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E

l curs escolar ja ha començat, han acabat les
vacances i el fred ha tornat per quedar-s’hi
durant uns mesos. Tornem a la rutina i ho
fem amb la vista posada en tot allò que ha
d’arribar i que ens ha d’aportar benestar a tots els
veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí. Les constants
millores que fem al municipi, la celebració del Nadal,
les festes de Sant Sebastià a Puigdelfí... venen uns
mesos carregats d’accions i actuacions amb un únic
objectiu comú, el d’aconseguir que tots trobeu a
Perafort i Puigddelfí, totes aquelles comoditats que
us facin sentir a gust.
Precisament, aquest ha estat l’objectiu que hem
perseguit amb la recent actuació que hem fet
a l’entorn del cementiri i de la qual us en parlem
en aquest nou número de la revista Viure. També
busquem satisfer les vostres necessitats i peticions a
través de l’aplicació mòbil Perafort i Puigdelfí a punt!,
una app sobre la que també trobareu informació
en aquestes pàgines, les quals també recullen les
nombroses activitats organitzades al municipi durant
els mesos d’estiu.
Com veieu, l’ajuntament no ha deixat de treballar
per oferir-vos una gran diversitat d’actes i avantatges
per fer que la vida veïnal sigui òptima a Perafort
i Puigdelfí. Amb aquest mateix compromís, aquest
consistori continua treballant en aquests moments.
De tot el que passi us anirem informant pels canals
habituals. Pel moment, us convidem a gaudir dels
records que ens ha deixat l’estiu amb aquest nou
número de la revista municipal.
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Festes d’estiu

Puigdelfí gaudeix de les seves
festes d’estiu

U

n any més, les festes d’estiu van arribar a Puigdelfí
carregades d’actes. Al llarg de tres dies, el municipi
va acollir tant activitats esportives com lúdiques i
festives. El programa de les festes d’estiu de Puigdelfí
s’encetava divendres dia 14 de juliol, quan es va celebrar
la ja tradicional caminada nocturna. Un centenar de persones van
participar en aquesta activitat amb la que a més de fer esport, els
participants van gaudir de l’entorn natural i de la companyia d’amics
i veïns. El recorregut que es va seguir tenia el punt de sortida al Casal
de Puigdelfí i d’allà es va anar a la Granja del Morell, passant per
l’urbanització Malacuca i tornant a Puigdelfí pel riu.

Es van celebrar activitats
esportives, lúdiques i festives
per a tothom

Festes d’estiu

L’endemà dissabte, el dia es va iniciar amb el
Parc Aquàtic a les piscines on grans i petits
van poder passar una bona i refrescant
estona en aquest dia d’estiu. El Parc Aquàtic
va estar obert fins a les 18.30 h, moment
en què es va celebrar un berenar popular.
Després d’això, els més joves van poder
assistir al relat del conte ‘El Tom i la volta al
món en trompeta’, que va anar seguit per
l’espectacle infantil amb Susanita Pinceles.
El dia va acabar amb el sopar de motxilla
celebrat a la Pista Poliesportiva i per al qual
hi havia la possibilitat de fer barbacoes.
Més de 200 persones van assistir a aquest
sopar en el que hi van haver inflables per
als més petits i ball de nit amb l’Orquestra
Marinada.

El parc aquàtic, els
inflables i altres
espectacles infantils,
entre les activitats
organitzades per als
més petits

Un centenar de veïns i veïnes van
participar a la tradicional caminada
nocturna que va arribar fins al Morell
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Festes d’estiu

L’últim dia de les festes d’estiu de Puigdelfí
va ser diumenge dia 16 de juliol. En
aquesta jornada va tenir lloc el tradicional
sopar de pa amb tomàquet al qual hi van
assistir un centenar de persones. Aquest
sopar, organitzat per la Societat Cultural
i Recreativa de Puigdelfí va tenir lloc a la
Pista Poliesportiva on hi havia inflables per
als nens i nenes del municipi. La música de
The Soul Man Quartet va posar punt i final
a aquesta celebració estiuenca que any rere
any té lloc a Puigdelfí i que compta amb la
fidelitat dels veïns i veïnes que habitualment
gaudeixen dels diversos actes organitzats.

