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En el vestíbul de l’entrada principal del casalici de Cal 
Botó, adossada a la paret de l’esquerra, hi trobem una 
làpida amb la llegenda següent: “Inauguració 1ª i 2ª 
fases del Casal dels Avis, pel  Conseller de la Generali-
tat, Hble. Sr. Josep Laporta i Sales. Alforja 24 d’agost 
de 1986.” Des d’aleshores el nostre poble compte amb 
una de les institucions més emblemàtiques pel seu desen-
volupament social. Aquesta era la culminació d’un somni 
que, anys enrera, havien acaronat un grup de persones 
il·lusionades i amb visió de futur que es varen constituir 
en Patronat o Fundació Privada, segons consta  en els 
estatuts originals, sense cap esperit lucratiu. Fa un any i 
escaig es van donar per acabades les obres d’una amplia-
ció de tot punt necessària i que, incomprensiblement, no 
s’acaben d’inaugurar oficialment. El rumoreig popular ha 
desfermat tota mena d’especulacions, més o menys inte-
ressades, davant la sospita de que alguna cosa no acaba 
de rutllar.    
L’INFORMATIU, sempre amatent a les qüestions que inte-
ressen reialment al poble, ha volgut aclarir aquest rum – 
rum gens agradós i hem decidit adreçar-nos a la persona 
que creiem més adequada per posar les coses en el lloc 
que els hi pertoca. Amb aquesta intenció li donem prefe-
rència i, ho publiquem en les nostres pàgines centrals, a 
un “Cara a cara” amb l’actual director de la Residència 
en  Josep M. Duran Visiedo. Us preguem carament que 
hi dediqueu una estona del vostre temps a llegir-lo amb 
la millor de les atencions. Creiem amb tota sinceritat que 
tots els dubtes que s’han plantejat us quedaran aclarits 
amb escreix, des del germen del que ara és la Residència 
d’Avis de la que tots ens hem de sentir orgullosos d’una 
forma llegítima. Permeteu que ho repetim: val la pena la 
seva lectura.
També creiem que complementa aquest “Cara a cara” 
l’article del nostre col·laborador l’Antoni Pàmies sota el 
títol  de “Acte d’amor” en el que escriu amb una ten-
dresa escruixidora  de la riquesa espiritual  que comporta 
lliurar-se a la gent gran i treure’n profit de la seva saviesa 
i estimació
Des  de L’INFORMATIU tan sols i  voldríem afegir que la 
Residència d’Avis, ha arrelat amb força al poble. Pensem 
que la medicina moderna ha fet un pas gegantí per millo-
rar la qualitat de vida i, conseqüentment, cada cop tenim 
gent d’edat més avançada al nostre voltant. A la natura 
però, no la podem enganyar i les forces ja no son, ni de 
lluny, les mateixes. Tanmateix la vida moderna demana 
unes exigències en la que els avis no poden ser atesos a 
casa com caldria. Tot ha canviat acceleradament i les resi-
dències, amb professionals qualificats per tenir cura d’ells, 
s’han fet absolutament necessàries i ens arrisquem a dir 
que imprescindibles. Deixem-nos de foteses i de rivalitats 
inútils i empenyem tots en una sola direcció per tal de 
consolidar la nostra Residència d’Avis, ja que fora bo per 
la gent en l’últim revolt de la vida,  no haver d’allunyar-se 
mai del seu habitat natural, sentint de prop l’alè  de vida 
del que sempre ha estat el seu poble.
S’acosta la nostra Festa Major i tots els que fem l’INFOR-
MATIU us convidem a gaudir-la amb la nostra presència 
en tots els actes programats.

                         Consell de Redacció
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D’un temps, d’un poble...
21-6-08.- A la plaça de Les Monges s’ha celebrat el fes-
tival de fi de curs de l’Escola de Dansa d’Alforja, a més 
dels alumnes del nostre poble també hi ha col·laborat 
d’altres escoles de la nostra comarca com: l’Escola de 
Dansa de Montbrió, Escola de Dansa Núria Diez, Escola 
de Dansa Susana Escobedo, Escola Artis de Reus, Escola 
de Dansa Mª Carme Fraga i Escola de Dansa del Centre 
de Lectura de Reus. Amb aquest curs l’Escola de Dansa 
d’Alforja  ha celebrat les seves noces de plata, al finalit-
zar el festival van oferir una copa de cava a tothom per 
commemorar els vint-i-cinc anys de dansa a Alforja. 

22-6-08.- En el recinte del Parc s’ha fet un mercat de 
“segona ma” (compost d’articles nous i d’altres que ja 
s’havien utilitzat, així com coses antigues, típiques o ar-
tesanals, juntament amb articles de producció pròpia). 
Aquest esdeveniment que era la primera vegada que 
es feia a Alforja, va ser una sorpresa per l’èxit de públic 
que va tenir.
Durant el matí en el mateix recinte del Parc a la pis-
ta preparada per fer les tirades de bitlles, es va fer la 
Trobada de Bitlles de la lliga intercomarcal en la que 
hi participa l’equip d’Alforja. La classificació dels cinc 
primers fou la següent: 1er. Corbera d’Ebre, 2on. Reus, 
3er. Horta de Sant Joan, 4rt. Pinell de Brai, 5è. Rasque-
ra. La classificació individual va ser: 1er. Josep Cherto 
(Horta), 2on. Tomàs Miró (Rasquera) i Josep Llop (Pi-
nell).

