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CANVI D’ALCALDIA

El passat 11 de novembre de 2013, en sessió extraordinària del
Ple, i d’acord amb el pacte de govern entre ERC i PSC per aquesta legislatura, es va fer el canvi d’acaldia amb total normalitat, tal i
com va passar en l’anterior legislatura, i es va nomenar Genoveva
Margalef i Valiente alcaldessa del Perelló. L’acció de govern i els
projectes corresponen a tota la legislatura, que dura 4 anys, per
tant és una continuïtat de la mateixa, encara que hem de tenir en
compte que l’autonomia municipal cada vegada està més limitada, no solament per la manca de finançament extern, sinó per les
normatives autonòmiques i sobretot estatals.

COMPRA DE TERRENYS

El 2 de desembre es va signar l’escriptura de
compra dels terrenys del costat de la residència
i centre de dia per la gent gran Casa del Poble,
eren els últims metres que pertanyien encara a
Patrimonio del Estado. El procès de compra va
començar al 2010 i s’ha pagat en quatre anualitats
2
a un preu de 63.347,22€ per un total de 868 m.
Cal remarcar que l’any 2002 Patrimonio del
Estado en demanava 167.291,72€.
Aquesta compra és un pas més per aconseguir
regularitzar la propietat dels terrenys on està el
Molí de Vent i la zona verda que l’envolta, ja que
encara és de propietat privada.

NETEJA I ARRANJAMENT

L’Ajuntament continua amb la seva acció de
neteja i arranjament de camins municipals i
accessos. Aquest cop s’han netejat els vorals
del camí de la Bassa d’en Ferrà, tot i no comptar amb finançament extern.

HORARI
D’ESCOMBRARIES
PER NADAL
En aquest quadre podeu
consultar la previsió del
Servei de recollida
selectiva d’escombraries
durant les festes de Nadal.
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ELS ESPORTS

En primer lloc des de la regidoria d’esports volem felicitar especialment als 21 esportistes perellonencs,
així com també als 5 equips premiats, als Premis Esportius Baix Ebre, així com també a la resta d’esportistes que defensen el nom del Perelló en les diferents competicions. Això, és fruit del treball en la
formació que porta fent l’ajuntament i els diferents clubs esportius locals durant molts anys.
D’altra banda, encetem amb il·lusió la nova temporada esportiva 2013-14. El més destacable és que
l’equip cadet passa a formar part del Handbol Club Perelló i jugarà a la lliga de competició federada.
Amb la resta seguim fent un esforç molt important en aquest temps actuals, en intentar millorar les
instal.lacions esportives que ja tenim, i en no carregar, en la mesura del possible, les famílies perquè
l’esport base pugui tenir com a principial objectiu la pràctica i el foment d’aquesta pràctica, sent molt
benefiosa per a la salut de grans, més grans i petits.

FESTA DE L’ESPORT

El passat 11 d’octubre a partir de les 19.15 h es va fer un partit de futbol de categoria patufets. Tot seguit es va fer l’entrega dels reconeixements dels esportistes i equips que durant la temporada esportiva
2012/13, aconseguiren bones marques. El trofeu a la millor esportista, recaigué una vegada més i per
sisè any, a la perellonenca Georgina Vila Pérez.

10a MILLA URBANA
DEL PERELLÓ

Dissabte dia 19 d’octubre a partir de les 17
hores, atletes de totes les edats, clubs i poblacions, participaven de la 10a edició de la Milla
Urbana del Perelló.
Un total de 271 corredors, prengueren part
d’aquesta cursa que està plenament consolidada dintre del calendari esportiu del mes
d’octubre.

PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE

L’Ajuntament un cop s’iniciaren els entrenaments (mes d’octubre) va fer la presentació del futbol base
local. El marc va ser un partit de futbol de l’Associació de Veterans del Perelló i a la mitja part, es va fer
la presentació dels equips: patufets, prebenjamí, benjamí, aleví, cadet i veterans.

PRESENTACIÓ DEL HANDBOL LOCAL

El dissabte dia 16 de novembre per la tarda a partir de les 17 hores es va fer la presentació del handbol local. L’Ajuntament porta els equips base (patufets, prebenjamí, benjamí i aleví) i el Handbol Club
Perelló enguany, a més de les sèniors, porta també l’equip cadet.
Tot aquest planter del handbol local va ser presentat per equips al pavelló poliesportiu. Un cop finalitzat
l’acte, es va disputar un partit de categoria cadet entre el CH Perelló i el CH Vilanova,que acabà amb
victòria per a les perellonenques.

32a TROBADA DE BANDES DE MÚSICA DE CATALUNYA,
AL PERELLÓ

El dia 28 de setembre el nostre poble va quedar ple d’autobusos a partir de primera hora de la tarda
i anaren arribant els diferents músics que van participar de la 32a Trobada de Bandes, que cada any
organitza la Federació Catalana de Societats Musicals. Es van fer 4 itineraris que conformaven els diferents recorreguts de cercavila, arribant al punt final que era el camp de futbol municipal. Un cop allà,
cada formació interpretava una peça davant la tribuna d’autoritats i es va fer imposició d’un corbatí i un
record. En total van ser 31 bandes de música que van fer aplegar aquella tarda, més de 1300 músics.
Sense la implicació de tots els membres de l’Agrupació Musical l’Emburgada no hagués estat possible
aquest acte i agraïr també la dedicació de tot el voluntariat.
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HOMENATGE A LES
MAJORETTES DEL PERELLÓ

El passat 21 de setembre es va fer un homenatge a les integrants de les Majorettes del Perelló que durant l’etapa de 1969-1978 van actuar arreu del territori espanyol. En honor a aquesta etapa i a les protagonistes es va descobrir un monòlit de pedra que homenatja aquesta part de la història perellonenca.

