenge
amb el sopar de pa amb tomàquet que també
va tenir lloc a la pista poliesportiva i per al
que també es van instal·lar inflables per als
nens i nenes. L’actuació de Pepper and Soul
va posar punt i final a l’edició d’enguany
d’aquestes festes d’estiu de Puigdelfí.

Els sopars a l’aire
lliure van aplegar
un bon nombre de
participants

Societat
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Nova edició de la Festa de la
Verema, un cop acabada la collita
És una festa comú en molts pobles catalans.
Acabada la collita de raïm, són molts els
municipis que celebren l’acabament de la
verema a les vinyes, amb el que comencen
també els treballs per fer nous vins.

veïns i veïnes. Els assistents a aquest sopar
van poder degustar un menú que consistia
en un entremès i un segon plat de tall rodó
de vedella, mentre que els nens i nenes van
poder menjar escalopa amb patates.

Al nostre municipi, aquesta celebració va
tenir lloc el passat 15 de setembre al Casal de
Perafort, on s’hi van reunir un centenar de

A més de sopar, la festa de la verema també
va incloure una part lúdica. En aquest
sentit, els més petits van poder jugar amb

els inflables instal·lats a l’exterior del Casal
mentre que a l’interior, la música de Forés
Band va servir per amenitzar la jornada. La
festa de la verema està organitzada per la
Societat Cultural i Recreativa de Perafort i
per l’Ajuntament del municipi.

Cursos refrescants durant l’estiu a les piscines
Al llarg del mes de juliol, la piscina
municipal de Puigdelfí va acollir diferents
cursos. D’una banda, es van organitzar
cursos de natació per a nens i nenes. En
total, van ser una quarantena de joves
aproximadament els que varen participar
en aquesta ac tivitat. D’altra banda,
també es va celebrar un curs d’Aquagym
per a adults en el que hi varen prendre
part una desena de persones.
Els cursos de natació a les nostres piscines
són una manera refrescant de fer passar
l’estiu alhora que s’aprèn i es fa esport. És
per això que amb els anys, s’han convertit
ja en una activitat fixa a casa nostra.
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Societat

Un centenar de persones participen
en la Sardinada Popular

El passat 25 d’agost va tenir lloc la Sardinada
Popular, una activitat que any rere any,
disposa d’un públic fidel que no es vol
perdre aquesta cita lúdica i gastronòmica a
la vegada. Aquest sopar, organitzat per la
Societat Cultural Recreativa i l’Ajuntament
de Perafort, va tenir lloc al Casal Municipal.
Abans d’asseure’s a taula però, les sardines
es van coure a l’exterior del Casal i quan ja
van estar a punt, els comensals van poder
menjar aquest gustós plat acompanyat d’una
amanida.
En acabar de sopar, el grup Xató Havaneres
va posar música a la jornada interpretant les
millors havaneres. La sardinada popular es va
recuperar fa anys al nostre municipi i és un
acte gastronòmic que té molt bona acollida
ja que, no només es mengen sardines, sinó
que és l’excusa per fer una trobada veïnal
a l’estiu.

Després de sopar,
els assistents van
gaudir de la música
de Xató Havaneres

Societat
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Èxit de participació als Casals d’Estiu
Un any més, Perafort i Puigdelfí van posar
a disposició de les famílies els casals d’estiu
per als més joves de casa. D’una banda, entre
els dies 25 de juny i 27 de juliol, un total de
159 participants van prendre part en el Casal
d’Estiu que sota el títol ‘La volta al món’ va
aplegar nombroses activitats.
Aquests participants podien prendre part
en el casal durant una setmana i fins a un
màxim de cinc. En tot aquest temps, van
gaudir d’activitats vinculades als viatges que
els van permetre, per tant, conèixer altres
cultures i participar en moltes aventures a
més de fer la volta al món. Entre el conjunt
d’activitats realitzades destaquen per exemple,
les relacionades amb la dansa, el teatre o els
jocs esportius i d’orientació. A més, i com a
novetat d’enguany, els participants en el casal
van fer unes mini colònies i van tenir moltes
sorpreses més.

