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Q

uan arriba un nou any, tots ens plantegem
nous propòsits que ens serveixen per
posar el nostre focus d’atenció en uns
objectius concrets. Sempre és important
fer aquesta tasca ja que ens centra i ens fa prioritzar
allò que tenim o volem. Com a Ajuntament, aquest
exercici és igual d’important, ja que cal que revisem
constantment cap a on anem i com ho fem.
Després d’haver fet aquest exercici, estem convençuts
que a Perafort i Puigdelfí, les coses s’estan fent bé.
Com veureu en aquest nou número de la revista
Viure, s’han realitzat diverses millores en el conjunt
del nostre municipi que acaben revertint en el
benestar dels veïns i veïnes, és a dir, en el benestar
de tots nosaltres. En aquest nou número de la nostra
revista veureu també un repàs de les activitats
lúdiques que s’han celebrat per a grans i petits i que
tornen a ser, unes accions encaminades a fer que
tothom que viu a Perafort i Puigdelfí, s’hi senti a gust
i implicat en el dia a dia del nostre poble.
Així doncs, de cara a aquest nou any, des de
l’Ajuntament de Perafort continuarem treballant amb
l’objectiu d’impulsar el nostre municipi i d’aquesta
manera, fer que tots vosaltres us hi sentiu agust.
Continuarem estant oberts a escoltar les vostres
propostes, ja sigui al consistori o a través d’altres
canals, com per exemple, el de la nostra App. La
nostra gestió és per a tots i totes, i és per això que
en aquest nou any seguirem treballant per i amb
vosaltres.
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Nadal

Gaudim del nadal celebrant
nombroses activitats

E

ls veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí van celebrar, un any
més, les festes de Nadal, que es van iniciar a mitjans del mes
de desembre amb alguns actes previs, com el dinar de Santa
Llúcia celebrat a la carpa de Puigdelfí. Entre aquests actes
també hi va haver la tradicional festa de l’Oli, que va tenir
lloc al Casal de Perafort, i el lliurament dels premis del Concurs de
Pessebres, que es va celebrar el 20 de desembre. Aquest mateix dia,
els alumnes de l’Escola Josep Veciana, van oferir el seu festival de fi de
trimestre mentre que els petits de l’Escola Bressol, van protagonitzar
el seu festival dos dies després. I entre els actes que no fallen mai
durant l’últim mes de l’any, va destacar també la sortida que va fer
la nostra gent gran al Museu del Gas de Sabadell.

Els actes tradicionals no
van faltar durant la
celebració del Nadal

Nadal

Ja entrats de ple en la celebració del Nadal,
una de les tradicions per excel·lència al nostre
municipi que no va faltar en les passades
festes, va ser la del Tió. Aquesta activitat
tan estimada per grans i petits es va celebrar
el dia 24 de desembre al Casal de Perafort
i, el matí del dia de Nadal, a la Carpa de
Puigdelfí. Com és costum, els més petits van
quedar molt satisfets gràcies a la generositat
del nostre Tió que els va obsequiar a ells i a
tots, amb la màgia del Nadal. També el dia
de Sant Esteve, el Casal de Perafort va acollir
una activitat ja coneguda per tothom, com és
la del taller de patges que es va dur a terme al
Casal de Perafort. Acte seguit, els participants
en aquesta activitat es van poder reunir amb
els Patges Reials que els van recollir les cartes
adreçades als Reis Mags d’Orient.

Amb motiu de les
festes es van
celebrar diversos
tallers lúdics per
als més joves
Durant els dies 27 i 29 de desembre, es van
continuar celebrant diferents actes nadalencs.
Així, els més joves del municipi van poder
gaudir de diversos tallers lúdics, com per
exemple, el taller de màgia “Abrakadabra”;
el de cuina, anomenat “Masterxef”; i el de
manualitats, que portava el nom de “Posem
color al Nadal”. A més, també es va celebrar
un torneig de Clash Royale, que abans mai
s’havia fet a casa nostra i en el qual hi varen
participar un bon nombre de joves.
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Nadal

