
L’Ajuntament de Perafort sempre treballa per generar un ampli ventall d’activitats lúdiques, 
formatives i culturals, que s’adaptin a les necessitats i interessos del conjunt de veïns i 
veïnes del nostre municipi. No cal dir que aquest és un any ben atípic i que en aquests 
moments, ens trobem condicionats en molts aspectes, per l’evolució de la pandèmia de la 
Covid-19. Per tant,  amb aquest document, us presentem una oferta de cursos formatius 
adaptada a l’actual situació. 

Com veureu, no hem reduït les activitats que habitualment s’ofereixen i per això, mantin-
drem els tradicionals cursos de manualitats i restauració de mobles, teatre per a adults, 
anglès per a joves i adults, dansa, ioga, etc. El ventall d’activitats, com podeu comprovar, és 
tan ampli i divers com sempre. El que sí que hem hagut de fer però, és adaptar-nos a la nova 
situació pel que fa al desenvolupament d’aquestes activitats. Per tant, hem hagut de reduir 
els grups a un màxim de 10 persones i a més, caldrà seguir les mesures habituals d’higiene 
de mans, distància social i mascareta, en aquelles activitats en què sigui possible dur-la. 

Estem segurs que amb la col·laboració de tothom podrem realitzar aquestes activitats amb 
total normalitat i seguretat per als participants, malgrat que com dèiem, aquest és un any 
amb molts imprevistos i haurem d’anar-nos adaptant a les noves situacions i mesures que 
es vagin prenent.   

Fer esport, aprendre a ballar, estudiar un idioma o aprendre l’art de la interpretació, aques-
tes són només algunes de les moltes propostes que us fem de cara a la tardor, en el marc 
dels cursos formatius que us ofereix l’Ajuntament de Perafort. Com sempre però, aquesta 
no és una llista definitiva, sinó que durant tot l’any anirem treballant en l’organització de 
nous cursos, tallers o xerrades. En aquest sentit, ja us avancem que entre les futures noves 
propostes hi haurà la de l’elaboració d’un taller de costura infantil, del qual us n’informarem 
més endavant i pels canals habituals. 

És evident que enguany ens trobem amb la dificultat afegida de programar aquestes ac-
tivitats en un escenari incert i ple d’interrogants. L’actual situació sanitària fa que haguem 
d’anar adaptant les activitats programades a les indicacions sanitàries que vagin sorgint. Si-
gui com sigui, l’Ajuntament està compromès amb la formació dels habitants i continuarem 
treballant per tal de poder oferir aquestes i moltes altres activitats formatives al conjunt de 
la població. 

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

Elisabet Albujar
Regidora d’Ensenyament, Benestar Social i Cultura

Durant l’any s’aniran programant més
cursos, tallers i activitats addicionals 

Condicions generals

 Inici dels cursos a partir del dijous 1 d’octubre. Excepcionalment, hi haurà  
cursos que començaran al mes de setembre. 

  La data màxima de finalització dels cursos serà al juny del 2021. 
  Del 31 d’agost al 7 de setembre hi haurà places reservades per als alumnes de 
l’any anterior. 

  En els cursos de pagament mensual, caldrà efectuar els abonaments entre els 
dies 1 i 5 de cada mes.

  Queda reservat el dret a modificar o suprimir els cursos per raons organitzatives 
o d’assistència.

 Per poder matricular-se en algun curs, els alumnes d’anys anteriors hauran 
d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament. Un cop abonat aquest import, 
es podran matricular en els cursos que s’ofereixen aquest any.

  Les persones que acreditin que estan en situació d’atur des de fa més d’un any, 
podran acollir-se a la subvenció d’aquells cursos que puguin ajudar a la seva 
inserció laboral.

Inscripció i pagament

 Termini d’inscripció: fins al 25 de setembre. Durant els primers set dies 

tindran prioritat d’inscripció els alumnes del curs anterior.
  Lloc de matriculació: Ajuntament de Perafort i Espai Municipal de Puigdelfí.
  Forma de pagament: domiciliació bancària o amb targeta.
  Les inscripcions seran acceptades per rigorós ordre de matriculació.
  Places limitades.
  Per a tots els cursos, excepte quan s’indiqui el contrari, es cobrarà 30€ en 
concepte de matrícula, que seran retornats si se supera el 80% d’assistència a 
classe. La devolució es farà a partir de juliol.

