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Reparació de la canonada d’abastiment d’aigua

Nou servei:
Guals permanents
Neteja de camins i creació de franges forestals

Regidoria d’Hisenda
La situació econòmica actual no deixa molt de marge per a fer grans coses. A nivell individual tots patim les retallades de
les diferents administracions, però als ajuntaments també ens costa molt poder fer front a totes les obligacions. En aquests
moments, les administracions deuen a l’Ajuntament molts diners que prèviament hem hagut d’avançar per fer les obres o
dur a terme les activitats per les quals hem demanat subvenció:

Administracions públiques

ESTAT

Import que deuen a
l’Ajuntament a data
04/12/2012

8.600,00€

GENERALITAT

243.908,83€

DIPUTACIÓ

72.838,33€

Recentment, l’ADF Cabra-Feixet es va acollir a una subvenció per la creació de franges forestals per import de 37.429,96. En
un principi, la Generalitat es comprometia a fer una bestreta del 50% d’aquest import per dur a terme les actuacions i fer
l’altre pagament en finalitzar l’obra, però ben aviat ja va dir que no podria complir amb els terminis. Davant això, l’equip de
govern va decidir fer una bestreta de l’import total de l’obra perquè les empreses locals que havien fet els treballs poguessin
cobrar sense haver d’esperar el pagament de la Generalitat. En el moment en què l’ADF rebi els diners de la Generalitat els
reemborsarà a l’Ajuntament.
D’altra banda, l’Ajuntament també va acollir-se a una subvenció per a la reparació de camins de valor forestal. Per fer aquesta
feina, es va fer ús de la màquina retroexcavadora adquirida aquest mateix any i del personal propi, la qual cosa ha comportat
una reducció substancial dels costos d’execució (aquests es redueixen considerablement si es fan amb mitjans propis, havent
només de contractar els serveis que són indispensables i que l’ajuntament no disposa) i un millor ús dels diners concedits,
pel que s’ha pogut fer una major inversió en l’arranjament de camins.
Així doncs, en un moment tant complicat com l’actual, des de la regidoria d’Hisenda intentem que els pocs recursos dels
que disposem serveixin per fomentar i dinamitzar els treballs i activitats de les empreses del poble, sense deixar de banda
la prestació de serveis públics, tan necessaris per la població. El que a priori, a principis d’any, podia semblar que era una
consignació insuficient atesa la retallada que havia sofert la partida pressupostària “d’actuacions urbanes mediambientals
i camins”, ha resultat ser una bona inversió pels recursos que rebrà l’ADF, els recursos que hi ha destinat l’Ajuntament i les
subvencions provinents d’altres administracions.

Regidoria de Governació
NOU SERVEI: SOL·LICITUD DE GUALS PERMANENTS
Amb l’acord del Ple de 25 de setembre de 2012, i recollint les nombroses
demandes de veïns/es de la població perquè es regularitzés l’estacionament
en la via pública, ja es poden sol·licitar guals, d’acord amb les següents
tarifes:
· Entrada de vehicles sobre les voreres amb o sense baden i segons
l’obertura de la porta, afegint mig metre per banda:
· Fins a 4 metres d’ample: 36,06 €/any
· Més de 4 metres d’ample: 60,10 €/any
· Atorgament de llicència de gual permanent: 120,20 €
· Placa de gual segons preu de fàbrica: 9,02 €
· Per metre de vorada pintada: 0,30€

El servei de grua l’exercirà l’empresa de l’Ametlla de Mar Gruas L’Ametlla que retirarà i custodiarà els vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Aquests no es podran recuperar fins fer efectiu el pagament dels
costos.
Tots els veïns/es interessats/des ja poden presentar les sol·licituds i iniciar els tràmits a les oficines municipals.

CANVI DE NOMS DE PLACES I CARRERS
En sessió del ple de data 27 de desembre es va aprovar per unanimitat dels 3 grups polítics municipals el canvi de noms de
les següents places i carrers:
• La Plaça Constitució passarà a ser la Plaça de les Corts Catalanes.
• La Plaça del Rei Joan Carles I passarà a ser la Plaça dels Clots.
• L’Avinguda Sant Jordi (en el seu tram davant de la Cooperativa) passarà a ser l’Avinguda 11 de setembre.
• S’anomenarà Carrer Timó al vial que enllaça l’avinguda Catalunya amb el carrer Sajolida.

