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Joan Martí Pla i Pla
Alcalde

a unes setmanes vam viure la festa major de
Sant Pere que per a tots nosaltres, és un motiu
d’entreteniment i diversió. Els diversos actes
que se celebren en el marc d’aquesta festa
major serveixen, no només per passar bones estones,
sinó també per viure uns moments de companyia
entre tots els habitants. El concurs de truites, les
cercaviles, els jocs infantils... tot serveix perquè
els veïns i veïnes del nostre municipi passin bones
estones junts i puguin relacionar-se.
D’altra banda, al mes de juny, també vam donar per
finalitzat el curs escolar. Els joves i els petits i petites
de l’escola Josep Veciana i de l’escola Bressol Mar
Blava, van acabar per tant, amb les seves activitats
escolars. Ha estat un curs dur i alhora divertit. Dur,
perquè han hagut d’esforçar-se en superar els reptes
escolars, i divertit, perquè, tal i com veureu en aquest
número de la revista, el trimestre ha estat carregat
d’activitats lúdiques amb les que s’ho han passat
d’allò més bé.
Si una cosa no ha canviat però, ha estat el govern
municipal de Perafort. El passat 24 de maig, els
habitants del municipi van tenir una cita amb les
urnes i van revalidar la confiança en el grup municipal
de CiU, que gràcies a això, governarà amb majoria
absoluta durant els propers quatre anys. La feina
que ens hem marcat, per a aquesta nova legislatura,
ja està en marxa i per tant, des del mateix dia de
les eleccions, ens trobem treballant per al vostre
benestar. Com sempre, restem oberts a les vostres
propostes i us agraïm que ens hagueu fet costat en
aquests comicis.

LA SETMANA CULTURAL
10-11
CELEBRACIÓ DE L’1 DE MAIG
A PUIGDELFÍ
12-13
ACTIVITATS A L’ESCOLA JOSEP VECIANA
14-15
CELEBREM UNA NOVA EDICIÓ
DE LA GALA DE LA DANSA
17
NOTÍCIES BREUS
18-19
L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA
NOVES LÍNIES D’AJUTS
20

Butlletí d’informació Municipal. Núm. 55
Alcalde President: Joan Martí Pla i Pla
Coordinadora: Roser Artacho Leiva
Redacció, dissenay i maquetació: Gestión 4
Fotografies: Col·laboracions de veïns
Dipòsit Legal: T-1057-2000
Comunica’t amb l’Ajuntament:
Telèfon: 977 62 50 06 Fax: 977 61 00 27
www.perafort.cat www.puigdelfi.cat
Mail: ajuntament@perafort.com

4

Eleccions 2015

CiU guanya i Joan Martí Pla
és reelegit alcalde de Perafort

Fotografia de tots els regidors que
conformen el nou consistori de Perafort
després de les eleccions del 24 M

La cita amb les urnes del passat 24 de maig va servir perquè els veïns
i veïnes de Perafort escollissin els seus representants al consistori
perafortí. Un cop més, el grup municipal de Convergència i Unió ha
obtingut la majoria absoluta, amb 5 regidors, en aquests comicis i per
tant, Joan Martí Pla i Pla ha estat reelegit com a alcalde del municipi.
El segon partit més votat va ser el PSC-CP, que ha obtingut representació
amb dos regidors. Finalment, els partits UPIP i AMPEP-FIC van obtenir
representació amb un regidor cada un.
En aquests darrers comicis municipals, un total de 706 votants estaven
cridats a les urnes i es va registrar una abstenció del 23,26 %.

Convergència i Unió
ha obtingut la majoria
absoluta amb 5 regidors
Distribució d’escons

Eleccions 2015
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Regidors de la legislatura
2015-2019

Sr. Joan Martí Pla i Pla

Sra. Roser Artacho Leiva

ALCALDE
Alcaldia i Urbanisme

1A TINENT D’ALCALDE I ALCALDESSA
PEDÀNIA DE PUIGDELFÍ
Regidora d’Hisenda i Tresoreria,
i Personal

Sr Xavier Prim Cusidó
Regidor de Medi Ambient i
Agricultura, Parcs i Jardins i Esports