El sopar de
motxilla va
aconseguir aplegar
uns 200 habitants
del nostre municipi

Les festes d’estiu
van finalitzar amb
la música de The
Soul Man Quartet

Societat

Lliurament de diplomes per als
participants en els cursos de natació
Una quarantena de nens i nenes van
participar als diferents cursos de natació
que es va dur a terme a la piscina de
Puigdelfí durant l’estiu. Tots ells van rebre
un diploma commemoratiu de la seva
participació en aquesta activitat esportiva i
a més, se’ls va obsequiar amb una bossa de
dolços. L’alcalde i regidors de l’ajuntament
de Perafor t van par ticipar en aquest
lliurament d’obsequis als participants en
els cursos de natació impartits a la piscina
de Puigdelfí. L’acte va tenir lloc el passat
28 de juliol.

150 veïns i veïnes prenen part en
la Festa de la Verema
Un any més, nombrosos habitants del
nos tre municipi han pat icipat en la
tradicional Festa de la Verema que va
tenir lloc el passat 9 de setembre. Els
participants en aquest sopar, organitzat
per la Societat Cultural i Recreativa de
Perafort, van menjar diversos entremesos
amb ensaladilla i embotits, i tall rodó de
vedella. En total van ser 150 les persones
que van gaudir d’aquesta festa que es
realitza de manera anual i en acabar la
collita de raïm. En acabar el sopar celebrat
al Casal de Perafort, els veïns i veïnes van
poder continuar divertint-se amb l’actuació
musical de Maikaband.
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Societat

Èxit de les sardinades populars
Les bones temperatures de l’estiu conviden
a realitzar activitats a l’aire lliure, sobretot
de cara al vespre quan l’ambient és més
agradable i refrescant. Entre les nombroses
activitats organitzades durant el període
estival al nostre municipi, destaquen les
sardinades que van tenir lloc als mesos
d’agost i setembre a Perafort i Puigdelfí,
respectivament.
En el cas de Perafort, la Societat Cultural i
Recreativa va organitzar una sardinada a la
fresca en la qual hi van participar unes 150
persones que, després de sopar, van poder
gaudir de música en viu per amenitzar la
jornada.

Per la seva banda, a Puigdelfí es van
combregar un centenar de veïns i veïnes
que, havent acabat de sopar, van poder
veure la projecció de la pel·lícula ‘La La
Land’. La Societat Cultural i Recreativa
de Puigdelfí es va encarregar d’organitzar
aquesta activitat estiuenca.
Gastronomia i oci van anar de la mà
doncs, en aquestes dues activitats que
acostumen a tenir molt bona acollida entre
els habitants del nostre municipi.

Societat
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Un estiu màgic per als nostres
nens i nenes

Un any més, els més joves del nostre municipi
han pogut gaudir de nombroses activitats
lúdiques a través del Casal d’Estiu. Del 26 de
juny al 30 de juliol, al voltant de 130 nens
i nenes d’entre 4 i 12 anys, van passar per
aquest Casal en el marc del qual es van fer
moltes activitats totes elles amb un eix central:
la màgia. És per això que el títol del Casal triat
per a enguany va ser ‘Abrakadabra’.
Aquest ha estat el tercer any en què els petits
de la llar d’infants també han participat en

el Casal sota un tema comú, alhora que
també han participat en la festa conjunta de
comiat. Cada una de les cinc setmanes que
va durar el Casal, un personatge relacionat
amb la màgia, com una bruixa o el mateix
Harry Potter, van visitar els participants
per ensenyar-los diferents jocs de màgia. A
banda d’aquestes divertides i sorprenents
visites, els joves van poder gaudir de moltes
activitats, algunes d’elles ja tradicionals i
gairebé imprescindibles, com ho és la festa
de l’escuma o la nit del Casal. També hi ha

hagut sortides en bicicleta, una excursió a
la platja o una activitat sobre seguretat vial,
entre moltes altres.
El Casal d’Estiu va finalitzar amb una gran festa
de comiat durant la qual tots els participants
van oferir alguna actuació relacionada amb
la màgia. A més, en acabar aquesta festa,
tothom va poder participar en una activitat
a l’aire lliure que consistia en mirar al cel i
conèixer millor les estrelles i la lluna.
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Educació