Regidoria de Serveis
LA GESTIÓ DELS RESIDUS - CONSORCI REBÉ (Consorció per la gestió dels Residus de la comarca del Baix Ebre)
Actualment, el Consorci té un deute amb l’empresa Fomento (FCC), concessionària de la recollida de brossa, de 4.200.000
euros, provocat pels impagaments de varis municipis corresponents de factures dels anys 2011 i 2012. Aquest no és el cas
del nostre poble, que puntualment i segons el calendari establert, fa el pagament de la factura que genera el servei de la
recollida de brossa (tot i que cal recordar que la taxa d’escombraries que cobra l’Ajuntament no cobreix la totalitat del cost
del servei). No entrarem a valorar si la taxa que cobren els altres municipis és superior o inferior a la nostra, però sí que diem
que en el cas del nostre poble, la taxa es destina íntegrament al pagament del servei, el que permet a l’Ajuntament complir
amb les seves obligacions de pagament.
Malgrat el nostre compliment, per poder fer front a aquest deute de més de quatre milions d’euros, el Consorci ha de
demanar un préstec de gairebé un milió d’euros i els interessos han d’anar a compte de tots els municipis que formen part
del Consorci.
Aquest import pendent de cobrar per part de l’empresa Fomento (FCC), ha deixat en suspens les bonificacions que en el
darrer butlletí anunciàvem i que suposaven uns 14.949,09 euros anuals.

RENDIMENTS AIGUA
Per part de l’empresa SOREA SA, encarregada de la gestió de l’aigua, i a petició de l’Ajuntament, s’han fet diferents estudis
nocturns a fi de determinar les pèrdues que es produeixen en les canonades d’aigua dins del casc urbà.
Inicialment, el poble està separat en dues parts (la zona alta i la zona baixa que també comprèn el polígon industrial, les
Torretes i la canonada que va pel barranc), tot i que durant el mes d’agost, i per evitar l’elevat cost de l’aigua del Consorci
d’Aigües de Tarragona, s’alimenten les dues zones del Pou dels Bertolins. Aquests anàlisis han donat com a resultat que el
cabal de fuita a la zona baixa és de 21,3 m3/h i a la zona alta és de 22,5 m3/h(1), mentre que hi ha tres sectors on es registra
una gran diferència en disminució de cabal respecte el comptador de sortida del dipòsit Bertolins:
· Sector Molí (zona alta) - 10,8 m3/h
· Sector Polígon Industrial fins al carrer Ample (zona baixa) – 7,2 m3/h
· La zona del centre del poble (zona baixa) – 8,1 m3 /h

Pel que fa als rendiments de la xarxa de distribució d’aigua potable, hem observat uns resultats que ens han fet plantejar
que calia fer actuacions per resoldre aquestes pèrdues:

Any

Rendiment de la xarxa(%)

2003

41,97

2005

55,28

2007

44,15

2010(2)

46,72

2011

42,23

Això vol dir que, globalment, hi ha pèrdues per aigua no registrada (aigua que no passa pel comptador), que en alguns
casos supera el 50% i són provocades, principalment, per la manca d’inversió a l’hora de millorar la xarxa existent. Per tant,
la problemàtica no està tant en demanar un major cabdal al Consorci o reduir el que tenim, sinó aprofitar al màxim la que
tenim i evitar que es perdi. Això ha fet que l’equip de govern s’hagi plantejat la necessitat i urgència de fer algunes actuacions,
de manera gradual, per tal de resoldre aquesta problemàtica, començant pels carrers Salmeron, Castaños, Gayarre i Colom,
que formen part del sector que es trobava en un pitjor estat.
1. Aquestes són dades puntuals preses en una hora determinada, cal tenir present que aquest resultat oscil·la i que no és constant al llarg de l’any.
2. Al 2012 es registra aquest increment perquè fou quant es va connectar a la xarxa el Pou dels Bertolins, rebent una major pressió d’aigua, el que va provocar nombroses fuites fins al seu
reajustament.