Sra. Elena Sánchez Yuste

Sr. Marc Gavaldà Sendrós

Sr. Jose Daniel Esparza Sirera

Regidora de Sanitat, Benestar
social i Educació

Regidor de Joventut i Festes

Regidor PSC-PM

Sr. Manuel Baeza Galdón

Sr. Juan Navarrete Montoro

Sr. Lluís Massagué Vidal

Regidor PSC-PM

Regidor d’UPiP

Regidor d’AMPEP - FIC
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Sant Pere

Amb motiu de les festes es va celebrar una
cursa ciclista, la festa de l’escuma i la primera
edició del Concurs de Baldufes, entre moltes
altres activitats

Sant Pere

Vivim una festa major de Sant
Pere plena d’actes

L

a lectura del tradicional pregó de festa major donava com és costum,
el tret de sortida a la festa major de Perafort. Jesús Loma Ossorio,
president de l’AEQT, va ser l’encarregat de pronunciar aquest pregó
al qual hi van assistir nombrosos veïns i veïnes del municipi.

Durant el seu pregó, Loma Ossorio va elogiar alguns dels trets diferencials
del nostre municipi, com per exemple, la nostre gastronomia, i també
va voler incidir en la capacitat d’evolució i de creixement del nostre
municipi: “L’estació de l’AVE reflexa una realitat que ha canviat la
fisonomia de Perafort, però que no ha d’ocultar el dinamisme que té
aquesta població. Perafort i Puigdelfí, a ulls d’un forà com jo,però que
creu en el concepte de Camp de Tarragona com a unitat en el territori
per al desenvolupament i les seves oportunitats, és un exemple de
creixement. Mentre en els últims 30 anys, Catalunya ha crescut al
voltant d’un 20 per cent, un municipi com Perafort ho ha fet al voltant
del 200 per cent. A més ho ha fet situant la mitjana d’edat de la seva
població, per sota de les mitjanes nacionals i provincials. Un poble que creix
i que atreu gent jove és un poble viu, atractiu i ple d’oportunitats”, va dir.
Un cop finalitzat el pregó, al qual també hi van assistir el delegat del
Govern de la Generalitat, els alcaldes de La Pobla de Mafumet, Garidells
i Pallaresos, i els directors dels complexos industrials a Tarragona de
DOW Chemical i Repsol, es va donar pas al sopar de gala. 200 veïns
i veïnes de Perafort no es van voler perdre aquesta trobada anual que
es va realitzar a la carpa de festes.
Amb motiu de la celebració de Sant Pere i fins al dia 5 de juliol, es van
organitzar prop d’una trentena d’actes pensats perquè grans i petits,
poguessin gaudir de la festa major de Sant Pere. Amb les següents
fotografies, fem un repàs d’algunes d’aquestes activitats.

Com sempre, no va faltar el tradicional
sopar de gala al qual hi van assistir uns
200 veïns i veïnes del nostre municipi

Al seu pregó, Loma
Ossorio va elogiar el
nostre municipi
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Sant Pere

Fins al 5 de juliol, grans
i petits van gaudir de la
festa major de Sant Pere

Es van organitzar moltes activitats per
als nens i nenes, i també hi va haver
concerts i futbol

Societat

La gran
festa del foc
El nostre municipi va viure, el passat 23 de juny, una
gran revetlla de Sant Joan. En aquesta no hi van faltar
els actes més esperats pels nostres habitants. Per
començar, la flama del Canigó va arribar a Perafort
a mitja tarda i ja a la nit va tenir lloc l’encesa de la
foguera de Sant Joan, al solar que hi ha davant de
l’Escola Bressol Mar Blava. Tot seguit, va ser el torn
del sopar de motxilla per al qual es van posar brases
i graelles a disposició dels veïns i veïnes. La nit va
continuar amb animació per a tothom: d’una banda,
amb inflables per als més joves i, de l’altra, amb
l’animació musical del quartet Texas Grup, que va
fer ballar tothom fins ben entrada la matinada.