D el conjunt de les pa ss ades fes tes
nadalenques, cal destacar que el dia 27 de
desembre, es va recuperar la representació
de l’obra dels Pastorets al Casal de Perafort.
Feia diversos anys que no se celebrava
aquesta obra a casa nostra i per tant, aquest
va ser un acte molt esperat per tothom. A
més, va servir per mostrar la vessant més
solidària dels veïns i veïnes del nostre poble
ja que, els diners de la compra d’entrades
es va destinar a l’obra social de l’Hospital
Sant Joan de Déu, per a la recerca contra el
càncer infantil.
Continuant amb el repàs als actes celebrats
a casa nostra amb motiu de les festes
nadalenques, durant el matí del dia 30
de desembre, els nens i nenes van poder
gaudir d’un espectacle infantil i un esmorzar
popular a l’Espai Cultural de Puigdelfí. A
més, els nostres joves van rebre als patges

reials a les antigues escoles, on els van lliurar
les seves cartes per als Reis Mags. A més,
també van poder gaudir de valent amb el
parc infantil que es va situar a la carpa del
municipi i que els va fer passar una molt
bona tarda de diversió.
Com no podia ser d’altra manera, l’any 2017
va finalitzar a Perafort i Puigdelfí amb les
tradicionals revetlles de cap d’any. Música,
sopar, ball i molt bon ambient, van servir als
veïns i veïnes per acomiadar l’any i per donar
la benvinguda al 2018 tots junts.
Ja entrats en l’any nou, els actes nadalencs
van continuar i ho van fer posant l’accent
en els grans protagonistes d’aquestes festes,
els més petits de casa. Durant els dies 2 i 3
de gener, van tenir lloc diferents activitats a
l’Escola de Perafort que anaven adreçades

Els pastorets tornen
a Perafort
Després d’anys sense representar-se, els
Pastorets han arribat de nou al casal de
Perafort, de la mà de la companyia la Golfa.
Nombroses persones van assistir a aquesta
representació teatral celebrada el passat 27
de desembre. Tots els assistents van aportar
3 euros en concepte d’entrada i la recaptació
total dels diners, es va destinar a l’Obra Social
de l’Hospital Sant Joan de Déu, per a la recerca
contra el càncer infantil.

als més joves de casa nostra. En aquest
sentit, es van dur a terme els tallers “Agent
Secret”, “Juguem a jugar” i “Pas a pas per
Perafort”. Tots aquests tallers van servir per
amenitzar els matins dels petits del municipi
que el dia 4 de gener, també van passar-ho
molt bé amb l’espectacle d’animació infantil i
el gran berenar que es va organitzar al casal
de Perafort.
Perafor t i Puigdelfí van acomiadar la
celebració del Nadal amb la tradicional
cavalcada dels Reis Mags que el dia 5 de
gener va recórrer els carrers del municipi.
Tant grans com petits, van rebre il•lusionats
aquest acte tan màgic i imprescindible en
el calendari festiu nadalenc. Sense dubtes,
aquesta va ser una bona manera de posar
punt i final a unes festes que un any més,
han comptat amb la participació i l’entrega
dels veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí.

Nadal

Es lliuren els premis del
concurs de pessebres, arbres
de Nadal i balconades
El concurs de pessebres, arbres de Nadal i balconades va
comptar, en la seva darrera edició, amb importants novetats.
L’acte de lliurament de premis es va celebrar al Casal Municipal,
en comptes de fer-ho a l’Ajuntament, tal i com s’havia realitzat
altres anys. A més, en aquesta edició tots els participants es
van endur algun premi, ja que es van repartir diferents obsequis
de Nadal per a tothom, com per exemple lots i ampolles de
cava. Precisament, per tal que tothom pogués gaudir d’aquests
obsequis durant el Nadal, l’acte de lliurament de premis es va
fer abans de què comencessin les festes.
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Societat

Prop d’un centenar de persones
participen en la visita al Museu del
Gas de Sabadell
La gent gran del nostre municipi va celebrar la
tradicional sortida que es realitza de manera
anual al mes de desembre. Enguany, més de
90 persones no es van voler perdre la visita al
Museu del Gas de Sabadell, un equipament
que té com a objectiu la preser vació,
conservació i difusió del patrimoni històric
dels sectors del gas i l’electricitat. Així
mateix, els assistents a la sortida van poder
conèixer el futur de les energies i la seva
interacció amb el medi ambient.
Finalit zada aquesta interessant visita i
tenint en compte la proximitat de les
fes tes nadalenques, la gent gran del
nostre municipi va poder fer un tomb per
les paradetes de la Fira de Santa Llúcia,
ubicades a la plaça de Sant Roc. Aquesta fira
acollia nombrosos ornaments nadalencs,
com figures per al pessebre o decoracions
per a l’arbre de Nadal.