CANONADA PARRACOLL-DAVANT CASES
La primera xarxa d’aigua potable que hi va haver a la població va ser la de la zona Parracoll-Davant Cases. La canonada
existent és de fibrociment de 250 mm de diàmetre i en un principi portava l’aigua del pou del Parracoll al dipòsit. Donat
que el pou està salinitzat, aquesta canonada ara només dóna aigua en sentit contrari. La problemàtica detectada és l’elevat
nombre de fuites que es produeixen i que la canonada, que no està correctament protegida, transcorre per terreny privat i
per la garriga, el que implica un major cost de les reparacions per la dificultat de localitzar les fuites i perquè es troben en un
lloc de difícil accés, pel que el rendiment global de la xarxa de l’aigua es veu afectat.
La solució passaria per adaptar la canonada a les necessitats dels servei i col·locar la nova canonada per camins municipals,
a fi de no afectar les finques dels veïns i garantir l’accessibilitat en el moment en què s’hagin de fer reparacions.
Des del departament de Medi Ambient ens van adjudicar una subvenció per a l’arranjament de camins. Aprofitant
l’avinentesa i que l’actuació estava subvencionada, s’ha optat per ampliar el tram del camí que va pel Lligallo de la Serra fins
la bassa contraincendis, per tal que en el moment en que es decideixi
substituir la canonada no s’hagi de tallar el camí, ni tampoc s’hagin de
construir camins alternatius per accedir a les propietats i indemnitzar
a les explotacions en cas que s’hagin de produir parades temporals
per les obres.

Com veureu a les fotografies, els treballs d’ampliació del camí han estat considerables i s’han fet gràcies a terrenys que són
de propietat de la Generalitat de Catalunya i a terrenys de particulars de la zona de les Granges del Parracoll. Cal agrair la
bona voluntat dels propietaris de la zona cedint aquests terrenys per un benefici per a tota la població.

Regidoria d’Urbanisme
REPARACIÓ DE LA CANONADA D’ABASTIMENT D’AIGUA
Mitjançant una subvenció del Progama d’Acció Municipal (PAM) la Diputació de Tarragona de 67.348,92€ s’està reparant
la canonada d’abastiment d’aigua municipal per tal d’evitar les nombroses fuites que hi ha en diferents trams. L’empresa
Sorea ha iniciat la reparació per les zones on la canonada presenta un estat més deficient. Aquesta actuació s’anirà realitzant
en diferents zones a mesura que es vagin convocant subvencions.

Des d’aquí demanem disculpes als veïns/es per les molèsties que ocasionen
aquest tipus d’obres, però són de vital importància per millorar l’eficència i
estalvi del servei.

Regidoria de Medi Ambient i Agricultura
ARRANJAMENT DE CAMINS
La Direcció General de Medi Ambient i Biodiversitat va atorgar una subvenció de 6.534,80€ a l’Ajuntament del Perelló per
l’arranjament de camins de valor forestal, amb la condició de que els camins on s’actués tinguessin part del seu tram en zona
PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural). Els camins escollits han estat els següents:
						
						
						
						
						
						

· De la serra de l’ Aubach fins la bassa contraincendis
· Del corral del Serrano fins la Bassa de les Comes
· Pista de la Font de Tita – Portella
· Del camí de la Resplanada fins al Pantà de Catxill
· De la Bassa d’en Ferrà fins el Mas del Corral Blanch
· Corral de Magrinyà fins les Malladetes

El Consell Comarcal del Baix Ebre va concedir a
l’Ajuntament una subvenció de 15.682,98€ per
l’arranjament i millora de camins enquitranats. Els
treballs els ha realitzat l’empresa local Excavacions
Labòria i s’han adequat els socs centrals i esborancs
laterals del camí del Puigmoltó, del Camí del Suís i del
camí de la Torre dels Moros, al que també s’ha realitzat
un doble tractament asfàltic en els últims 500 metres.