Els alumnes de l’escola bressol
tornen a classe
Els alumnes de l’escola bressol Mar Blava van
tornar a les aules el passat dia 4 de setembre
quan es va inaugurar oficialment el curs 2017-18.
Aquest dia es va fer un berenar de benvinguda del
curs, que va servir als petits per retrobar-se amb
els seus amics de classe i conèixer-ne als nous.
Aquests nous alumnes de l’escola bressol van
poder visitar i familiaritzar-se per primer cop les
instal·lacions, les seves educadores i els companys.
A més, com és habitual, durant els primers dies del
curs escolar, va haver un període d’adaptació que
va servir als nous alumnes per tindre una primera
presa de contacte amb el centre i iniciar amb més
confiança el curs.
Una de les primeres activitats que van realitzar els
nens i nenes un cop començat el curs, va ser la
tradicional Festa del Color Vermell. Amb aquesta
activitat, els petits i les petites van conèixer aquest
color a través de diferents manualitats i jocs.

Com és habitual, va
haber un període
d’adaptació

Educació

Noves activitats i nova web a
l’escola Josep Veciana
L’escola Josep Veciana comença el curs amb
algunes novetats per als seus alumnes i també
per al conjunt de la comunitat educativa.
D’una banda, enguany els nois i noies de
l’escola treballaran sobre un tema de molta
actualitat, i és que l’eix vertebrador de les
activitats escolars seran els Jocs Mediterranis
Tarragona 2018. És per això que totes les
classes han triat un esport olímpic i al llarg
del curs, es duran a terme diferents activitats
per tal de conèixer i fomentar la pràctica
esportiva.
A més, l’escola Josep Veciana encara es troba
dins el programa ERASMUS+ i és per això que
enguany, quatre alumnes de 6è han fet l’últim
dels viatges que quedava a un dels països
participants. En concret, aquests alumnes
han visitat Hongria i tal i com es pot veure en
les fotografies que acompanyen aquest text,
han fet moltes activitats i totes elles, molt
divertides.
D’altra banda, el conjunt de la comunitat
educativa de la nostra escola també comença
al curs amb novetats, ja que el centre disposa
d’una nova web que facilitarà la comunicació
i el contacte directe amb l’escola. L’adreça
d’aquest nou web, que substitueix l’antic
blog de l’escola, és www.esc-josepveciana.cat.
Aquest lloc web és compatible amb tots els
dispositius i disposa de diverses funcionalitats
i blogs per a cada curs. A més, us dóna l’opció
de subscriure-us-hi i d’aquesta manera rebreu
notificacions a mesura que s’actualitzi el
contingut. També s’estan habilitant altres
opcions dins aquest web que encara està
en construcció. Podeu fer arribar els vostres
suggeriments i consultes sobre aquesta
nova eina comunicativa, al correu info@
josepveciana.cat.

El nou web facilita
la comunicació
directa amb l’escola
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Societat

Prop de 200 persones participen
en la trobada gegantera
El passat 16 de setembre varem celebrar el
10è aniversari de les Gironelles i la Negreta. La
millor manera per fer-ho va ser organitzant una
trobada gegantera en què hi van participar les
colles geganteres de Bartomeu de Vistabella,
les Dominiques de Tarragona, els Manotes de
la Riera de Gaià, la Mafumada de La Pobla
de Mafumet, la Unió de Sant Pere i Sant
Pau, el Maginet i la Tecleta de Tarragona, els
Manotes d’Alforja, la Mare de Déu del Carme
de Tarragona i els Nanos Alfonso i Esperança
del Barri del Carme.
Aquesta activitat, organitzada pel Centre
Joventut de Perafort amb la col·laboració de
l’Ajuntament i del Casal de Perafort, es va
iniciar amb la plantada dels diversos elements
a l’Avinguda Catalunya. En aquest punt és on
va tenir inici la cercavila que va transcórrer els
carrers del municipi i que va finalitzar amb
un lliurament de records i amb una ballada
conjunta a la Plaça de l’Església.
Els prop de 200 participants van participar
en un dinar popular celebrat al carrer Joan
Palau i en el qual es va servir una deliciosa
fideuà. La jornada festiva va finalitzar amb
un espectacle de màgia i humor a càrrec de
Roberto Vara.