180 joves del
municipi van
prendre part en les
diferents activitats
organitzades
D’altra banda, l’Escola Bressol també va
posar a disposició dels més petits un altre
Casal d’Estiu que sota el mateix títol, ‘La
volta al món’, va acollir gairebé una vintena
de participants. En aquest cas, el casal es
va dur a terme entre el 16 i el 27 de juliol
i en el marc d’aquest, es van desenvolupar
moltes activitats relacionades amb la màgia,
els experiments, les arts plàstiques, els balls,
gimcanes i els jocs d’aigua.
En aquests dos casals, a més, no hi van faltar
unes celebracions molt estimades per tots,
com ho són el carnaval d’estiu, la festa de
l’escuma i la màgica festa de fi de casal. La
diversitat d’activitats realitzades deixa clar que,
entre els més petits i els més joves del municipi,
la diversió va estar garantida durant tot l’estiu
a Perafort i Puigdelfí.
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Educació

Després de l’estiu, arriba la
tornada a l’escola
Finalitzades les vacances d’estiu, es va
iniciar un any més, el curs a l’Escola Bressol
Mar Blava. Uns dies abans de la inauguració
oficial, i amb la presència de la regidora
d’Educació i de tot l’equip educatiu, es
va celebrar el tradicional berenar amb
el que es dona el tret de sortida al curs
escolar. Així, els nens i nenes van tenir
un primer contacte amb les educadores,
les seves classes i amb la resta d’alumnes
de l’Escola Bressol. Tant els veterans
com els recentment incorporats, que van
haver de passar el corresponent període
d’adaptació, van iniciar el curs amb molta
il·lusió i amb total normalitat.
De cara a aquest nou curs 2018-19, l’Escola
Bressol manté la iniciativa consistorial de
donar dues classes setmanals d’anglès, de
mitja hora cadascuna, als nens i nenes de
P2. Aquesta iniciativa permet que els petits
i les petites vagin aprenent i coneixent la
llengua anglesa de manera natural.
A més, i com a novetat, durant aquest curs
s’han posat en marxa dos projectes. Un
és l’anomenat “Pedagogia de la llum”, la
qual, com a element present en la natura
i com a element artificial, permet una
multiplicitat d’accions que es combinen, a

través del joc, la ciència, l’art i la vivència,
i generen un clima d’experimentació i
creativitat. L’ambient de llum ofereix una
oportunitat de jugar a través d’aquesta i
del color, i converteix l’activitat científica
en un centre d’experimentació i d’expressió
artística.
El segon dels projectes que s’han iniciat
enguany és l’anomenat “intel·ligències
m ú l t i p l e s”, q u e s e g u e i x l e s i d e e s
plantejades per Gardner. La nostra Escola
Bressol se suma així a les diverses escoles

que estan començant a implantar aquest
nou mètode d’aprenentatge, el qual
dona més importància a les capacitats
individuals de la persona i parteix de la
idea de que no tots tenim les mateixes
habilitats en segons quines activitats.
L’Escola Bressol Mar Blava ja té en marxa
doncs, un nou curs escolar carregat de
novetats i projectes educatius diversos
amb els que sense dubtes, els nostres
petits i petites aprendran alhora que es
diverteixen.

Educació

Aquest curs hi haurà novetats a
l’escola Josep Veciana
El curs escolar 2018-19 ha començat, a
l’escola Josep Veciana, amb la vista posada
en nous projectes, el principal dels quals
és el que té a veure amb la remodelació
dels seus espais exteriors. Es tracta d’un
programa que involucra els alumnes i els
fa partícips en la renovació del pati, amb
l’objectiu de què aquest espai no sigui
només una zona d’esbarjo, sinó també un
lloc on aprendre, explorar i gaudir.
Perquè el projecte pugui tirar endavant,
cada classe proposarà tot allò que els
seus alumnes volen i necessiten tenir en
aquesta zona. En aquests moments, els
alumnes dels diferents cursos estan en la
fase de disseny d’idees i d’elaboració de
maquetes, i previsiblement, serà a partir del
segon trimestre quan ja es comencin a fer
les remodelacions oportunes. Per tant, el
projecte culminarà cap a final de curs.
Com que ara encara està en una fase molt
inicial, l’única cosa que es pot avançar és
que previsiblement, hi haurà molts racons
diferents fets amb material reciclat i amb
molta jardineria, plantes, laberints, etc. Sense
dubtes doncs, el pati de l’escola acabarà sent
un espai molt agradable per als joves que hi
passen part del seu temps allà.
Al marge d’aquest innovador projecte, els
primers dies d’aquest nou curs escolar els
nostres alumnes varen rebre la visita dels
estudiants de l’escola Gróf Apponyi Albert
Általános de Jászberény, Hongria, amb
la qual el nostre col·legi està agermanat.
Durant la setmana del 15 al 19 d’octubre,
i en el marc de la visita, es van realitzar
diverses activitats curriculars, com per
exemple, les del coneixement del nostre
patrimoni més immediat. En aquest sentit,
els joves van poder visitar la Rambla Nova de
Tarragona i també van anar a la muntanya
de Montjuic de Barcelona. D’altra banda, i
en el marc de l’agermanament de les dues
escoles, també s’està realitzant de manera
conjunta un projecte d’innovació educativa
anomenat “Etwinning”.
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Esports