La Llumeneta i el Llumenot
celebren que es fan grans
El cap de setmana del 6 i 7 de juny, Perafort
va acollir una celebració ben especial. Es
tracta dels aniversaris de la Llumeneta i el
Llumenot que enguany han complert 15 i 10
anys respectivament. Aquest cap de setmana
festiu va incloure l’actuació de diverses figures
del bestiari festiu català com són la Cuca
Camp del Rei de Vilanova del Camí, la Cuca
de Castellbisbal, la Cuca Japonesa de Terrassa,
la Cuca del Pi de Puigpelat, el Cuc de Molins
de Rei, la Cucafera de Reus, les Cucaferes de
Tarragona gran i petita, la Zeuzera Pyrina del
Morell i la Llumeneta de Perafort.
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Societat

La cultura envaeix el municipi
Nombrosos actes conformen la setmana cultural de Perafort i Puigdelfí

La diada castellera va comptar amb la presència de la Colla
Jove Xiquets de Valls, la Colla Castellera de Sant Pere i
Sant Pau i els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta

Societat

Taller de circ a càrrec de
la companyia Passabarret
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Imatge de la portada del llibre editat pel consistori

D

es de l’última setmana d’abril i fins
la primera setmana de maig, van
tenir lloc tot un seguit d’actes amb
motiu de la celebració de la setmana
cultural. Un dels més destacats va ser, com és
habitual en aquestes dates, la celebració de
Sant Jordi.

Inauguració de l’exposició
fotogràfica Camerún 154

Sessió de contacontes

Un any més, l’Ajuntament de Perafort va
editar un llibre amb motiu de Sant Jordi el qual
portava el títol La meva primera comunió.
Imatges dels habitants de Perafort i Puigdelfí
(1913-2012). Prop de 130 persones van
proporcionar la fotografia de la seva comunió
per tal d’acabar confeccionat aquest llibre que
no tan sols és un recull d’imatges sinó que a
més, és un clar testimoni de com ha evolucionat
aquesta celebració amb el pas dels anys, i més
concretament, en el darrer segle. Els pentinats,
els vestits del nens i les nenes, la composició de
les fotografies... tot serveix per veure com han
evolucionat les comunions en el darrer segle.
Com és habitual, el consistori també va fer
entrega d’una rosa a cadascuna de les llars
de Perafort i Puigdelfí i de diferents llibres
de lectura per als nens i joves del municipi.
D’aquesta manera, l’ajuntament vol contribuir
al desenvolupament personal i formatiu dels
més joves del municipi.
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Societat

Puigdelfí celebra la festivitat
de l’1 de maig
Durant tot el dia es van celebrar actes
per a grans i petits. Com en anys
anteriors, es va tractar d’una jornada
plena d’activitats

C

om ja ve sent tradició, Puigdelfí va
acollir una jornada festiva amb motiu
de la celebració de l’1 de maig. Tal i
com s’ha fet en els darrers anys, el
Casal del municipi va acollir una festa a la que
hi van assistir un centenar de veïns i veïnes, els
quals van poder degustar una exquisida fideuà
preparada pel Col·lectiu de Dones de Puigdelfí.
A més, també van poder passar-ho d’allò més
bé gràcies a l’actuació musical que es va oferir
en acabar de dinar.
Prèviament, es van organitzar activitats amb
inflables per als petits i petites del municipi els
quals, a la tarda, també van poder participar en
una activitat amb jocs i tallers sobre reciclatge i
medi ambient. Aquesta activitat es va impartir
amb la col·laboració del Consell Comarcal del
Tarragonès.

El Col·lectiu de Dones de Puigdelfí
va preparar una fideuà

Els més joves van poder divertir-se amb inflables

Societat

Es van realitzar
tallers i jocs sobre
reciclatge i medi
ambient per als
nens i nenes
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Educació

Últim trimestre del curs a
l’escola Josep Veciana

E

ls alumnes de l’escola Josep Veciana
han tingut un últim trimestre de
curs molt actiu. No han parat de fer
activitats i totes elles han estat molt
educatives i alhora, divertides! D’una banda,
tots els alumnes de l’escola han pogut passar
pel planetari que es va instal·lar a l’aula de
psicomotricitat. Es tractava d’un iglú inflable
a l’interior del qual s’hi projectaven imatges
del cel amb els planetes i les estrelles.
D’altra banda, una trentena d’alumnes de
cinquè i sisè de primària van participar en
la mostra de teatre de Tarragona, mentre
que dos alumnes, un de quart i un altre de

cinquè, van participar al Concurs de Lectura
en Veu alta. A més, i amb motiu de Sant Joan,
els alumnes van rebre algunes xerrades per
prevenir-los sobre els perills de tirar coets.