El Museu té
l’objectiu de
preservar i
difondre el patrimoni històric dels
sectors del gas i
l’electricitat

Societat

En acabar la visita al
Museu, es va poder
fer un tomb per les
paradetes de la Fira
de Santa Llúcia

Aquesta agradable jornada va finalit zar
amb un dinar de germanor celebrat en un
restaurant de la zona. Aquest va ser un bon
moment per fer el tradicional brindis de Nadal
durant el qual, el nostre alcalde va felicitar les
festes als assistents a aquesta sortida.

Es va celebrar un
dinar de germanor
durant el que es va
fer el tradicional
brindis de Nadal

9

10

Societat

Castanyes, bona companyia i molt
bon ambient!
A finals d’octubre, se celebra la destacada
festa de la Castanyada, un dels actes més
tradicionals de l’últim trimestre de l’any. És
per això que el nostre municipi no va dubtar
en organitzar actes amb motiu d’aquesta
celebració que, en els darrers anys, ha
començ at a compa r t ir prot agonisme
amb Halloween i les seves terrorífiques
disfresses.
Al casal de Perafort, els veïns i veïnes van
poder degustar un sopar amb llonganissa,
botifarra blanca i negra i amb guarnició o
patata a la brasa. Per la seva banda, els
més petits van sopar nuggets amb patates
fregides. Un cop finalitzat el sopar, els
assisents van poder partticipar en el Gran
Bingo Popular, que va servir perquè tothom
passés una molt bona estona.
D’altra banda, Puigdelfí tampoc no va
fallar en aquesta tradició i la tarda del 31,
al Casal, es van repartir panellets per als
socis i les esperades castanyes, mistel·la i
vi ranci per a tots els participants!

Els més joves van
lluir terrorífiques
disfresses de
Halloween

Societat
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Els veïns i veïnes aconsegueixen un
important donatiu per a la
investigació contra el càncer infantil

Els veïns i veïnes de Perafort van aconseguir
recollir 3.750 euros que es van donar a
l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de
Déu. Aquesta quantitat es va obtenir a
través de la venda de tiquets per a diferents
actes organitzats al municipi durant l’any
2016. Així, els habitants de Perafor t i
Puigdelfí van contribuir a aquesta causa
solidària a través de la compra dels tiquets
per al vermut popular de la festa major
i per a l’esmorzar popular de Divendres
Sant. Els habitants també van fer possible
aquesta donació amb el pagament de
les inscripcions a la caminada solidària i
al concurs de botifarra, i amb la compra
d’entrades per a la gala de dansa, els
parcs aquàtics de Perafort i Puigdelfí i les
representacions teatrals que van tenir lloc
al municipi al llarg de l’any passat.

Es va lliurar el xec a
Emma Perrier,
de l’Obra Social de
l’Hospital Sant
Joan de Déu

Fa cinc anys que Perafort i Puigdelfí van posar
en marxa aquesta iniciativa amb la que es vol
contribuir a la investigació contra el càncer
infantil. Des de llavors i de manera anual, es
lliura un xec a l’Hospital Sant Joan de Déu
amb la suma obtinguda a través de diversos
actes celebrats.
L’alcalde, el regidor de Medi Ambient i
Agricultura, Parcs i Jardins i Esports, i el regidor
de Joventut i Festes, van lliurar el xec a Emma
Perrier, de l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan
de Déu. Durant el lliurament del xec, celebrat
el passat mes de novembre, l’alcalde va posar
de relleu que aquesta aportació la fan tots els
veïns i veïnes del municipi per ajudar a què
l’Hospital Sant Joan de Déu, pugui continuar
amb la seva inestimable tasca d’investigació
contra el càncer infantil.
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Educació

Les tradicions protagonitzen l’últim
trimestre de l’any

Els nens i les nenes de l’Escola Bressol Mar
Blava de Perafort van celebrar amb molta
joia totes les festes tradicionals catalanes
de l’últim trimestre de l’any.
A finals d’octubre, com mana la tradició,
van celebrar la Castanyada. A l’escola
bressol va arribar la castanyera, que va
repartir castanyes per a tots. Els nens i
les nenes van cantar i ballar la cançó de
“La Castanyera”. Tot seguit, els petits van
celebrar la seva arribada amb un esmorzar
en el que també hi van par ticipar els

pares i les educadores i durant el qual van
menjar uns panellets que dies abans havien
preparat els més petits.
Amb el novembre gairebé acabat van
celebra la festa de Santa Cecília, patrona
de la música. Durant aquesta festa tots els
nens i nenes així com les seves educadores
van gaudir d’un petit concert realitzat pels
alumnes de sisè de l’escola Josep Veciana.
Finalment, en arribar el mes de desembre se’ls
va acumular una miqueta la feina ja que la

proximitat del Nadal, va fer que participessin
en nombroses activitats. D’una banda, van
anar a tirar la carta a correus per convidar
al Tió, i de l’altra, els patges reials van fer
una visita a l’escola per recollir les cartes dels
més petits i donar-los caramels. Així mateix,
l’últim dia d’escola, van anar al Casal de
Perafort per fer cagar el Tió, una activitat
a la que també hi van estar convidats tots
els familiars. Els més grans de l’escola van
dir el verset de Nadal i tot seguit van poder
esmorzar productes típics del Nadal, com
torrons, polvorons o neules.