Més d’un centenar de participants
en la 12a Bicicletada Popular

Coincidint amb l’inici del curs escolar, el
passat 16 de setembre, va tenir lloc una nova
edició de la Bicicletada Popular de Perafort.
Aquesta va ser la 12a edició d’una activitat
esportiva que ha anat guanyant molt d’èxit
amb els anys, i que ja ha aconseguit assolir
més d’un centenar de participants.
Els assistents van poder triar entre dos
circuits. D’una banda, els més petits van
poder fer una volta al poble, mentre que els
més agosarats van realitzar una ruta que els
va dur fins a Vistabella. En acabar aquesta
activitat que va tenir una durada d’unes dues
hores, els participants van poder recuperar
energia menjant coca i xocolata.
A més d’aquesta bicicletada, l’Associació
Esportiva Perafortbike en col·laboració
amb l’Ajuntament de Perafort, també van
organitzar la tradicional Caminada Nocturna
d’estiu, que va tenir lloc el passat 10 d’agost.
El circuit pel que va transcórrer aquesta
activitat era de 10 quilòmetres, aptes per

a tothom. Durant el transcurs d’aquesta
caminada, es va realitzar una aturada per
sopar, i tot seguit es va continuar la ruta fins
arribar un altre cop a Perafort.
Finalment, i també a nivell esportiu, un grup
de socis de Perafortbike va realitzar la Baixada
d’Andorra el passat 8 de setembre. Aquesta
ruta, que durant anys s’ha realitzat amb un
grup de bicicleta de carretera, té prop de
190 quilòmetres i malgrat fresca que va fer
a primera hora, va ser una gran experiència
per als participants que hi varen prendre part.

La Caminada
Nocturna i la
Baixada d’Andorra,
altres activitats

Esports
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Gairebé 80 participants en el
campionat de Tennis Taula
Prop de 80 persones van participar en el campionat de Tennis
Taula que es va celebrar el passat 24 d’agost a Perafort. La
d’enguany va ser la 8a edició d’aquesta activitat esportiva que
es realitza a la fresca, aprofitant les bones temperatures de les
nits d’agost.
Com és habitual, la vuitantena de participants es van dividir entre
les diferents categories existents. A més, va haver-hi molt de
públic que no es va voler perdre aquest torneig. Per tot plegat,
més d’un centenar de persones es van donar cita al llarg del
vespre i la nit que va durar l’activitat.
Com en tota activitat esportiva, a més de la satisfacció de
participar en el joc, es van donar premis als assistents. En aquest
cas, es van lliurar copes i medalles a tots els jugadors, es van
sortejar pales de tenis taula i es va donar un val bescanviable per
un entrepà i una beguda a tots els participants.
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Societat

La perafortina Francisca Gras Canals
rep una distinció molt especial
El passat mes de juliol, la Dra. Francisca Gras, més coneguda a casa
nostra com a Paquita Gras, va ser reconeguda amb una distinció
de Mèrit als Serveis Distingits. Es tracta d’uns reconeixements que
s’atorguen de manera anual pel Consell Comarcal del Tarragonès i a
proposta dels diferents ajuntaments de la comarca. És per això que
cadascun dels consistoris proposa el nom d’un veí o entitat que per
la seva vàlua professional, hagi contribuït a augmentar el prestigi del
municipi i del Tarragonès. Enguany, el nostre Ajuntament va tenir a
bé reconèixer la tasca de la Dra. Gras, que és llicenciada en Medicina
i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, i especialista en patologia
mamària.
L’acte de lliurament de les Distincions al Mèrit en els Serveis Distingits
va tenir lloc a Vespella de Gaià i va comptar amb l’assistència de
l’homenatjada, el nostre alcalde i el vicepresident i el president del
Consell Comarcal del Tarragonès.