Esports

Els Babies tornen
a l’activitat esportiva
El Futbol Club Perafort ha emprès de nou la seva activitat esportiva amb
l’inici del nou curs escolar 2017-2018. Hi ha hagut moltes dificultats
per la confecció dels equips, a causa de la mobilitat de jugadors a altres
clubs. Però finalment, s’ha pogut formar un equip, el de Babies, que
compta amb nou jugadors: Guim Puig, Yeray Rufí, Jofre Serrat, Teo
Vernet, Roc Puiggròs, Pere Bargalló, Eneko Pedro, Leo Díaz i Marcel
Olivé. Aquest equip estarà dirigit per Adrian Florea.
Les ganes de passar-ho bé i aprendre són immenses, i estem segurs
que ens faran gaudir de valent. Disputaran la lliga organitzada pel
Consell Esportiu del Tarragonès. Podeu veure’ls jugar els dissabtes a
les 10 hores, quan disputin els partits com a locals. No us ho perdeu!

Acompanyament laboral per a joves
Els joves d’entre 16 i 29 anys que no estan
treballant ni estudiant, tenen al seu servei
el programa de Garantia Juvenil. Es tracta
d’un espai de recolzament per a aquests
nois i noies, en el marc del qual s’ofereixen
diferents serveis. Entre aquests serveis hi ha
per exemple, l’assessorament laboral o el
recolzament en la realització del currículum.
A més, poden accedir a diverses ofertes de
feina que són recollides en el marc d’aquest
programa. Els interessats i interessades poden
adreçar-se a l’Ajuntament tots els dimecres
de 9.30 a 12.30 h.
El programa de Garantia Juvenil és una
iniciativa europea que té l’objectiu de
combatre l’atur juvenil. Aquest servei s’ofereix
en col·laboració amb el Consell Comarcal del
Tarragonès, la Diputació de Tarragona i la
Generalitat de Catalunya.
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Esports

Una vuitantena de participants,
en el torneig de tenis taula
Esport i diversió s’entrellacen en aquesta activitat que un estiu més
va tornar al nostre municipi. El passat 1 de setembre, el torneig de
tenis taula va aconseguir aplegar una vuitantena de participants de
diverses categories, masculina i femenina i per edats.
Enguany, la competició es va dur a terme a la plaça de Joan Palau

i no a l’avinguda Catalunya, on s’havia realitzat en les edicions
anteriors. El nou emplaçament d’aquesta cita esportiva va afavorir
la participació de més veïns i veïnes, que no es van voler perdre la
setena edició d’aquest torneig de tennis taula. A més de passar una
bona estona i fer esport, tots els participants van ser convidats a
un entrepà i una beguda per sopar.

Nou èxit de la bicicletada popular
Un centenar de persones van participar en
la bicicletada popular celebrada el passat 9
de setembre. La d’enguany va ser l’onzena
edició d’aquesta activitat esportiva que any
rere any aconsegueix unir un bon nombre
de veïns i veïnes per fer esport i passar una
bona estona junts.
Com és habitual, els par ticipants van
poder escollir entre dos recorreguts. D’una
banda, els més petits del municipi van fer
un recorregut pels carrers del poble mentre
que els més grans van fer una sortida fins
a Vistabella. Aquest recorregut, tenia uns
10 quilòmetres de llargada aproximadament
i permetia gaudir dels camins naturals del
nostre entorn.
Els participants van superar amb èxit aquesta
onzena bicicletada popular i per celebrar-ho,
van poder recuperar forces gaudint plegats
d’un esmorzar per a tothom.