Educació

Activitats per a tots els alumnes de
l’Escola Josep Veciana
Durant l’últim trimestre de 2017, els alumnes
de la nostra escola van celebrar una setmana
cultural dedicada al tema de l’any: els Jocs
del Mediterrani 2018. En el marc d’aquest
tema, cada classe va triar un esport olímpic i
es va desenvolupar un projecte sobre l’esport
corresponent.
Aquesta va ser una setmana molt esportiva on
els alumnes van treballar de forma transversal.
A la cuina, van realitzar barretes energètiques
que van tenir molt d’èxit; també varen fer
tallers de com mantenir les bicicletes en bon
estat, gràcies als consells de Lluís Campmajor,
un pare de l’escola, i al regidor d’Esports, Medi
Ambient i Agricultura i Parcs i Jardins, Xavi
Prim. Entre les activitats realitzades, també
hi va haver un taller de Rugbi impartit pels
pares Àngel Dominguez i Gonzal Brotons, i un
d’atletisme, gràcies a Txomin, monitor del CAT
de Tarragona. En el marc d’aquesta setmana
va tenir lloc també un taller de Judo, amb el
monitor Juan Carlos, i un taller de gimnàstica
rítmica impartit per la gimnasta de l’escola,
Vinyet Vergara, i la seva entrenadora.
Per acabar amb el seguit d’ac tivitat s
relacionades amb els Jocs Mediterranis 2018,
els alumnes varen rebre la visita de la mascota
dels jocs Tàrracus, que va divertir-se molt
ballant el ball que tots els alumnes havien
après, en el marc de les activitats realitzades
durant la setmana.
Ja en un altre ordre de coses, com cada any,
es va celebrar el festival de Nadal i tots els
alumnes van gaudir de les tradicions més
destacades d’aquesta època, com ho són
la festa de fer Cagar el Tió o la rebuda dels
Patges Reials. Això va ser possible gràcies a
la col•laboració del Centre de Joventut de
Perafort i de l’AMPA de l’escola.
Per la seva banda, els petits del centre van
anar al Palau de la Música de Barcelona on
van xalar moltíssim veient i escoltant les
aventures de Jan el Titella.
Finalment, els alumnes de Cicle Inicial van
anar a conèixer els animals de la granja Neri i
els de Cicle Superior van visitar la cova de la
Font Major de l’Espluga de Francolí, on van
conèixer com vivien els primitius.
Sense dubtes, el darrer trimestre de 2017 va
estar carregat d’activitats per als alumnes de
la nostra escola que van gaudir alhora que
aprenien moltes coses!
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Societat

Celebrem l’arribada de l’oli nou
La Festa de l’Oli Nou va aconseguir aplegar,
un any més, molts veïns i veïnes del nostre
municipi. Prop de 150 persones van assistir
a l’esmorzar popular que cada any té lloc
per degustar els primers rajos d’oli de la
temporada. Una activitat culinària i alhora,
solidària ja que els 3 euros aportats per
cada assistent, es destinaven a la Marató
de TV3.
Com marca la tradició, l’esmorzar va
consistir en carn de corder i pa torrat,
cuinats en unes barbacoes preparades per
a l’ocasió. A més, es van posar taules a
les quals hi havia setrilleres amb oli nou
i també olives, tomaques, alls, vi i aigua,
etcètera. Tot plegat va permetre que els
assistents degustessin un esmorzar d’allò
més bo i acompanyat com no, d’un oli nou
de primera qualitat!

Èxit del dinar solidari amb motiu
de Santa Llúcia
La celebració de Santa Llúcia, patrona de
Puigdelfí, va aconseguir aplegar uns 130
veïns i veïnes del nostre municipi, que no es
van voler perdre aquesta activitat solidària
la qual va servir per recollir diners per a la
parròquia. El dinar, celebrat el passat dia
16 de desembre, va tenir lloc a la carpa
que es va ubicar a la pista poliesportiva
de Puigdelfí.
Els assistents van poder participar en el
sorteig de diferents regals que havien estat
donacions de col·laboradors. Finalitzat
el dinar, els veïns i veïnes van gaudir de
l’actuació musical de Maikaband, que
va servir per posar punt i final a aquesta
tradicional activitat organitzada a Puigdelfí
de manera anual, amb motiu del dia de
Santa Llúcia.