Camí de la Torre dels Moros

A banda dels treballs realitzats mitjançant subvencions,
l’Ajuntament ha continuat realitzant actuacions
puntuals de desbrossaments, sulfataments,
arranjaments i manteniment en altres camins del
terme municipal, com són: la zona de Bermejo, el Pont
Trencat, els Fornassos i Forcall, la carretara de Rasquera
vella i el cami de les Aubaretes.

Camí de Puigmoltó

CREACIÓ DE FRANGES FORESTALS CONTRA INCENDIS
La Direcció General de Medi Ambient i Biodiversitat també va otorgar a l’ADF Cabra Feixet (que per primera vegada es
va acollir una subvenció d’aquestes característiques) una subvenció per un import de 37.429,96 € per tal d’acondicionar
camins i crear franges forestals contra incendis que facilitessin els treballs d’extinció dels bombers. Els treballs, realitzats per
les empreses locals Jardineria Forestal i Cusero Agroserveis, s’han fet als següents indrets:
						
						
						
						

· El Barranc de les Nines (Camí de les Pintures Rupestres)
· De la pista de Fullola a la Bassa de les Collades.
· De la Bassa d’en Ferrà al Mas del Corral del Blanch.
· L’entorn de l’àrea de l’Ermita de Sant Cristòfol.

Franja forestal del barranc de les Nines

NETEJA DEL BARRANC DE LES COMES (a l’alçada de les Mines)

Neteja del perímetre de la franja forestal

La Mina de Dalt i la Mina de Baix constitueixen part del patrimoni històric i cultural del nostre municipi i foren un element
molt important i trascendental per la vida quotidiana dels nostres avantpassats que cal recuperar com a conjunt històric. Per
aquest motiu, l’Ajuntament va presentar una memòria de recuperació i l’Agència Catalana de l’Aigua que, per un import de
13.808,64€, realitzarà les següent actuacions: neteja i desbrossada del perímetre de les mines, arranjament de l’accés, buidat
i neteja interior de les mines, reconstrucció de les parts deteriorades i neteja i reparació dels elements auxiliars (baranes,
grafies, abeuradors, etc.)

Regidoria d’Educació
INICI DEL CURS 2012-2013
El curs ha començat amb normalitat als 4 centres educatius del municipi, essent la principal novetat la implantació de la
jornada compactada de l’institut, que tot i els dubtes inicials, no ha afectat el funcionament del menjador escolar, gràcies a
l’increment de l’ús del servei dels alumnes de primària. A continuació us presentem les dades dels centres a l’inici de curs:
					
					
					
					

· Llar d’Infants Municipal La Cadernera: 42 alumnes i 7 educadores.
· Escola Jaume II: 226 alumnes i 20 mestres.
· Institut Blanca d’Anjou: 161 alumnes i 26 professors/es.
· Escola de Música Municipal: 90 alumnes i 13 professors/es

LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA CADERNEREA
L’any 2010 es va adjudicar la gestió de la Llar d’Infants Municipal La Cadernera a la Fundació Privada per l’Acció Educativa
Grup Sagessa amb les següents condicions:
					
					
• Places a ocupar: 60.
					
• Subvenció de la Generalitat inicialment prevista: 1.800€/alumne.
Les condicions econòmiques eren que l’empresa es finançava amb la subvenció de la Generalitat i les quotes de les famílies
i, si no es cobrien les 60 places, la diferència l’assumiria l’Ajuntament.
El primer curs (2010-2011) hi van haver 62 nens i nenes, però la subvenció de la Generalitat va ser de 1.600€/alumne.
El curs 2011-2012 la subvenció va baixar a 1300€/alumne i el curs actual es preveu rebre 875€/alumne.