EL PERELLÓ - DARDESHEIM

L’any 2012 un expedició perellonenca amb representació institucional, la Coral Santa Llúcia i l’Agrupació
Musical l’Emburgada, van estar a Alemanya, concretament a la població de Dardesheim. Gerents dels parcs
eòlics dels respectius pobles, van fer possible aquest
intercanvi cultural i musical.
El primer cap de setmana d’octubre (4/5) l’orquestra i
autoritats de Dardesheim van estar al nostre municipi,
van visitar el parc eòlic, van intercanviar experiències
i, tot la diferència d’idiomes, vam poder comprovar que
la música és un llenguatge universal. Esperem que
aquests lligams que ha unit la força del vent, es mantinguin durant, molt temps.

PRESENTACIÓ LLIBRE
D’HISTÒRIA LOCAL

El 25 d’octubre es va presentar el llibre d’història local, Documents de l’Archivo Segreto Vaticano per a la
història del Perelló durant el Gran Cisma d’Occident
(1378-1417).
Aquest treball és fruit del projecte d’investigació iniciat
i coordinat per aquest ajuntament des de l’any 2003 i
elaborat per Gerard Marí i Brull. Esperem que estigui
aquest exemplar a totes les cases dels perellonencs
interessats per la seua història. Pot adquirir-se a les
llibreries locals o a l’Oficina de Turisme.

CDI CAL CATALÀ- EXPOSICIÓ CATALUNYA BOMBARDEJADA
(Memorial Democràtic) I MOSTRA DE PATCHWORD
(Assoc. Dones Reina Blanca)

El CDI Cal Català ha acollit del 22 de novembre al 21 de desembre, l’exposició del Memorial Democràtic Catalunya Bombardejada. S’hi mostra amb panells ben explicatius els mètodes de bombardeig aeri
indiscriminat i sistemàtic sobre la població civil. Per personalitzar una mica el cas del Perelló, aprofitant
que aquest any (els dies 15, 16 i 17 de desembre) es compleixen 75 anys dels bombardejos al nostre
poble, l’Associació de Recerca Històrica del Perelló, va col·laborar activament amb l’escenificació
d’aquest capítol, així com l’arxiu fotogràfic d’Antonio Gonzalvo, amb la cessió de fotografies de l’època.
L’associació de dones Reina Blanca va oferir també una mostra dels treballs de patchwork que realitzen al curs. Unes autèntiques obres d’art, fetes amb colors, diferents tipologies de roba i molta creativitat amb l’agulla.
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4s PREMIS DE CULTURA DEL PERELLÓ

Amb una 4a. edició aquests premis es consoliden dintre de les convocatòries anuals que serveixen
per fomentar la fotografia i la pintura. Fins el 19 de desembre es va poder veure l’exposició col·lectiva
que ha aplegat les obres finalistes de cada convocatòria i premiats, a la sala d’exposicions de la Casa
de la Cultura.
· Convocatòria fotografia Josep Diloli: presentades 27 obres.
Guanyadora: M Isabel Pérez Harillo (Ametlla de Mar), amb l’obra titulada Personatge Sorprenent.
· Convocatòria pintura Amadeu Pallarès Lleó: presentades 11 obres.
Guanyador: Joavi Fatsini Piñol (Deltebre), amb l’obra titulada Afores.
· Convocatòria fotografia Antonio Gonzalvo: presentades 19 obres.
Guanyador: Albert Farnós Vila (El Perelló), amb l’obra titulada La Torre dels Moros.
Al Programa de Festes Majors de Sant Antoni 2014 podreu observar les obres guanyadores.

PROGRAMA SALUT PER A
LA GENT GRAN
El municipi del Perelló ha participat en un
programa pilot de la Diputació de Tarragona
de dinamització dels parcs de salut per a la
gent gran. Professionals de l’activitat física
saludable en col·laboració amb el personal
d’esports de l’Ajuntament han assessorat
als participants en la pràctica d’exercicis
adequats a les capacitat de cada persona,
mitjançant la realització d’unes sessions de
dinamització al Parc de les Comes i al Pavelló Municipal.
Al programa hi han participat un 9 persones
que durant el mes d’octubre han assistit a
un total de 8 sessions adaptades a les possibilitats de cadascuna.

L’Ajuntament del Perelló us desitja Bon Nadal i Feliç Any 2014.

‘Endavant!’
Respira fort, que l’aire és teu
i l’aire i tot et poden prendre.
Un cop ja l’hagis respirat
és carn com tu,
és alè teu que no es pot vendre.

Trepitja fort, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre.
La terra té per a tothom
camins oberts.
Fuig de qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja ferm, que el lloc és teu!
Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat
llança-la al vent
i que s’arbori com la flama.
Parla ben clar, que el mot és teu!

Joana Raspall i Juanola (1913-2013)
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Respira fort, que l’aire és teu.