Obres

Es millora l’accés al cementiri
municipal
L’ajuntament de Perafort ja ha finalitzat les obres de la vorera i de
l’accés al cementiri del nostre municipi. Durant diverses setmanes
s’ha estat treballant en aquesta millora que té l’objectiu de facilitar
l’accés a aquest espai per a les persones amb mobilitat reduïda, a
més de facilitar també que els vehicles puguin arribar fàcilment fins
a la seva entrada.
El conjunt de l’actuació ha consistit en la creació d’una vorera des de
les darreres cases del Camí de Mas Blanquet i fins al cementiri, on
s’ha fet una rampa de formigó. A més, l’obra ha inclòs la instal·lació
d’una canonada que uneix l’actual dipòsit d’aigua que abasteix al
municipi amb el dipòsit ubicat junt a aquest cementiri. Un cop
finalitzada, aquesta obra ha de permetre ampliar a dues, les entrades
de la xarxa d’aigua, de manera que si fallés el dipòsit actual, es
podria utilitzar aquest segon dipòsit proper al cementiri.
Aquesta remodelació feta a l’entorn del cementiri se suma a les
diverses actuacions dutes a terme pel consistori amb l’objectiu de
millorar els espais comuns del poble i de fer-los més accessibles per
a tothom.
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Consistori

L’App Perafort i Puigdelfí
a punt! compleix un any
Millorar el nostre poble oferint diversos serveis i prestacions als
ciutadans, aquest és l’objectiu de Perafort i Puigdelfí a punt!,
l’aplicació mòbil del nostre municipi que ja porta un any en
funcionament. Aquesta App, disponible per a Android i iOS,
permet consultar l’agenda d’actes del municipi, rebre informació
d’interès així com informar l’Ajuntament d’incidències o participar
en enquestes d’opinió. Més de 300 persones ja se l’han descarregat
(215 a través per a Android i 103 per a iOS).
En tot aquest temps, s’hi han fet 137 publicacions, entre notes
informatives, avisos, publicacions dels horaris del consultori o de les

Opinió Grups Municipals

activitats que duen a terme les entitats del municipi o bé el mateix
Ajuntament. Pel que fa a avisos, se n’han registrat 84 dels quals
més del 50 per cent han estat resolts.
De cara al futur, està prevista una propera actualització que
permetrà accedir a la secció “Llocs” on s’oferirà informació sobre
els llocs d’interès de Perafort i Puigdelfí, els edificis municipals,
les instal·lacions esportives, els establiments comercials, etc. Per
a aquells que encara no ho hagueu fet, podeu descarregar-vos
l’aplicació de manera gratuïta, a través de les botigues de Google
play i App Store.

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.

Governem per a tothom. Totes les opinions dels partits polítics
o grups municipals són legítimes. Així com també ho són totes
les opinions personals dels ciutadans de Perafort i Puigdelfí.
Per tant, totes elles mereixen el respecte del nostre grup
municipal, que òbviament, també en té les seves de pròpies. A
l’hora d’escoltar-les i seguir-les, l’alcalde i els regidors tenim un
principi d’àmbit superior: la nostra responsabilitat, obligació i
desig és governar per a tots els ciutadans. Nosaltres ens vàrem

presentar a les eleccions amb un programa municipal que és un
compromís i això és en el que estem treballant. Per descomptat,
escoltem tothom i sempre ho fem pensant en la totalitat dels
ciutadans. I això de què parlem en política municipal, ens serveix
també per a la política nacional. La convivència i el respecte, són
béns comuns que cal defensar i en els que tots podem coincidir.
Aquesta és una idea fonamental que no podem oblidar.

Al maig de 2019 tornarem a escollir als nostres representants
a l’ajuntament.
El nostre grup municipal treballa constantment de forma positiva, aportant iniciatives i
mocions als plens de les propostes que porten al nostre programa electoral o de problemes que ens traslladen els veïns.
Moltes d’aquestes propostes acaben en no res , ja que continuen
amb una majoria absoluta del grup municipal de CIU, que com
ja va dir el nostre alcalde en el discurs al començament de la

legislatura, continua amb la seva línea de govern.
Nosaltres pensem que les majories absolutes no son massa bones, perquè al ﬁnal es tradueix en una sola idea, una única línea
i únic pensament.
El nostre grup municipal continuarem treballant, aportant i aprenent, estem convençuts de que els veïns de Perafort i Puigdelfí
es reconeixerem el nostre esforç i ens donaran la oportunitat
de demostrar que les coses es podem fer d’una altra manera.
perafortipuigdelfi@socialistes.cat