El curs va finalitzar com és costum, amb
una gimcana d’aigua i passant l’últim dia a
la piscina. Que gaudiu de les merescudes
vacances!

Fora de l’escola, els alumnes de sisè van fer
una excursió de BTT pel municipi i els alumnes
d’infantil van anar al circ, mentre que els de
primària que van visitar el Club Nàutic de
Tarragona. Per la seva banda, els alumnes
de cinquè i sisè van visitar el parlament de
Catalunya, on van ser rebuts per un conseller
que va contestar totes les seves preguntes
sobre el funcionament de la institució i sobre
el seu dia a dia.

Els alumnes de Perafort podran anar a l’IES
de Pallaresos
Pel que fa a la polèmica generada per la
decisió del departament d’Ensenyament
relativa a traslladar als alumnes de Perafort
a l’extensió de l’institut del Catllar, finalment,
es va fer marxa enrere en aquesta decisió. Els
alumnes podran doncs, escollir si cursen els
seus estudis a l’IES de Pallaresos o si volen
anar al del Catllar.

Educació

Els alumnes que
han de cursar 1r
d’ESO podran
triar a quin centre
cursen els estudis

I tu, has votat?
Clàudia Pla, alumna del col·legi Josep Veciana
ha quedat entre les 10 finalistes del concurs “Fes
la Mascota dels Jocs Mediterranis”. A través del
web www.tarragona2017.cat i del Facebook dels
jocs s’han fet votacions entre tots els dibuixos.
Els cinc que han obtingut més ‘m’agrada’ serviran
d’inspiració per al disseny final de la mascota de
Tarragona 2017.
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Educació

Els nens i nenes de l’escola
bressol gaudeixen de valent
Durant el passat trimestre, van donar la benvinguda a la primavera i van
fer diferents sortides que van ser molt i molt divertides per a tots ells

L’últim trimestre de curs ha estat carregat
d’activitats a l’Escola Bressol Mar Blava on,
a partir del mes de març, s’hi van realitzar
moltes accions encaminades a donar la
benvinguda als canvis que es donaven al
paisatge i al clima, amb motiu de l’arribada
de la primavera.
En aquesta època, una de les activitats
preferides dels més petits és la de plantar
un hort. Per això, enguany, van plantar
tomàquets, carbassons, enciams… i durant
les setmanes posteriors, van visitar-lo per

regar les plantes i per veure els canvis que
s’hi donaven.
Treballar tot el que envolta la celebració
de Sant Jordi va ocupar gran part del mes
d’abril. Els alumnes de l’Escola Bressol van
poder conèixer de primera mà la llegenda de
Sant Jordi a través d’una representació teatral
ben especial, que va estar protagonitzada per
pares i mares d’alumnes de l’escola.
Sense cap dubte la sortida al dofinari de
l’Aquopolis va ser l’estrella del mes de maig.

Van poder veure crancs, dofins, taurons i
balenes i també van poder interactuar amb
els dofins, alimentar-los, llençar-los pilotes,
veure els salts que feien, etc.
Finalment, a mitjans del mes de juny, va
tenir lloc la tradicional sortida a la Granja
de Reus. Durant tota la jornada els alumnes
van poder participar en les activitats diàries
d’aquest espai, com per exemple, alimentar
els animals. També van fer una passejada amb
carro per la granja, amb la qual es va posar
punt i final a la visita.

Educació

Els petits van anar
al dofinari i van
aprendre molt
sobre els animals

Ballem contra el càncer
Un any més, el nostre municipi ha organitzat la Gala Benèfica de
Dansa que enguany ha arribat a la seva tercera edició. Nombrosos
nens i nenes van participar en aquesta gala que es va celebrar

el passat 14 de juny al municipi. Els diners recollits amb aquesta
activitat es van destinar, com és tradició, a la recerca contra el
càncer infantil que es realitza a l’Hospital Sant Joan de Déu.
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Breus

Reconeixement a
Joan Pere Busquets
El veí i historiador del nostre municipi,
Joan Pere Busquets, va rebre el
premi al Mèrit de Serveis Distingits
el passat dia 17 de juny. Aquest
reconeixement, fet a proposta del
consistori perafortí, va ser atorgat pel
Consell Comarcal del Tarragonès. La
distinció se li va fer com a mostra de
l’agraïment per la seva incansable i
desinteressada tasca com a historiador
local, i per la seva aportació per tal
de preservar la memòria històrica
del municipi de Perafort.