La 18a edició de la Vallmotada
fa parada a Puigdelfí
El passat 16 de setembre, es va celebrar una nova edició de la
Vallmotada, la trobada de motos de Vallmoll. Com és costum,
més d’un centenar dels motoristes participants van fer parada a
Puigdelfí, on van prendre un refresc i un aperitiu al lateral de la
Pista Poliesportiva. Mentre els motoristes feien aquesta parada,
molts veïns i veïnes van poder gaudir veient les motos aparcades.
Enguany ha estat la 18a edició d’aquesta trobada de Motos que va
tenir el seu punt d’inici a Vallmoll i que posteriorment, va passar
per la Massó, el Rourell, Vilallonga, el Morell, la Pobla de Mafumet,
Perafort, Puigdelfí, la Secuita i Nulles.

Consistori

S’obre el termini de presentació de
sol·licituds per als ajuts a l’estudi
Entre el 15 de novembre i el 31 de desembre, estarà
obert el termini per presentar les sol·licituds dels
ajuts a l’estudi. Un any més, l’Ajuntament posa a
disposició dels veïns i veïnes aquests ajuts amb els
que vol fer un cop de mà a les famílies del municipi
que tenen fills en edat escolar. Fruit d’aquest
compromís, per a aquest curs 2018-19, l’Ajuntament
de Perafort ha incrementat les aportacions que es
faran a cada un dels diferents ajuts.
Aquelles persones que estiguin empadronades
durant tot el curs escolar i que resideixin a Perafort
i Puigdelfí amb anterioritat al 12 de setembre de
l’any natural anterior al de la convocatòria, podran
optar als ajuts, sempre i quan estiguin al corrent
dels pagaments municipals. Entre d’altres, s’han
posat a disposició dels veïns i veïnes diversos tipus
d’ajuts, com els destinats a l’adquisició de llibres i
matrícules, els ajuts per al transport escolar o l’ajuda
extraordinària per a famílies en situació d’atur.
Podeu consultar les ba ses completes per a la
sol·licitud d’ajuts, a l’Ajuntament o a través del web
www.perafort.cat.

Amb la tardor, arriben
nous cursos per a tothom
El passat mes de setembre es va obrir el període d’inscripció als nous cursos
que enguany ofereix l’Ajuntament. Un cop més, s’han posat a disposició dels
veïns i veïnes nombroses alternatives englobades en diferents àmbits temàtics,
com ho són la formació, el lleure i l’esport i la salut.
En l’àmbit formatiu, a més dels cursos d’anglès que s’ofereixen habitualment,
enguany s’ha posat a disposició dels veïns i veïnes un curs de mecanografia i
un de noves tecnologies, ambdós gratuïts per a majors de 65 anys.
A nivell de lleure, s’han mantingut els cursos amb més èxit des de fa anys al
nostre municipi, com ho són els de manualitats, teatre, restauració de mobles,
puntes de coixí, costura i salsa i bachata.
Finalment, en l’àmbit de l’esport i la salut, la novetat d’enguany és el curs
de taller de la memòria. A més però, s’han mantingut cursos com el de ioga,
aeròbic, zumbafort o el taller d’hipopressius.
El llistat de cursos que ofereix l’Ajuntament es va actualitzant i ampliant al
llarg de l’any. Podeu anar consultant les noves propostes de cursos, tallers i
activitats diverses a través del web www.perafort.cat.
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Perafort i Puigdelfí es mullen i són solidaris
La Fundació Esclerosi Múltiple va organitzar,
un any més, el Mulla’t, la jornada a la que
molts municipis del territori català s’hi sumen
per col·laborar-hi. Amb motiu d’aquesta
iniciativa, les piscines municipals dels pobles
par ticipant s posen a la venda material
de merchandising i els diners recollits es
destinen a la Fundació, amb l’objectiu de
donar suport a les persones que pateixen
esclerosi múltiple.
A Puigdelfí, el Mulla’t es va celebrar el 27 de
juliol, en el marc de la celebració de cursos a
la Piscina, mentre que a Perafort, la jornada
va tenir lloc durant el Parc Aquàtic celebrat
per Sant Pere.

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.