  Per donar-se de baixa del curs, haurà de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament 
amb una antelació de 15 dies. Només es retornarà la fiança en aquells casos de 
baixa per força major o quan s’hagi superat el 80% d’assistència a classe. No es 
farà cap devolució que no estigui degudament tramitada. 
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És obligatori l´ús de mascareta

Renteu-vos les mans 
amb solució hidroalcohòlica

Control de temperatura

Mantingueu la distància de seguretat

Cursos amb aforament limitat

Activitats i mesures sanitàries 
condicionades a l’actualització 
de la normativa

2020 > 2021

10 pax

Forma’t  
amb seguretat!
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Ioga                  
Lloc: Escoles Velles. Aula esquerra. Perafort
Horari: Dilluns i dimecres, de 19.30 a 21 h 
Preu: Empadronats: 18€/mes per 1 dia a la setmana o 25€/
mes per 2 dies. No empadronats: 22€/mes per 1 dia a la set-
mana o 30€/mes per 2 dies
Observacions: Cal portar una estora. Màxim 10 persones

Gimnàstica per a gent gran             
Lloc: Casal Cultural de Puigdelfí 
Horari: Dijous, de 9.30 a 10.30 h  

Lloc: Casal Cultural de Perafort
Horari: Dimecres, de 9.30 a 10.30 h

Preu: Gratuït (subvencionat per l’àrea de Benestar Social)
Observacions: Només per a empadronats. Depenent de la demanda s’oferiran els dos dies a la 
setmana o només un (de manera alternativa, una setmana a Perafort i una altra a Puigdelfí)

Aeròbic                
Lloc: Casal Cultural. Perafort
Horari: Dimarts i dijous, de 20 a 21 h 
Preu: Empadronats: 14€/mes per 1 dia a la setmana i 20€/mes per dos dies         
No empadronats: 16€/mes per 1 dia a la setmana i 22€/mes per dos dies
Observacions: Grups de 10 persones màxim. Adreçat a majors de 14 anys

Pre-Dansa / Ballet i Jazz            
Classes impartides pel professorat de l’escola Beat Dansa

Lloc: Casal de Perafort
Horari i nivells: 
· Nascuts els anys 2015 i 2016: dimarts, de 17 a 18 h
Preu: Empadronats i alumnes de l’Escola Josep Veciana: 12 €/mes. No empadronats: 15 €/mes
Observacions: Grups de 3 a 10 persones 

Danses urbanes / Hip-hop
Classes impartides pel professorat de l’escola Beat Dansa

Lloc: Casal de Perafort
Horari i nivells: 
· Nascuts els anys 2012, 2013 i 2014: divendres, de 17 a 18 h 
Preu: Empadronats i alumnes de l’Escola Josep Veciana: 
12 €/mes. No empadronats: 15 €/mes
Observacions: Grups de 3 a 10 persones 
 

Salsa i bachata            
Lloc: Casal Cultural de Perafort
Horari: Divendres, de 19.30 a 21.30 h
Preu: Empadronats: 20€/mes. No empadronats: 22€/mes
Observacions: Màxim 10 persones 

Taller hipopressius       
Lloc: Escoles Velles. Aula esquerra. Perafort
Horari: Dijous, de 19.50 a 20.50 h o de 20.50 a 21.50 h
Preu: Empadronats: 18€/mes. No empadronats: 22€/mes
Observacions: Màxim 10 persones. Cal portar una estora

Zumbafort             
Lloc: Casal de Perafort 
Horari: Dimecres, de 18.30 a 19.30 h  

Lloc: Casal de Puigdelfí
Horari: Dilluns, de 18.30 a 19.30 h

Preu: Empadronats: 8€/mes per 1 dia a la setmana i 14€/mes per 2 dies. 
No empadronats: 10€/mes per 1 dia a la setmana i 16€/mes per 2 dies
Observacions: Màxim 10 persones 

Rugbi cinta             
Classes impartides pel professorat de Salou Academy Rugby Club