23-6-08.- Comencen les festes commemoratives dels 
850 anys d’Alforja. A la nit en el Parc es feu un Sopar 
Medieval (sopar de bou cuinat a l’estil medieval i am-
bientat en dita època). Després del sopar en el mateix 
lloc es feu ball de la revetlla de Sant Joan.

27-6-08.- Acte institucional commemoratiu dels 850 
anys de la donació feudal del lloc d’Alforja, feta pel 
comte de Barcelona Ramon Berenguer IV a Ramon de 
Ganagod o Gavalgando. En el decurs de l’acte es va 
descobrir una placa commemorativa de dita efemèride, 
en una paret de la plaça del Castell. Començà amb els 
habituals parlaments de rigor de les autoritats locals i 
forasteres (alcalde Josep Viñas i els regidors Ricard Gené 
i Sendu Martorell, com també el president del Parla-
ment de Catalunya Ernest Benach). Per finalitzar l’acte 
es feu una escenificació històrica de l’efemèride a càrrec 
del grup de teatre estudi “Els Passerells”.

28-6-08.-A l’antic camp de futbol es va fer una exhibi-
ció de tir amb arc. 

A la Casa de Cultura la professora de Història Medieval 
de la URV, Maria Bonet Donato, feu una conferència 
relacionada amb temes sobre l’efemèride que estem 
celebrant aquests dies, força interessant.

29-6-08.- La coral Floc ha fet el concert de fi de curs 
a l’església parroquial. S’han interpretat, entre d’altres, 
peces del Renaixement per compaginar les festes me-
dievals que aquests dies estem celebrant a Alforja.

30-6-08.- L’Associació de Dones ha celebrat al Parc el 
seu tradicional berenar de fi de curs, amb l’assistència 
de més d’un centenar d’associades.

5-7-08.- Organitzat per l’equip dels Patxanguerus s’ha 
fet en el Poliesportiu les 24 hores de futbol sala.
A la Casa de Cultura i organitzat per l’Associació de Do-
nes, s’ha fet una exposició de vestits medievals i eines 
antigues.
A la plaça del Mercadal s’ha fet la Trobada de Pun-
taires “Melodia de boixets”, amb gran assistència 
d’afeccionades a les puntes de coixí.

6-7-08.- Un Mercat Medieval ocupant bona part dels 
carrers més cèntrics del poble, ha estat la tònica fes-
tiva com a cloenda dels actes dels 850 anys d’Alforja, 
aquest mercat estava compost majoritàriament per 
gent professional que segueixen aquests mercats amb 
les tenderetes i els seus articles apropiats per la ven-
da. L’escenificació d’oficis antics i representacions de 
la vida medieval (una boda jueva) varen donar un 
aire d’autenticitat a la festa. Hi va haver la participació 

Mercat Medieval de les festes dels 850 anys d’Alforja (Gentilesa de 
Josep Aragonés)
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d’algunes parades de gent del poble  venent els seus 
productes i també amb les seves disfresses ambientades 
a l’estil de l’edat mitjana. Tampoc no hi podien faltar 
la presència dels nostres gegants (que precisament re-
presenten dos personatges que foren protagonistes de 
l’efemèride que commemorem: Saurina l’esposa de Ra-
mon de Ganagod i l’Almira l’últim valí moro de Siura-
na) i que durant tot el matí, donaren un aire més festiu 
amb les seves actuacions. Aquest mercat ha estat una 
veritable atracció de gent forastera que han aprofitat 
l’avinentesa per visitar i conèixer el poble.

7-7-08.- Organitzat per l’Associació de Dones una 
seixantena de persones alforgenques van participar en 
una excursió a Praga, visitant entre d’altres llocs el fa-
mós balneari de Karlovi Vari. La tornada fou el dia 11.

13-7-08.- A la Casa de Cultura i organitzat per 
l’Agrupació Fotogràfica s’ha fet el veredicte del concurs 
fotogràfic LIII Medalla Puigcerver i XLIII Saló Nacional 
Fotogràfic, el guanyador ha estat Carles Verdú Prats de 
Barcelona i el primer premi local ha estat per Josep Ara-
gonès.

20-7-08.- A l’ermita de Sant Antoni, s’ha fet el XXXIIè 
Aplec de sardanes, la interpretació ha anat a càrrec de 
la cobla Reus Jove.

26-7-08.- La Colla Gegantera i els Grallers han anat a 
passejar els nostres gegants al poble de Nulles.