Breus

Aprenentatge i diversió amb
contes per als més petits
Una trentena de nens i nenes van assistir en la sessió de contacontes
celebrada el passat 24 de novembre a la Biblioteca de Perafort.
L’activitat va anar a càrrec de la rondallaire Rat Cebrián que va
narrar els seus “Contes recollits i escrits a la vora del foc”.
Els petits que varen participar en aquesta activitat van gaudir molt
amb la narració dels contes i també, amb l’apetitós berenar que
se’ls va donar abans de començar la sessió.
Aquesta ativitat va estar organitzada per l’Ajuntament gràcies al
Cicle de Contes del Consell Comarcal del Tarragonès que es realitza
a les biblioteques de la comarca.

L’Espai Cultural
Polivalent
estrena pantalla
i projector
Atesa la impor tància de l’Espai Cultural
Polivalent com centre de cursos de formació i
reunions, l’Ajuntament de Perafort ha decidit
dotar aquest equipament d’una nova pantalla i
un nou projector. Aquesta actuació de millora
per al municipi ha rebut una subvenció de la
Diputació de Tarragona per a inversions en
equipaments municipals de 1.200 euros.

Es realitza una prova de sirenes de risc químic
El passat 25 d’octubre es va realitzar una prova
de sirenes de risc químic a diferents municipis
catalans, entre ells, el nostre. En total, Protecció
Civil va realitzar aquesta prova a 36 municipis
de Catalunya i entre tots ells, es van activar
82 sirenes. L’objectiu del simulacre era el de
comprovar el funcionament d’aquestes sirenes.
Així mateix, aquestes proves busquen també
que la ciutadania es familiaritzi amb so de les
sirenes i que sigui conscient de què cal fer en
cas d’emergència.
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Esports

Un centenar de persones participa
en la caminada solidària
La Caminada Solidària contra la Diabetis va
aconseguir un any més, aplegar un bon nombre
de participants. Un centenar de persones van
prendre part en aquesta activitat que combina
esport i solidaritat i amb la que es van recaptar
diners per a la passada edició de la Marató de
TV3. En aquest sentit, tots els participants van
aportar el seu granet de sorra, donant 3 euros
per a la seva participació en l’activitat.
Els assistents van completar un recorregut
de 9 quilòmetres que va començar a l’Escola
Bressol Mar Blava a les 10 del matí. A mig camí,
els veïns i veïnes van poder gaudir d’un petit
pica-pica i un cop finalitzada la caminada, els
esperava un gran esmorzar, amb el que van
poder recuperar forces després de l’activitat
realitzada.
La Caminada Solidària es va celebrar el passat
19 de novembre i va estar organitzada pel
nostre consistori, juntament amb el dels
Garidells.

Torneig per als aficionats de Clash Royale
Per primera vegada, el nostre municipi ha acollit un
torneig del joc que es troba recentment de moda,
el Clash Royale. Aquesta va ser una activitat molt
diferent i innovadora que va estar promoguda des
de la regidoria de Joventut del nostre ajuntament.
El torneig, celebrat el passat 28 de desembre, va
tenir una participació d’una vintena de joves, tot i
que també hi va assistir algun adult. L’activitat es va
desenvolupar durant tota la tarda i la seva celebració
segur que els va semblar molt bona idea als seus
participants!

Esports
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Els membres de Perafortbike
participen en diferents activitats
El darrer trimestre de l’any 2017 va estar ple d’activitats a
l’Associació Esportiva Perafortbike. El 7 d’octubre es va celebrar
la caminada “Muntanya a Mar”, en el marc de la qual es va
recórrer un itinerari de 13 quilòmetres. Aquesta caminada tenia
el seu punt de sortida a Perafort, mentre que el punt d’arribada
va ser a La Móra. Un cop a la platja, tots els assistents van
poder gaudir d’un dinar de germanor. Aquesta va ser doncs,
una activitat agradable que va servir per fer salut alhora que es
passava una jornada agradable.
Pocs dies després l’Associació va organitzar una visita a les
instal·lacions de l’Anella Olímpica, que acollirà els Jocs del
Mediterrani 2018. L’activitat estava oberta a tothom i va servir
per conèixer aquesta instal·lació que sense dubtes, serà un dels
centres d’atenció durant la celebració dels Jocs.
Ja al mes de novembre va tenir lloc la tercera caminada “Fem
un pas contra la diabetis”, organitzada pel nostre consistori
juntament amb el dels Garidells. L’Associació va col·laborar en
l’organització, i també en la celebració d’una paella popular que
va tenir lloc després de la caminada.
Finalment, prop de 70 socis de Perafortbike van celebrar que
finalitzava l’any amb un dinar de germanor. El darrer trimestre
de 2017 va ser molt complet per als membres de l’Associació
Esportiva Perafortbike.