Sortida al teatre
El passat dia 11 d’abril, un centenar
de veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí, acompanyats per l’alcalde
del municipi, Joan Martí Pla i
Pla, i diversos regidors, van anar
a Barcelona a veure l’obra ‘Dos
caras duras en crisis’. Després de
gaudir de valent d’aquesta comèdia
protagonitzada per Bertín Osborne
i Paco Arévalo, els habitants del
municipi es van poder fer una
fotografia de grup amb aquests
dos conegudíssims actors.

Ells també fan
vacances!
Els alumnes que durant l’any han
participat al curs d’informàtica
impartit al municipi van poder
celebrar l’arribada de l’estiu i per
tant, l’acabament de les classes.
En aquesta fotografia els podem
veure durant l’últim dia de classe:
enhorabona per la vostra dedicació!

Breus

El campió d’Espanya de Bike Trial
visita l’escola
Sergi Llongueras, campió d’Espanya de Bike Trial i sots campió
del món de la mateixa especialitat, va visitar el nostre col·legi. Tots
els alumnes del centre, acompanyats per una cinquantena de pares
i mares, van poder gaudir d’aquesta visita que va tenir lloc a la pista
poliesportiva del centre. Durant una hora i mitja, els alumnes van
poder fer preguntes al seu convidat sobre què és el Bike Trial i altres
qüestions que també hi estan relacionades. A més, van poder assistir
a una demostració de Bike Trial en la que alguns dels assistents hi

van participar en primera persona, ja que van fer d’obstacle
durant l’exhibició. Llongueras va superar aquests obstacles
humans amb èxit i va deixar tots els assistents bocabadats.

Nou èxit esportiu de Nora Arilla
La nedadora de Perafort, Nora Arilla,ha finalitzat la temporada d’hivern amb molt bons
resultats. Ha aconseguit plaça de finalista al campionat de Catalunya en tres proves, tot
destacant en segona posició a 100 papallona, i tercera a 200. Arilla també ha aconseguit
mínimes per participar en Campionats d’Espanya absoluts on competeixen els millors
nedadors de totes les edats.
Enguany, entre d’altres projectes, la nedadora també s’ha iniciat en la pràctica del
Salvament i Socorrisme Esportiu. Ara comença el cicle d’estiu on intentarà compaginar
les competicions en ambdós esports i les travesses al mar.
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Consistori

Dues noves línies d’ajuts
Els habitants de Perafort i Puigdelfí que tenen a la seva disposició, fins
al 31 de desembre, dues noves línies d’ajuts. D’una banda, el consistori
vol promoure la millora energètica dels edificis, a la vegada que es
redueixen les emissions de CO2 i es promou un estalvi econòmic per
als habitants de Perafort i Puigdelfí. És per això que s’atorgaran ajuts
o subvencions a aquelles persones que ho desitgin i que compleixin
els requisits marcats en les bases d’aquestes subvencions.
D’altra banda, l’Ajuntament també vol promoure l’arranjament de
façanes i parcel·les urbanes de Perafort i Puigedelfí. Per aquest motiu,
també s’ha posat en marxa una nova subvenció que es concedirà a
aquells veïns i veïnes que s’ajustin als criteris marcats en les bases
d’aquesta subvenció. Per a més informació, podeu adreçar-vos a
l’Ajuntament de 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.

El passat 24 de maig, a Perafort i Puigdelfí es va revalidar la
confiança dels ciutadans en el govern de CiU. Per a nosaltres,
els resultats tenen una lectura molt clara. D’una banda, la de
la confiança dels ciutadans i de l’altra, el nostre compromís de
continuar treballant per a tots els ciutadans, ens hagin votat o
no. Però, i l’oposició? Hi haurà lectures per a tots els gustos i
no faltaran les d’aquells que, amb certa miopia de la realitat,
interpretin el que més els convingui.