Servei d’acollida matinal (de 8h a 9h)

7 INFANTS

MATÍ - Horari escolar (de 9h a 13h)

42 USUARIS

Servei de menjador (de 13h a 15h)

8 INFANTS

TARDA - Horari escolar (de 15h a 17h)

6 INFANTS

Aquests dos factors, per una banda la reducció de la subvenció rebuda i per l’altra la reducció del nombre d’alumnes, suposa
un increment de l’aportació de l’Ajuntament.
Per tal de paliar aquesta situació a efectes d’1 de gener de 2012 es van adoptar un conjunt de mesures que contribuissin a
reduir la despesa: es va reduir la jornada laboral de les educadores, es va canviar la categoria a dues d’elles, es va suprimir el
servei d’acollida de tarda, es va suprimir el servei de neteja per part d’una empresa externa i es va incrementar un 10% les
quotes de les famílies. Aquest mesures no han estat suficients i a l’Ajuntament li costa cada cop més assumir el dèficit.
Per tant, si s’ingressa molt menys de subvenció de la Generalitat i el nombre d’alumnes també ha baixat, cal adaptar el
funcionament de la llar als ingressos reals, pel que necessàriament s’han de reduir les despeses. Quines són aquestes
despeses? Les més importants són les de personal o en cas contrari, l’Ajuntament haurà d’assumir un dèficit molt difícil
d’aguantar i en aquests temps això és impossible.
Ara s’està negociant amb el Grup Sagessa per adaptar el funcionament de la llar a la realitat actual a fi i efecte de reduir el
màxim de costos possibles i poder mantenir el servei amb les mateixes quotes i qualitat en l’ensenyament.
S’estan prenent unes decisions difícils i dràstiques però creiem que cal prendre per tal de garantir la viabilitat de la Llar
d’infants La Cadernera, tenint en compte la situació econòmica de la majoria de les famílies i que l’aportació municipal ha de
ser raonable i dins de les nostres possibilitats, i quan diem nostres, volem dir de tot el municipi.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEM)
Complint amb els objectius i el reglament del CEM el 25 d’octubre es va celebrar la sessió que agluntina a 29 membres
de la comunitat educativa dels 4 centres per tal d’avaluar i debatre l’inici d’aquest curs. A més a més, i per tal de tenir una
representació més equitativa entre els representants de les famílies i docents de cada centre, s’ha aprovat ampliar-lo a 31
membres.

FI DEL PROGRAMA MINUTS MENUTS
El proper 29 de desembre de 2012 finalitza el programa
Minuts Menuts 2012, el servei d’acollida d’infants a la llar els
dissabtes de 09,00 a 13,00 hores. Aquest programa ha estat
subvencionat per la Secretaria de Famílies de la Generalitat
amb un import de 8.199,00 €. Durant aquest any, el servei ha
donat acollida a infants de 0 a 4 anys i als germans d’aquests
infants menors de 6 anys.
Pel 2013, la implementació o no del servei estarà condicionada
a la convocatòria de subvencions del mateix.

PROPERA EDICIÓ DEL CURS DE MONITORS/ES DE LLEURE, PER MAJORS DE 18 ANYS.
Durant els mesos de febrer i març de 2013 s’ha planificat una nova edició del curs per tal de formar monitors/es en el món del
lleure infantil. Es farà en caps de setmana els dies 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 de febrer i 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 de març. L’horari
serà els dissabtes de 10,00 a 14,00 hores i de 16,00 a 20,00 hores. Els diumenges serà en horari de matí. El preu del curs serà
de 185,00€ aproximadament. La titulació d’aquest curs ofereix les següents sortides professionals: Auxiliars del Departament
d’Educació per acompanyament infantil, Monitors/es en casals d’estiu i Cases de colònies, en menjadors escolars, en serveis
d’acollida, en activitats extraescolars, etc.
Per formalitzar les inscripcions adreçar-se a les oficines municipals.

Regidoria de Cultura
OBERTURA DEL CDI DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU
Durant els mesos de juliol i agost va estar obert al públic l’equipament cultural del
Centre de Documentació i d’Iniciatives Cal Català. Es va poder visitar l’exposició
itinerant de La Força del Vent, 25 anys d’energia eòlica a Catalunya, així com
una mostra de l’artesania local (Artesans la Llata, miniatures de Josep Rebull i
treballs amb fusta d’Enric Pallarès). Les sales amb l’obra d’Amadeu Pallarès Lleó
i la mostra d’objectes etnològics a la sala primera també van estar obertes al
públic.
En total, al mes de juliol unes 120 persones van visitar els diferents espais, així com
també grups de nois i noies del casal d’estiu. Durant l’agost es van incrementar
les visites arribant a 225 persones. La persona que va estar durant aquests dos
mesos, atenent i fent-se càrrec de l’equipament va ser la Isaura Figueres Pastó.