Lloc: Pista Poliesportiva. Perafort
Horari: dilluns de 16.45 a 18 h 
Preu (inclou samarreta tècnica): Empadronats: 150 € tot el curs. El pagament es farà de 
manera trimestral: 50 €, el primer i segon trimestre, i 20 €, el tercer*. 
No empadronats: 180 € tot el curs. El pagament es farà de manera trimestral: 60 €, el primer 
i segon trimestre, i 30 €, el tercer*
Observacions: *Cal pagar 30€ de matrícula que es descomptaran del pagament del tercer 
trimestre. Màxim 10 persones. El curs s’inicia el 14 de setembre amb una jornada de portes 
obertes i finalitza el 17 de maig

Pàdel infantil                 
Lloc: Pistes de pàdel. Perafort
Categories i horari: 
· Benjamí: dimecres de 16.45 a 17.45 h
· Aleví: dimecres de 17.45 a 18.45 h
· Secundària: dimecres de 18.45 a 19.45 h
Preu: Empadronats: 12 €/mes. No empadronats: 15 €/mes
Observacions: Màxim 8 persones

Pàdel adults                 
Lloc: Pistes de pàdel. Perafort
Horaris disponibles: De dilluns a divendres, de 18 a 19.15 h o de 19.15 a 20.30 h
Preu: Empadronats: 100 € tot el curs (una classe setmanal). No empadronats: 130 € tot  
el curs (una classe setmanal)
Observacions: Els alumnes es dividiran en grups per nivells i s’establirà dia i hora d’entre-
nament. Màxim 4 persones per grup. Inici el 14 de setembre i finalització el 18 de desembre
  

Taijiquan          
Lloc: Casal Cultural de Puigdelfí
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h 
Preu: Empadronats: 18€/mes per 1 dia a la setmana o 25€/
mes per 2 dies. 
No empadronats: 22€/mes per 1 dia a la setmana o 30€/mes 
per 2 dies
Observacions: Màxim 10 persones (majors de 15 anys).  
Cal portar roba còmoda

Pàdel adults                 

Anglès               
Classes impartides pel professorat de l’escola Learn English on Holiday

Lloc: Escoles Velles. Aula dreta. Perafort
Horari i nivells:
· P3 i P4: Dilluns, de 17 a 18 h
· P5 i 1r: Dilluns, de 18 a 19 h
· 2n i 3r: Dimecres, de 17 a 18 h
· 4t i 5è: Dimecres, de 18 a 19 h
· 6è: Dilluns, de 19 a 20 h
· Adults: Dimecres, de 19 a 20 h
Preu (inclou material): Empadronats i alumnes de l’Escola Josep Veciana: 
12 €/mes per 1 hora setmanal. No empadronats: 15 €/mes per una hora setmanal
Observacions: Grups de 6 a 10 persones.

Manualitats i restauració   
de mobles                            
Classes impartides pel professorat de la botiga-taller Ambart

Lloc: Casa del mestre. Puigdelfí
Horari: Dilluns, de 16.30 a 19.30 h
Preu: Empadronats: 20€/mes per 2 hores setmanals o 25€/mes 
per 3 hores setmanals. No empadronats: 30€/mes per 2 hores 
setmanals o 35€/mes per 3 hores setmanals
Observacions: Grups de 7 a 10 persones. Sense matrícula

Manualitats per als petits               
Classes impartides pel professorat de la botiga-taller Ambart

Lloc: Sala Polivalent de Puigdelfí
Horari: Dilluns, de 18 a 19 h
Preu: 12€/mes 
Observacions: Adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys. Grup de 6 a 10 persones. Material inclòs

Taller de teatre per a adults                 
(nivell bàsic)                    
Lloc: Casal Cultural de Perafort
Horari: Dimecres, de 20 a 21.30 h
Preu: Empadronats: 15€/mes. No empadronats: 20€/mes  
Observacions: Mínim 7 persones

Puntes de coixí               
Lloc: Casa del metge. Perafort
Horari: Dilluns, de 16 a 20 h
Preu: Empadronats: 15€/mes. No empadronats: 20€/mes
Observacions: Mínim 6 persones. Sense matrícula

Taller de costura           
Lloc: Casa del metge. Perafort
Horari: Dimarts o dimecres, de 17 a 19 h, o dimecres de 10 a 12 h
Preu: Empadronats: 18€/mes. No empadronats: 24€/mes  
Observacions: Mínim 6 persones

FORMACIÓ I LLEURE

ESPORT I SALUT

Com a mesura excepcional davant  
la Covid-19, no s’admetran inscripcions 
un cop s’hagin iniciat els cursos (encara 
que hi hagi places lliures).
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