Els Babies aprenen i es
diverteixen jugant a futbol
L’equip de la categoria Baby del Futbol Club Perafort va iniciar la
competició de lliga el passat mes d’octubre; es tracta d’una lliga
organitzada pel Consell Esportiu del Tarragonès, amb equips com
el Camp Clar, Col·legi Sant Pau i El Pla de Santa Maria.
A través dels entrenaments, dirigits per l’Adrian Florea, els petits
futbolistes aprenen conceptes futbolístics, però sempre envoltats del
joc, exercicis psicomotrius, etc. Tot i que en la seva categoria no es
té en compte el resultat dels encontres, cal destacar que la millora
ha estat molt important.
La primera fase de la lliga es va tancar a finals de desembre amb la
primera trobada de Babies, al Catllar. Allà van disputar dos partits
en una jornada molt festiva per a tots ells. Al gener van iniciar la
segona fase de la lliga, que s’allargarà fins el mes de maig, quan hi
haurà la segona trobada.
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Es realitzen millores a carrers i
equipaments
Quatre c arrer s de Puigdelfí han es t at
asfaltats gràcies a una subvenció del Pla
d’Acció Municipal 2017 de la Diputació de
Tarragona. Aquesta millora es va realitzar
en dues fases. D’una banda, es va dur a
terme una primera actuació en què es van
pavimentar els carrers Pons de Montoliu
i Balcó del Riu. D’altra banda, la segona
actuació es va fer als carrers Mossèn Eladi
Parés i Cristina Dolç.
Aquestes actuacions representen una posada
a punt d’aquests espais per a tots els veïns
i veïnes, ja que no només se n’ha millorat la
seva imatge, sinó que també s’ha aconseguit
que siguin més accessibles per a tothom.
I una altra de les millores que s’estan duent
a terme a Puigdelfí és la de les obres del
Casal Municipal on s’hi estan realitzant
millores que comporten la retirada de les
plaques de fibrociment que hi havia al sostre
i que seran substituïdes per unes altres de
noves. Així mateix, se suprimirà la claraboia
existent, una actuació que permetrà millorar
l’aïllament del Casal pel que fa a condicions
climatològiques i també, pel que fa a la
seguretat de l’equipament.

Consistori
La remodelació del Ca sal és una obra
complexa que ha compor tat que alguns
actes celebrats al municipi s’hagin hagut de
traslladar a altres espais. Aquest és el cas
per exemple, del tradicional sopar de gala
amb motiu de la festa major de Puigdelfí,
el qual es va haver de celebrar en una carpa
provisional a causa de les obres. Malgrat els
inconvenients que hagi pogut comportar la
realització d’aquesta millora, sense dubtes
es tracta d’una obra de valor per als veïns i
veïnes, que podran gaudir ben aviat d’aquest
equipament reformat.

El Casal de
Puigdelfí està sent
remodelat

Resultats de
les eleccions
autonòmiques
El 86 % dels habitants de Perafort i Puigdelfí
van anar a les urnes el passat 21 de desembre
sota la convocatòria d’eleccions al Parlament
de Catalunya. Així doncs, 773 votants dels
900 censats van exercir el seu dret a vot.
En aquesta ocasió, la participació va ser
més elevada que en les anteriors eleccions
celebrades al 2015, en les que van votar el
79 % del cens.
Del total de vots emesos, 6 van ser en blanc i
1 va ser nul. La resta van quedar repartits de
la següent manera, entre els diferents partits
que van concórrer en aquests comicis:
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Recollida de voluminosos 2018
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Deixalleria mòbil 2018
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Puigdelfí
GENER FEBRER MARÇ
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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.

A un poble, i més si és petit com Perafort i Puigdelfí, hi ha dos
valors que són imprescindibles: el respecte i la convivència.
Si respectem els altres i si fem accions que milloren la nostra
convivència ells, el poble funciona i la qualitat de vida dels
habitants progressa. El respecte és basa en pensar que les idees
dels veïns són tan respectables i vàlides com les teves. Mentre
que la convivència t’ensenya que has d’actuar amb el teu veí, tal
i com t’agradaria que ell actués amb tu.