MILLORES ALS EQUIPAMENTS CULTURALS MUNICIPALS
CINEMA AUDITORI VICTÒRIA

S’informa que l’Ajuntament ha prorrogat durant 10 anys més el contracte d’arrendament del Cinema Auditori Victòria com
a espai polivalent per al municipi i per aquest motiu, es substituirà la bomba d’aire calent i fred que climatava l’equipament,
ja que estava averiada.
També s’informa que durant els mesos de gener i febrer hi haurà programació estable de cinema durant els caps de
setmana.

CASA DE LA CULTURA (BILIOTECA I TELECENTRE)

Mitjançant una subvenció de la Diputació de Tarragona de 14.587,90 € per acollir-se a actuacions destinades a la gestió
sostenible d’energia, l’Ajuntament del Perelló instal·larà una bomba de calor aerotèrmica i els corresponents radiadors al
primer i segon pis de l’edifici, per a fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica.

3s PREMIS DE CULTURA DEL PERELLÓ
Aquest any van treure’s les bases amb les 3 convocatòries (premis de fotografia Josep Diloli i Antonio Gonzalvo i de pintura
Amadeu Pallarès Lleó). El dia 16 de novembre es va fer l’entrega dels premis a la sala d’exposicions de la casa de la cultura i es
va poder veure les obres finalistes (segons els diferents jurats) i les guanyadores. El premi de pintura portava un increment
de 50 euros, respecte a les dues altres convocatòries. Els premis van ser completament subvencionats pel Dept. de Cultura
de la Generalitat.

Mare Terra, mare de tots_Ferran Gonzalvo i Moliné

El toll_Andreu Figueras i Salvat

Morro de gos_Alba Boyer i Margalef

Regidoria d’Esports i Joventut
FESTA DE L’ESPORT
L’Ajuntament del Perelló va homenatjar el divendres 5 d’octubre als seus esportistes locals, que durant la temporada esportiva
2011/12, van obtenir destacades posicions, tant com a equips com a individuals.
Entre els guardonats destaquen: El Club Patí Perelló, amb el Grup Xou- àmbit federat- campiones territorials, i el Grup Xouàmbit escolar- campiones comarcals i territorials. Amb futbol de l’Ajuntament del Perelló, l’equip benjamí- campions comarcals
i l’equip cadet- campions de la Copa Primavera. Amb atletisme la Georgina Vila Pérez- llançament de pes, Campionat Juvenil
de Catalunya: 1a posició, Campionat d’Espanya Juvenil: 1a posició i l’Oriol Mauri Barberà- per la bona temporada atlètica
(crossos i milles). Amb handbol l’equip cadet de l’Ajuntament del Perelló- campiones territorials i la Clàudia Martí Llaó- 2a
posició Lliga Catalana (Amposta H.C).
Entre les mencions a equips destaquen: l’Equip sènior del Handbol Club Perelló, pel resorgiment de l’equip i la seva participació
amb competicions esportives. Al Club Ciclista Perelló, per la seva trajectòria, participant a moltes curses i per la promoció
de l’esport. I l’Associació Esportiva de Veterans de Futbol del Perelló, pel resorgiment de l’equip i la seva participació amb
competicions esportives.
MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY, és el trofeu que recau per cinquè any consecutiu a l’atleta perellonenca
GEORGINA VILA PÉREZ, pel seu palmarès de marques i títols aconseguits durant la temporada esportiva 2011/12.