Aquets dies hem viscut una sèrie de fets que no s’haurien
d’haver produït.
Una càrrega policial, a petició d’uns polítics del govern central, demostrant la seva incompetència política. Una justícia
“molt singular” que tanca a la presó a uns polítics abans de
ser jutjats, a manera de “linchamiento judicial”. Veiem que a
altres països d’Europa (Bèlgica), exactament el mateix cas, no
comporta presó preventiva. Per tant estem comprovant que en
aquest país anomenat España, la justícia no és independent,

com ens volen fer creure, sinó que està al servei del Govern
Central que hi hagi. En canvi tenim tot una sèrie d’exemples,
de casos, que haurien d’estar tancats a la presó per saqueig,
robo, estafes, etc. (Blesa, Rato, Chaves, Urdangarin, Soria,
etc.), i també haurien de tornar tot el que han estafat.
Valdria la pena que la Unió Europea, es comporti com a tal.
Una justícia única per tota la Unió Europea.

UPIP és un partit polític d’àmbit municipalista, nascut
amb la idea d’ajudar i donar solució als problemes dels
veïns del municipi. Les llistes d’UPIP en les passades
eleccions van estar formades per veïns d’índole i
ideologia diversa. Direm, si relacionem això últim amb
els esdeveniments recents que afecten la nostra terra,
que van estar formades per veïns de tall independentista
i d’altres que no ho són en absolut. Veïns entre els quals
continua havent-hi una bona amistat, i entre els quals

mai ha sorgit cap problema al respecte de si estan a
favor o en contra dels fets ocorreguts a Catalunya en els
últims temps. Des d’UPIP advoquem pel diàleg entre les
forces polítiques d’àmbit nacional i/o autonòmic, per tal
que, entre tots ells busquin solució al que està passant.
Perquè en els enfrontaments socials el que és segur és
que sempre perdem els mateixos, i aquests no són altres
que gent com tu o jo, gent corrent.

VOLEM INDEPENDÈNCIA JUDICIAL.

Consistori
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Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 16
de juny de 2017
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció de la Sra. Roser Artacho i Leiva
· S’aprova per unanimitat el resum numèric general corresponent a
la rectificació del Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament, referit
a la data 1 de gener de 2017, i que conté la xifra total d’habitants
del municipi. El resum que s’aprova és el següent: població a 31 de
desembre de l’exercici 2016: 1.268 habitants.
· S’aprova el Pressupost General per a l’exercici 2017, el resum del
qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES
Capítol Descripció

Import Consolidat

1

DESPESES DE PERSONAL

1.084.000,00

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I
SERVEIS

1.431.600,00

3

DESPESES FINANCERS

10.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

463.500,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES
IMPREVISTS

0,00

6

INVERSIONS REALS

473.757,08

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

138.318,77

Total Pressupost

3.601.175,85

ESTAT DE INGRESSOS
Capítol Descripció

Import Consolidat

1

IMPOSTOS DIRECTES

2.181.650,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

205.000,00

3

TAXES, PREUS PÚBLICOS I ALTRES
INGRESSOS

458.200,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

547.975,85

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

2.000,00

6

ENAJENACION D'INVERSIONS REALS

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

206.350,00

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

Total Pressupost

3.601.175,85

Així mateix, s’aprova la Plantilla de Personal i la relació de Llocs de Treball
de la Corporació.