Aquests principis de que les coalicions sumen, o de que tots
junts som més, tan sols serveix perquè l’oposició s’autoenganyi
alhora que es pretén negar el que és obvi,. El fracàs d’alguns, tan
sols hauria de servir perquè ells mateixos entenguessin que els
ciutadans ens voten perquè treballem al servei de tot el poble. I
en aquesta visió de treball conjunt, CiU té les portes obertes. Si
volen, ens trobaran i serà un orgull buscar, entre tots, el millor
per a Perafort i Puigdelfí.

Volem donar les gràcies a tots els veïns i veïnes de Perafort i
Puigdelfí pel grau de compromís, respecte i democràcia que
van demostrar el passat 24 de maig. Volem també agrair a tots
aquells que han dipositat en nosaltres la seva confiança, un cop
més continuem sent la segona força més votada. Disposem d’un
equip jove, renovat, il·lusionat amb moltes ganes de treballar
per les persones, per continuar millorant el poble.
Farem una oposició crítica, però constructiva, recolzarem qualsevol proposta que signifiqui un progrés real en el benestar

dels nostres veïns. Felicitem al nostre alcalde pels bons resultats
obtinguts, però volem fer constar també que en nombre de
vots, la resta de grups municipals, si els sumen hem obtingut
377 envers dels 306 de CiU.
Hi ha una voluntat de canvi en el nostre poble i entenem que
aquest fet hauria de fer reflexionar a l’equip de govern, plantejar
un nou model de gestió i deixar participar i col·laborar més als
grups municipals que estem a l’oposició.

Ja han passat les eleccions municipals i al municipi de Perafort
no canvia molt el panorama polític. CiU continua tenint majoria
absoluta amb cinc regidors, i des d’aquí aprofitem per felicitarles. Sí que és veritat que la suma de veïns que no han votat per
ells és major que els que ho han fet, i això és a tindre en compte
pels membres de CIU.
Per altra banda el PSC ha baixat en nombre de regidors, i això
que diuen que són l’única alternativa al Govern actual de CiU,
no és ben bé així, ja que hi ha altres candidatures independents

que també sumen dos regidors. Una d’aquestes som nosaltres,
UNITS PER PERAFORT I PUIGDELFÍ (UPIP), un partit fet per
veïns del poble que renunciem a les sigles dels grans partits per
crear un de propi.
Aquesta vegada han sigut 98 persones les que han confiat en
nosaltres, però en el futur seran moltes més, perquè la diferencia
amb els altres és clara, i això ho veuran, ho sentiran i ho agrairan
els nostres veïns. Comencem el camí, i aquest arribarà fins on
tu, veí, ens portis i vulguis.

Els resultats d’aquestes eleccions han estat diferents respecte a
les altres, per la quantitat de partits que s’hi presentaven i pels
resultats finals. CiU (a partir d’ara, només serà C...): 306 vots,
PSC: 150, UPiP: 98, AMPEP-FIC: 76 i ERC-AM: 53. Aquets
resultats aplicant la llei d’Hondt representen 5 regidors per CiU,
2 pel PSC, 1 per AMPEP-FIC i 1 per UPiP.
Si els partits de l’oposició s’haguessin presentat tots junts,
haguessin tret 321 vots i 5 regidors, i CiU només 4 regidors.

Si el representant de UPiP no s’hagués separat del PSC i
haguessin anat junts, com les eleccions de fa 4 anys... en lloc
de treure tres regidors per separat n’haguessin tret 4 regidors,
amb CiU 4 regidors i AMPEP-FIC 1 regidor.
Si ERC hagués tret 9 vots més, hagués tret 1 regidor, que l’hagués
perdut CiU. Es curiós que un municipi amb tantes “Estelades” a
les finestres i balcons ERC hagi tret uns resultats pobres, això vol
dir que només hi ha 53 independentistes a Perafort i Puigdelfí?

Consistori

Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 17
de desembre de 2014

a Equipaments Esportius, per un termini de 25 anys.

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció del regidor no adscrit, Sr. Javier Antonio Robledo i López.
S’informa de que s’ha arribat a un acord amb el Consorci d’Aigües
de Tarragona (CAT) en la reclamació de la quota de reserva d’aigua
del municipi.