Creiem que aplicar aquests dos principis resoldria molts problemes
del dia a dia. Si respectes l’altre, permetràs que expressi què pensa
políticament i socialment, i sense que la teva bandera o opinió
valguin més que les seves. Si millorem aquesta convivència, el
poble estarà net, la propietat de l’altre serà respectada, els actes
incívics desapareixeran i haurem donat solucions sense necessitat
d’aplicar mesures coercitives que limitin la llibertat ni privacitat.
Aquesta és l’aposta del nostre grup.

La sentencia positiva del TSJC dels ajuntaments que van recorre
el dret a rebre 1.300 euros per alumne de les llars infantils de
titularitat municipal dels anys 2012-13, 2013-14 i 2014-15, obre
la via per presentar un recurs contra la Generalitat per aquest
deute pendent que assumeixen les famílies, ajuntaments i diputacions amb un enorme esforç econòmic.

Govern per l’inacceptable abandonament que ha patit l’educació
i per tal que a partir d’ara es reprenguin els compromisos i obligacions amb el sosteniment de les escoles bressol competència
exclusiva de la Generalitat.

Per nosaltres com a socialistes l’educació 0-3 anys és una etapa
fonamental, aquesta sentència suposa una clara advertència pel

Aprofitem per proposar al nostre ajuntament la jurisprudència
que suposa la sentencia a recorre al contenciós administratiu
davant la Generalitat per liquidar el deute pendent de la nostra
escola bressol.

El passat 14 de gener van cremar 10 cotxes prop de l’estació
de l’AVE. Actualment estem veient al nostre municipi pintades
en diversos llocs, el miralls per ajudar a la circulació del tràfic
trencats, alguna porta de vidre trencada (antic escorxador).
També estem veient les destrosses a les naus industrials del
polígon, donant una imatge de Perafort lamentable. Per evitar
que aquets actes vandàlics no continuïn produint-se o que no
quedin impunes, s’haurien d’instal·lar càmeres de videovigilància en diferents llocs estratègics del nostre municipi tant a

Perafort com a Puigdelfí. Aquestes càmeres poden tenir varis
objectius, com pot ser la monitorització, la detecció de presència, l’observació o reconeixement per identificar perfectament
a una persona. Aquestes càmeres s’han de sotmetre al control
de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància
de Catalunya (CCDVC) , que actua com a òrgan de control,
per garantir el respecte al dret a la privacitat, intimitat i pròpia
imatge de la ciutadania.

UPIP apoyó al actual alcalde al inicio de esta legislatura.
Esto se hizo con el ánimo y la seguridad de que éste lo
fuese de todos y cada uno de los vecinos. Los hechos
acaecidos con el paso del tiempo han demostrado que
esto nunca fue así, y con total seguridad, nunca lo
será. Ver a mi alcalde apoyando al Sr. Puigdemont en
Bruselas, en calidad de alcalde, no como particular, me
decepcionó profundamente. También me decepciona ver
como “empapelan” nuestros pueblos de lazos amarillos,

colocándolos sobre mobiliario y farolas, sin que nadie
del equipo de gobierno haya hecho ni dicho nada. Esto
demuestra que es alcalde de los suyos, y sólo de estos.
Los demás, para él y su equipo de gobierno, sólo somos
pagadores de impuestos, y hecho esto, un problema,
nada más. En las próximas elecciones municipales, como
ha ocurrido en las autonómicas aquí, las personas que
pensamos así, podemos conseguir el cambio. Sólo de
vosotros depende.

Consistori
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Extractes de les actes dels plens
Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 4
d’octubre de 2017
Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.
· S’aproven inicialment i per unanimitat les bases per a la concessió
d’ajuts individuals als estudiants del municipi de Perafort i Puigdelfí.
Aquestes bases suposen un augment de l’import del 3% respecte les
de l’any anterior i inclouen la regulació dels ajuts de menjador escolar.