· S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Perafort i Puigdelfí i l’Ajuntament dels Garidells, per a l’ús de les
instal·lacions de les piscines municipals de Perafort i Puigdelfí per
part dels habitants de Garidells.
- S’aprova per unanimitat fixar com a festes locals de Perafort per a
l’any 2018, els dies 20 de gener i 29 de juny de 2018.
· S’informa al ple de la reunió que va mantenir l’alcalde de Perafort i
l’alcalde de la Secuita amb Juan Bravo, president d’ADIF per exigir el
compliment del conveni. Es va concretar que tots els trens passaran
per l’estació Camp de Tarragona, que confluiran tots els que van a la
frontera. L’única estació d’enllaç que es farà serà la de Cambrils. Es
va assegurar que ja estan treballant en l’adaptació de Talgo, Intercity
i Euromed a les noves vies, i per tant això representa que cada dia
passaran uns 100.000 passatgers. Amb això es planteja el creixement
de l’estació per poder rebre aquest increment de passatgers. Hi ha
l’inconvenient de l’aparcament exterior que cal resoldre i ampliar, ja
que el de dins de l’estació no es pot ampliar perquè forma part del
mateix edifici. Al 2020 l’estació serà més gran. No es farà un tercer
fil perquè volen passar per la costa. Tarragona vol el tercer fil però
a Perafort i a la Secuita ja va bé com està.
· S’informa al ple de la remodelació duta a terme a les piscines on s’ha
instal·lat una pèrgola de fusta, s’ha fet un espai verd i s’ha ampliat
50m2 la zona de platja. També s’han tirat vorades a les piscines de
Perafort i de Puigdelfí i al Carrer Joan Soler s’ha arreglat el terra i el
mur del costat.
· S’informa que ha sortit una convocatòria de subvencions de
Governació per a l’arranjament i inversió en els camins rurals
municipals per actuacions fins a un import màxim de 50.000 euros.
S’està estudiant amb els serveis tècnics quina seria l’actuació més
convenient de demanar ja que segons quin la tipologia de l’actuació
té més puntuació alhora de concedit la subvenció.
· S’informa que ha sortit una convocatòria de subvencions per
actuacions de reformes a les vivendes de persones majors de 65
anys, renda no superior a uns 1.200 € aproximadament i que no
siguin propietaris de més d’una vivenda, que ascendeixin a un import
màxim de a 50.000 €. En qualsevol cas, l’import de la subvenció no
superarà els 30.000 €.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple extraordinari
celebrada l’11 d’agost de 2017
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal a
excepció del Sr. Juan Navarrete i Montoro.
- S’aprova la modificació de la plantilla municipal que té per objecte la
supressió de dues places d’educadora infantil de l’escola bressol atesa
la davallada en el nombre de nens matriculats per al curs 2017-2018.
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Serveis

Padród’habitants

Anton Ribas Rufà
Maria Cortés Cid
19/08/2017
Javier Denis Norabuena Minaya José Balastegui López
Silvia M. Castellví Gúzman
Elisabeth Morales Del Hoyo
02/09/2017
28/07/2017
Luis Antonio González Prussiano
Joan Albert Solé Gavaldà
Vicente F. Cañón Verdasco
Anna Manyé Argullol
07/09/2017
12/08/2017

1.281

EMPADRONATS

MATRIMONIS

NAIXEMENTS
Elsa Toldrà Cid
20/07/2017
Mia Fernández Tivadar
21/07/2017

Isa Fernández Tivadar
21/07/2017
Ivet Arenas Cayetano
14/09/2017

Farmàcies
16 de desembre, Tarragona · Salazar, Salazar, Antonio

25 de novembre, Tarragona · Rovira Sánchez, Albert
Sant Antoni Maria Claret, 18. Tel.: 977 89 60 78

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

26 de novembre, Tarragona · Meler Brosed, Raúl

17 de desembre, Tarragona · Esplugas Solé, Emma

Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

Jaume I, 46. Tel.: 977 13 98 54

2 de desembre, Tarragona · Fernández Cabré, M. Esther

23 de desembre, Tarragona · Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels

Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04

Vidal i Barraquer, 7 (a prop de Parc Central) Tel.: 977 22 18 62

3 de desembre, Tarragona · Salazar Mena, Manuel

24 de desembre, Tarragona · Solé Pons, Mª Mar

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

Av. d’Andorra, 11. Tel.: 977 21 55 72

6 de desembre, Tarragona · Salomo Tuset, Esther

25 de desembre, Tarragona · Canals Garriga, M. Teresa

Canyelles, 6. Tel.: 977 50 65 95

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

8 de desembre, Tarragona · Luengo Freixas, Ana

26 de desembre, Tarragona · Tuset Pros, Josefina

Camí de la Cuixa, 2. Tel.: 977 21 31 52

Plaça Ponent, 2. Tel. 977 21 35 33

9 de desembre, Tarragona · Sanz Sanz, Fermí

30 de desembre, Tarragona · Meler Brosed, Raúl

Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25

Caputxins, 21 bis Tel.: 977 22 57 76

10 de desembre, Tarragona · Pujol Perpinyà, Artur

31 de desembre, Tarragona · Esqué Englund, Francisco
Rovira i Virgili, 6. Tel.: 977 21 94 55

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

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