· S’informa de que s’ha fet entrega a l’Hospital Sant Joan de Déu,
d’un donatiu per a la recerca del càncer infantil.

· S’acorda per unanimitat aprovar les bases per a l’atorgament
de subvencions destinades a l’arranjament i pintura de façanes i
parcel·les urbanes dels nuclis de Perafort i Puigdelfí.
· S’acorda per unanimitat aprovar les bases per a l’atorgament de
subvencions destinades a la millora energètica.
· El Sr. Alcalde informa de que la Diputació de Tarragona ha concedit
una subvenció de 19.000 euros per a les obres d’arranjament de
les parets de l’edifici de l’Arquebisbat cedit a l’ajuntament. Informa
també de que l’any vinent es demanarà una nova subvenció de
18.000 euros.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 30
de març de 2015
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció del regidor no adscrit, Sr. Javier Antonio Robledo i López.
· S’acorda per unanimitat proposar a la Junta Electoral Central, al
Sr. Fernando Raduà i López, com a regidor de l’Ajuntament, i en
substitució del Sr. Javier Antonio Robledo López.
· S’aprova amb el vot a favor dels quatre regidors del grup municipal
de CiU, el projecte de construcció d’un skatepark, amb un import de
126.981,44 € i el projecte de construcció de dues pistes de pàdel,
amb un import de 97.054,79 €.
· S’acorda per unanimitat acceptar la cessió d’ús gratuït d’una
finca de 6.925 m2, propietat de l’INCASOL. Aquesta es destinarà

· S’informa de que es posa en marxa la recollida de matèria orgànica
en una primera fase, en què es recollirà la dels restaurants del
municipi. Després de l’estiu, aquesta recollida es farà a bars i
cafeteries de tot el municipi i entre octubre i novembre, quedarà
implantada a tot el municipi.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 28
d’abril de 2015
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció dels regidors no adscrits, Sr. Javier Antonio Robledo i López
i Sr. Juan Navarrete i Montoro.
· S’acorda per unanimitat aprovar el Conveni de data 14 de maig
de 2014, pel qual el Consell Comarcal del Tarragonès encarrega a
l’ajuntament la gestió del Menjador Escola del CEIP Josep Veciana.
· S’acorda per unanimitat aprovar el conveni tramès per la Diputació
de Tarragona i que han de signar els ajuntaments de La Canonja,
Constantí, Perafort, La Pobla de Mafumet i el departament de
Salut de la Generalitat, per a la realització d’estudis d’avaluació
del risc per a la salut dels contaminants atmosfèrics, per part de
l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona,
per a l’any 2015.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 8 de
juny de 2015
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció del regidor del PSC, Daniel Esperza i Sirera.
· Presa de possessió del nou regidor, Sr. Fernando Raduà i López,
per CiU, en substitució del Sr. Javier Robledo i López, que va
presentar la seva renúncia.

Padró d’habitants
NAIXEMENTS

Pau Bargalló Padreny
06 / 04/ 2015

1.320 EMPADRONATS
DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Luis Pedro Bricat Falcón
Silvia Belen Gutiérrez Sánchez

Vicente Lisart Montseny
Taymí Franco García

Mª Carmen Ballart Ribas

07 / 04/ 2015

14 / 06/ 2015

Mª Carmen Mirasol Romero

Oscar Veciana Colillas
Lina Maria Gutiérrez Zapata

Miguel Ángel Prieto Vaz
Maria de los Ángeles Escobar

Fora de registre civil de Perafort

01 / 05/ 2015

04 / 07/ 2015

04 / 05/ 2015

25 / 04/ 2015
03 / 07/ 2015

Manuel Merchan Gómez

21

22

Serveis
Farmàcies
18 de juliol, Tarragona · Sanromà, Núria - Rubio, Clara.

29 d’agost, Tarragona · Tuset J. - Salomó, E.

La Unió, 17. Tel. 977 23 35 21

Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

19 de juliol, Tarragona · Roig – Sabaté.

30 d’agost, Tarragona · Papaceit Sansa, Laura.

25 de juliol, Tarragona · Pujol Perpiñá.