MÉS DE 300 ATLETES PARTICIPEN DE LA 9a MILLA URBANA DEL PERELLÓ

Un any més el carrer principal del Perelló, va quedar reservat durant el dissabte a la tarda als més de 300 atletes que des de
la categoria de patufets, fins a veterans van participar de la 9a Milla Urbana del Perelló. Aquesta era la segona data fixada
per a l’encontre esportiu, ja que el 20 d’octubre (tal i com estava programada inicialment), la pluja va obligar ajornar aquesta
cursa, fixant-se el dia 10 de novembre.
Amb el nou horari d’hivern, l’organització va decidir canviar i avançar una hora l’inici, sent a les 17 hores el tret de sortida.
Com a fet destacat aquest any l’apagada general de llum que va donar-se just quan la categoria absolut, tancava la línia
d’arribada. Va haver d’improvitzar-se una entrega de trofeus, en un dels espais on hi havia llum.
Podeu veure classificacions i temps al web www.elperello.cat

TEMPORADA ESPORTIVA 2012-2013
Encarem la temporada esportiva amb il·lusió donat el gran planter que tenim. Ho veiem reflectit en els reconeixements de
la temporada passada tant individualment com en equips. Aquesta temporada però, també han hagut canvis en l’apartat
econòmic. L’economia de les institucions i federacions està en mals moments, igual que les economies familiars. Per tant
l’ajuntament com creu que l’esport és molt important, tant per les relacions entre els nostres petits, com pels valors de
compartir i jugar en equip, està fent un gran esforç en mantenir l’estructura creada i intentant millorar el què veritablement
es pugui en el context actual. Aquesta temporada el Consell Esportiu Comarcal ha reduït la subvenció en l’apartat de les fitxes
dels esportistes, el Pla Català de l’Esport és una incògnita, i també, la Federació Catalana de Futbol ha imposat en les seves
competicions una marca de pilota concreta. Són totes aquestes petites coses el que va sumant, i en el què s’està treballant
des de la regidoria d’esports, per donar el millor servei als nostres grans esportistes dins la conjuntura de crisi actual.
S’avança que el dissabte dia 26 de gener de 2013 es celebrarà al Perelló una nova edició de la Trobada de Minihandbol al
pavelló poliesportiu municipal. Participaran equips de diferents poblacions amb pistes simultànies i l’endemà, el diumenge
27 de gener la nostra població, acollirà un Cros Comarcal.

Regidoria de Promoció Econòmica i Festes
EL CALENDARI LOCAL DEL 2013
S’està dissenyant el calendari 2013 que edita tots els anys l’Ajuntament i es reparteix per tots els veïns i veïnes de la població.
Aquest cop es vendrà al preu simbòlic de 2 € per calendari i per adquirir-lo caldrà passar per l’Oficina de Turisme. La temàtica és de ponts del nostre terme municipal. No hi sortiran tots perquè n’hi ha més de 12.

LA PUBILLA DE FESTES 2013
La pubilla de festes majors de Sant Antoni sempre ha estat escollida per les entitats i associacions locals que representen a
les damisel·les. Aquest any hi hagut un canvi en la manera d’efectuar les votacions, ja que la pubilla de Sant Antoni 2013
ha estat escollida entre totes les damisel·les, que són les noies de la quinta 1995.

PATENT DE LA MARCA “OLI DEL PERELLÓ”
L’empresa que ens gestiona la patent de l’Olimelada, marca registrada a nom de l’Ajuntament, ens ha comunicat que una
empresa de Brusel·les ha presentat una sol·licitud de registre de la marca “Oli del Perelló”. Com a nom topònim creiem que no
s’ha de patentar una denominació d’un municipi i hem presentat oposició al seu registre. El cost del servei, de l’agent oficial
de la Propietat Industrial que ens ho tramita, incloent-hi el pagament de la taxa d’oposició, els serveis per a la redacció de les
al·legacions d’oposició, les gestions de presentació i el seguiment de l’expedient fins a la seva resolució definitiva és
de 817 € (IVA a part).

PLÀNOL CARRERS EL PERELLÓ

disseny i impressió: Fotos Gonzalvo/Gonzalvoimatge

Amb col·laboració amb l’empresa Turismedia Maps, s’ha editat un nou plànol dels nostres carrers. La contraportada recull un
nou collage dels indrets turístics més representatius del nostre terme.

Joan Maragall

“...És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
Tenebres de Nadal, no sou tenebres;
més hi veig en nosaltres
que no en un dia clar.”

L’Ajuntament del Perelló us desitja Bon Nadal i Feliç Any 2013

www.elperello.cat i www.elperelloturisme.com

Fotografia de Josep Vila