El poble és el primer. Vivim situacions convulses, i en alguns
moments crispades, que entre tots junts hem de poder resoldre.
Masses vegades mirem i analitzem quina és la nostra posició
al respecte d’un tema, ens aferrem a aquesta i ens oblidem de
quina és la posició del que tenim al davant. Moltes situacions
de conflicte es resoldrien si miréssim als ulls al veí i actuéssim
pensant en aquesta convivència que en el cas d’un poble com és
Perafort i Puigdelfí, necessàriament és estreta i propera. Masses

vegades, juguem a ser grans estadistes. En el grup municipal de
l’equip de govern, volem pensar més en el nostre poble, en les
necessitats que hi tenim i en com podem resoldre-les. Pensant
en tots i cadascun dels habitants de Perafort i Puigdelfí, pensant
en el veí, pensant en els carrers, pensant en els equipaments...
només així, guanyarem en convivència, la qual és imprescindible
per tenir la qualitat de vida necessària per estar bé.

El grup municipal Psc Perafort i Puigdelfí treballa des de els seus
inicis, aportant de manera positiva iniciatives i propostes que es
facin la vida millor als veïns del nostre municipi.
Les persones que integrem aquest grup, entenem que a nivell
municipal hem de treballar en millorar el nostre poble a tots els
nivells, carrers nets, instal·lacions esportives, donar facilitats
als comerços i negocis per que puguin tirar endavant, cuidar a
la nostra gent gran donant-li serveis d’assistència i propostes
lúdiques, atendre als nostres joves orientant-los en el seu futur

i sobretot ajudar a les famílies que es troben en dificultats.
El que veritablement importa són les persones, volem fer de
Perafort i Puigdelfí un referent en qualitat de vida.
Al maig del 2019 tornarem a tindre eleccions municipals i nosaltres ens presentarem amb un programa electoral, treballat des
de la proximitat i amb el ferm compromís de portar-lo a terme.

Existeix un indicador que qualssevol persona pot comprovar si
Espanya va bé o no, aquest indicador el podeu trobar a la pàgina
web www.ree.es, és el creixement del consum de l’energia elèctrica. Durant molts anys el Govern d’Espanya ha utilitzat aquest
indicador per fer les previsions del creixement econòmic i ajustar
els Pressupostos de l’Estat. Entre el mes d’octubre de 2017 i el
mes de setembre de 2018, el creixement del consum d’energia
elèctrica ha estat del 1,7% per tant Espanya creix un 1,7% en
economia. Aquet creixement econòmic en part és degut a Cata-

lunya en un 20%. Per tant es lògic que una vegada descomptats
els costos generals de l’estat en que tots hi estem obligats a contribuir com és l’exèrcit, la casa Reial, Forces de seguretat, etc...
la part proporcional torni a Catalunya en forma d’inversions en
infraestructures per poder seguint creixent i aquí és quan la cosa
deixa de funcionar i el Govern de Madrid no compleix amb les
seves “obligacions” d’invertir a Catalunya. Actualment el dèficit
augmenta, per tant si a Catalunya no inverteixen a on van a
parar els calés, a la resta d’Espanya o a la butxaca dels polítics?

Un día 19 de octubre de 1988 la OMS (Organización Mundial
de la Salud) estableció que todos los días correspondientes a
la fecha “19 de Octubre”, se celebraría el “Día Mundial de
la Lucha contra el cáncer de mama”. Desde UPIP queremos
rendir homenaje a todas las que lo hacen día a día, a las que
lo hicieron y vencieron, a las que lo hicieron y ya no están,
y a las que en el futuro deberán luchar contra él, aunque a
todos nos gustase que ese día nunca llegase. Va por todas
vosotras LUCHADORAS.

Consistori
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Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple Ordinari celebrat
el 14 de juny de 2018
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció del regidor Marc Gavaldà Sendrós.
· S’aprova per unanimitat l’estudi de viabilitat econòmica de la
concessió del servei de menjador al centre CEIP Josep Veciana i Escola
Bressol Mar Blava per als cursos 2018-19, 2019-20 i prorrogable
fins al curs 2021-22. S’aprova també l’obertura de l’expedient de
contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques particulars de contractació d’aquesta
concessió.
· S’aprova la proposta de classificació de licitadors del procediment
contractació del Servei d’explotació, conservació i manteniment dels
sistemes de sanejament de Perafort i Puigdelfí. S’aprova requerir
a l’empresa Instal·lacions Olivé, SL perquè acrediti que disposa de
la capacitat suficient per contractar amb l’administració i aporti la
documentació necessària per a procedir amb el tràmit.
· S’aprova per unanimitat el preu públic per a l’adequació de l’accés
de guals, que es xifra en 70 €.
· S’aprova per unanimitat establir com a festes locals per a l’any
2019, els dies 18 de gener i 28 de juny.
· S’aprova per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora del preu de l’Escola Bressol Municipal Mar Blava per
afegir a la tarifa de plaça escolar que els treballadors/ores d’empreses
ubicades al terme municipal de Perafort i Puigdelfí gaudiran d’una
reducció de 20 euros de setembre a juny, i de 10 euros el mes de
juliol. També es modifica la tarifa de servei de menjador. Preus de
dinar amb berenar mensual: 101 euros. Preu de dinar amb berenar
esporàdic: 6,80 euros.
· S’informa al ple que es vol tirar endavant el sector industrial de la
Beurana. S’ha demanat al 40 % de la propietat que ha manifestat
aquesta voluntat que preparin documentació gràfica per fer una prèvia
reunió a Urbanisme. L’Ajuntament tindrà un 10% d’aprofitament mig
al costat de la rotonda. Era una indústria en sòl rústic i es va fer una
modificació puntual i es va aconseguir que fos zona industrial i ara
toca desenvolupar-la.