5 de setembre, Tarragona · Vidal Gotanegra, M. Teresa.

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

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

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

Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

6 de setembre, Tarragona · Cogul Ardèvol, Francesc.

26 de juliol, Tarragona · Tuset J. - Salomó.

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

E. Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

11 de setembre, Tarragona · Pinilla Andreu, Míriam,
Francesc Bastos, 1 bis (cantonada Ramon y Cajal). Tel.: 977 22 15 60

1 d’agost, Tarragona · Fullana Fiol, Tomeu.

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

12 de setembre, Tarragona · Milian Grao, Mª Pilar.

2 d’agost, Tarragona · Vidal Gotanegra, M. Teresa.

Canyelles, 6. Tel.: 977 23 27 22

Enginyer Cabestany, 2. Tel. 977 21 69 59

13 de setembre, Tarragona · Sole Pons, Mª Mar.

8 d’agost, Tarragona · Pinilla Andreu, Míriam,

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

9 d’agost, Tarragona · Milian Grao, Mª Pilar.

Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72

19 de setembre, Tarragona · Pons Güell, M. Carme.
Av. Maria Cristina, 12. Tel.: 977 24 37 61

Canyelles, 6. Tel.: 977 23 27 22

20 de setembre, Tarragona · Boronat Poderós, Jorge.

15 d’agost, Tarragona · Cabrito Serra, M. Teresa.

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

Ramón y Cajal, 37. Tel.: 977 21 22 86

26 de setembre, Tarragona · Canals Garriga, M. Teresa.

16 d’agost, Tarragona · Pons Güell, M. Carme.

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

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

27 de setembre, Tarragona · Felip Colet, M. Carme. Dr. Mallafre

22 d’agost, Tarragona · Roig – Sabaté.

Guasch, 2 (al costat de l’Hospital Joan XXIII). Tel. 977 22 32 55

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

23 d’agost, Tarragona · Canals Garriga, M. Teresa.
Av. Prat de la Riba, 31. Tel.: 977 24 10 38

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

(1)

6.45

8.05

(2)

8.30

ESTACIÓ DEL CAMP › TARRAGONA

TARRAGONA › VALLS

(2)

(2)

7.35

9.10

6.00
(0)

7.25

6.30

(1)

7.50

(3)

6.50
(0)

8.30

9.40

10.05

(1)

10.35

9.25

10.00

11.35

12.05

(1)

12.35

(1)

10.30

(2)

11.25

12.00

(1)

13.35

14.05

(2)

14.40

(1)

12.25

(2)

13.25

14.00

(2)

15.35

16.10

(1)

16.40

(1)

14.35

(2)

15.25

16.00

17.35

18.05

(1)

16.35

(2)

17.25

18.05

19.40
21.10
22.40

20.05
21.35
23.05

(1)

18.35
20.35
22.00

(1)

(0)

18.40
20.40
22.05

(2)

(1)
(1)

9.00

(0)

(0)

(1)

19.25
21.00
22.30

(1)

(1)

8.30

10.05

(1)

7.30

8.05

9.05

(1)

9.40

10.50

12.05

(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

6.00
(1)

8.25

10.00
(2)

(1)

12.50

16.00
(1)

18.50

(1)

20.45

(1)

11.25

14.00
(2)

16.50

(2)

19.25

21.00

7.00

7.50

6.00

6.50

7.50

8.45

9.24

9.00

10.00

10.30

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

17.19

18.19

18.55

19.25

20.00

20.35

20.00
21.25
23.05

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

(0)

6.50

9.00

6.20
8.20

19.54

DISSABTES
6.00

(1)

9.25

12.00
(1)

15.30

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

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

(1)

8.25

9.00

9.25

10.00

(1)

10.30

11.25

12.00

(2)

12.50

(1)

14.00
(2)

16.50

20.00
23.10

(1)

15.15

18.00
(1)

20.45

6.00
8.25

13.45

DIUMENGES I FESTIUS
8.05

TARRAGONA › ESTACIÓ DEL CAMP

FEINERS

(1)

17.05

615 75 15 90
977 84 06 56
977 62 55 55
977 29 50 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

VIURE
a Perafort i Puigdelfí
Un camp de tranquil·litat