El pressupost presenta el següent resum per capítols:
INGRESSOS
Capítol 1

1.058.610,00

Capítol 2

80.000,00

Capítol 2

1.330.716,11

Capítol 3

345.750,00

Capítol 3

2.854,08

Capítol 4

482.194,92

Capítol 4

382.100,00

Capítol 5

2.000,00

Capítol 6

112.719,81

Capítol 6
· S’informa al ple que s’està portant a terme la reparació de la vorera
del camí del cementiri.
· S’informa al ple que d’acord amb BASE, que té delegada la
recaptació i gestió dels tributs municipals, s’ha acordat la suspensió
de les liquidacions de plusvàlues fins que es modifiqui la redacció de
la Llei i quedi clar com s’han de calcular. Pel que fa a les plusvàlues
que ja han estat pagades, si alguna persona presenta un recurs,
aquest es dirigirà a BASE perquè resolguin.
· S’informa al ple que s’està treballant en l’elaboració de l’inventari
de bens municipals i que falta fer-ne la valoració i incorporar-ho a la
comptabilitat municipal.
· S’informa al ple que, com estava previst en el pressupost de forma
nominal s’ha concedit una subvenció de 15.000 € a la Comunitat de
Regants de la Sèquia de Puigdelfí per col·laborar en l’arranjament
dels camins i les conduccions d’aigua des de la captació de Vallmoll
fins al municipi de Perafort.

Extracte de l’acta de la sessió del Ple celebrada el 28 de
desembre de 2017

DESPESES

2.019.800,00

Capítol 1

Capítol 7

95.255,08L

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

TOTAL

3.025.000,00

TOTAL

138.000,00
3.025.000,00

· S’aprova inicialment i per unanimitat, l’Ordenança Municipal
de Guals. Aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació
definitiva si no es presenten reclamacions. En aquest cas, l’acord
inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’Ordenança, s’han
de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al butlletí
informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la referència del
BOP en què es publica el text íntegre.
· S’aprova inicialment i per unanimitat, l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, per empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament, que haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents.
· S’informa de l’adjudicació i imminent inici de les obres de substitució
de la coberta del casal de Puigdelfí i de què està en procés l’adjudicació
de la construcció de les pistes de pàdel. S’informa també que s’han
finalitzat les obres d’asfaltat dels carrers de Puigdelfí.

Assistents: hi assisteixen tots els regidors del Ple Municipal.
· S’aprova inicialment per majoria absoluta el Pressupost General
de l’Ajuntament per a l’exercici 2018. També s’aprova la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball.

· S’informa, que s’ha mantingut una reunió amb l’ACA a Barcelona per
tractar el tema del servei d’explotació i manteniment de les depuradores
de Perafort i Puigdelfí. Es començarà a preparar tota la documentació
i estudis per licitar el servei de manteniment d’aquestes instal·lacions.
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Serveis

Padród’habitants

NAIXEMENTS
Joel Monico García
12/10/2017
Nerea Valeria
Norabuena Morales
16/10/2017
Jonathan Lupión Cortés
23/11/2017

1.287

EMPADRONATS

MATRIMONIS
José Antonio Cosano Romero
Mónica Mariscal Largo
05/10/2017

DEFUNCIONS
Maria Vidal Veciana
27/12/2017

Farmàcies
24 de març, Tarragona Felip Colet, M. Carme.
Dr. Mallafre Guasch, 2. Tel. 977 22 32 55

14 d’abril, Tarragona Font-Quer-Roset.
Pl. Generalitat, 1 A (abans Lluís Companys, 11). Tel.: 977 21 16 60

25 de març, Tarragona Domingo Saigi, Pere.

15 d’abril, Tarragona Sanz Sanz, Fermí.
Rambla Nova, 55. Tel.: 977 23 23 25

31 de març, Tarragona Payo Sol, Anna.
Rambla Vella, 14. Tel.: 977 23 31 19

21 d’abril, Tarragona Vidal Vidal, Ana Maria.
Josep Carner, 3 (Vall de l’Arrabassada). Tel.: 977 29 01 01

1 d’abril, Tarragona Rovira Sánchez, Albert.
Sant Antoni Maria Claret, 18. Tel.: 977 89 60 78

22 d’abril, Tarragona Pujol Perpiñá, Gemma.
Joan Fuster i Ortells, 7 (Vall de l’Arrabassada) Tel.: 977 29 27 75

7 d’abril, Tarragona Mico Recasens, Gabriela.

28 d’abril, Tarragona Domingo Saigi, Pere.
Rambla Nova, 54. Tel.: 977 22 81 20

8 d’abril, Tarragona Fernández Cabré, M. Esther.

29 d’abril, Tarragona Dronda Ayza, Dra. Mª. Àngels.
Vidal i Barraquer, 7 (a prop de Parc Central) Tel.: 977 22 18 62

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

Rambla Nova, 127. Tel.: 977 22 06 03
Pere Martell, 5. Tel.: 977 21 97 04

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