Padród’habitants
1.299

EMPADRONATS

NAIXEMENTS
Alexander Wang Requena
26/07/2018
Daniela Segado García
29/07/2018
Ona Caballero Domenech
27/08/2018

· S’informa 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’han finalitzat les obres dels carrers de Puigdelfí
excepte alguna vorera. El camí de Perafort a Garidells ja està licitat a
una empresa del Catllar.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple Extraordinari
celebrat l’1 d’agost de 2018
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.
· S’aprova per unanimitat crear la seu electrònica de l’Ajuntament,
disponible en l’adreça URL www.perafort.eadministracio.cat la
titularitat, gestió i administració de la qual correspon a aquest
Ajuntament. Aquesta seu electrònica entra en funcionament a les
zero hores del dia 1 de setembre de 2018.
· S’aprova l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits:
pagaments pendents d’aplicar al pressupost provinents d’exercicis
anteriors.
· S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdits del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit.
· S’aprova el compte general de l’exercici 2016.
· S’informa al ple de l’informe d’Intervenció sobre el període de
pagament a proveïdors durant el 4t trimestre de 2017:
- Període mig de pagament: 32,17 dies
- Rati d’operacions pagades: 6,63
- Rati d’operacions pendents: 55,76
- Total pagament: 257.092,82 €
- Total pendents: 277.376, 06 €

MATRIMONIS
Victor Burgaleta Risquez
Sara Costa Noriega
15/09/2018

DEFUNCIONS
Rosa Maria
Sendros Valls
22/07/2018
(fora Registre):
José Antonio
Herrera Mariño
21/08/2018
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Serveis
Farmàcies
17 de novembre, Tarragona Cabrito Serra, M. Teresa.

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

Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

15 de desembre, Tarragona Salomó Tuset, Esther.

18 de novembre, Tarragona Pons, M. Carme – Aranda, Nuria.

Canyelles, 6. Tel.: 977506595

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

16 de desembre, Tarragona Sole Pons, Mª Mar.

24 de novembre, Tarragona Roig – Sabaté, C. B.

Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72

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

22 de desembre, Tarragona Pons, M. Carme – Aranda, Nuria.

25 de novembre, Tarragona Canals Garriga, M. Teresa.

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

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

23 de desembre, Tarragona Boronat Poderós, Jorge.

1 de desembre, Tarragona Tuset Pros, Josefina..

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

2 de desembre, Tarragona Papaceit Sansa, Laura.

25 de desembre, Tarragona Vidal Gotanegra, M. Teresa.
Enginyer Cabestany, 2. Tel.: 977 21 69 59

Plaça Ponent, 2. Tel.: 977 21 35 33

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

26 de desembre, Tarragona Roset, Marta - Font-Quer, Raúl.

6 de desembre, Tarragona Esqué Englund, Francisco.

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

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

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

8 de desembre, Tarragona Iáñez Burgos, Oliva Maria.
Passeig Marítim Rafael de Casanova, 1. Tel.: 977 59 13 84

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

30 de desembre, Tarragona Felip Colet, M. Carme.
Dr. Mallafre Guasch, 2. Tel.: 977 22 32 55

9 de desembre, Tarragona Cogul Ardèvol, Francesc.

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

A
Perafort i Puigdelfí

Ajuts per a
estudiants
Curs 2018/2019

Informa-te’n
a l’Ajuntament
i al web municipal
www.perafort.cat