29-7-08.- Avui al matí la nostra veïna Maria Badet, al 
sortir de la sucursal de la Caixa de Tarragona ha estat 
víctima d’un robatori, on havia anat a retirar uns diners. 
La Maria al voler defensar-se ha resultat contusionada 

i plena de blaus, resultant inútil el 
seu esforç. La sensació de insegu-
retat és cada cop més evident da-
vant aquesta delinqüència a la que 
estem abocats.

2-8-08.- Els nostres gegants l’Almira 
i la Saurina han actuat a la localitat 
de Scala Dei.

3-8-08.- Avui primer diumenge 
d’agost com des de ja fa molts 
anys, s’ha fet el tradicional romiat-
ge a l’ermita de Puigcerver. Els 
més agosarats hi han anat a peu 
pel camí de sempre, després de 
sentir el repic de les campanes a 
les sis de la matinada. D’altres ho 
han fet amb cotxes particulars, per 
retrobar-se tots juntament amb els 
devots de Riudecols i altres pobles 
del nostre entorn. Aquest any en el 
recordatori de la festa que es dona 
anualment, la fotografia era del 
nostre col·laborador Hilari Aragonès 
i la poesia de la part posterior era 
també de dos col·laboradors nos-
tres: el Miquel Taverna Balsells i la 
Franxesca Jesús Gómez Guasp. Al 
vespre del mateix dia, organitzat 
per l’Ateneu, s’ha fet a la plaça de 
Dalt un concert de gralles i timbals 
a càrrec dels “Pelacanyes” de Ta-
rragona.

Foto guanyadora del Premi Local del concurs Medalla Puigcerver. 
(Original de Josep Aragonés)
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12-8-08.- A l’església parroquial s’ha fet una reunió de 
veïns per crear una nova entitat amb el nom de: Amics 
de l’ermita de la mare de Déu de Puigcerver, que junta-
ment amb l’actual Patronat de Puigcerver tindrien com 
objectiu la conservació i millora del recinte. Demà es 
farà una reunió similar al poble veí de Riudecols.

14-8-08.-  Organitzat per l’Àrea de Cultura, Esports i Jo-
ventut de l’Ajuntament d’Alforja, s’ha fet un sopar po-
pular al Parc. Després del sopar, ball fins a la matinada 
a càrrec del conjunt “París la nuit”.

15 i 16-8-08.- A l’Ateneu Cultural Josep Taverna i orga-
nitzat pel Grup de Puntaires, s’ha fet la 4ª edició de les 
24 hores de puntes de coixí. Han començat a les tres 
de la tarda i fins a la mateixa hora de l’endemà. Amb el 
lema: ”Una puntaire una hora de punta”, s’ha confec-
cionat una lligacama, que es donarà com obsequi a la 
primera núvia del nostre poble que es casi.
A la vesprada del mateix dissabte i organitzat pels ex-
cursionistes d’Alforja, des de la plaça de Dalt on estaven 
concentrats han sortit tot una colla per fer la 3ª Marxa 
seminocturna al cim del Mirador, amb el lema “Lluna 
d’agost al Mirador”. Enguany amb l’al·licient afegit de 
poder contemplar l’eclipsi parcial de la lluna.

17-8-08.- Organitzat per l’Agrupació Amics dels Avis 
d’Alforja, s’ha fet la XXVI Festa dels Avis. A començat 
al matí amb l’ofici solemne dedicat als avis, al migdia 
obsequi d’un record de la festa als avis majors de 80 
anys i ofrena a l’avi Domènec Simó Huguet amb motiu 
d’haver complert 100 anys. Acte seguit audició de sar-
danes a la plaça de Dalt a càrrec de la cobla Reus Jove. 
Dinar de germanor per a tots els avis homenatjats al 
Casal-Residència. A la tarda a la plaça de les Monges 
concert per la Banda Simfònica de Reus, finalitzant la 
festa amb xocolata i coca per a tothom.

23-8-08.- A l’Ateneu Cultural Josep Taverna, ha tingut 
lloc la presentació de la novel·la “Campo de la esperan-
za” escrita per l’Antoni Cisteró, amb el rerafons argu-
mental de la filmació de “L’espoir” de l’André Malraux 
ambientada en la Guerra Civil de 1936-39. La presenta-
ció del llibre va anar a càrrec de Josep Poca.

24-8-08.- Aquest matí els gegants Almira i Saurina junt 
amb la colla gegantera i els Grallers han actuat a la Fes-
ta Major de Cornudella i a la tarda s’han desplaçat per 
actuar a la població de Prades.

28-8-08.- Com ja fa molts anys a finals de l’estiu, s’ha fet la Nit 
del Pataco, sopar popular a base del tradicional menjar alfor-
jenc. La festa organitzada per l’àrea de Cultura, Esport i Joven-
tut de l’Ajuntament, va acabar amb ball fins a la matinada.

30-8-08.- La colla Gegantera i els Grallers han acom-
panyat els nostres gegants per participar en una con-
centració de gegants a la veïna població de Les Borges 
del Camp.

1-9-08.- Avui s’ha esdevingut el canvi de titularitat de 
l’estanc. Ha decidit plegar la Montserrat Vilella després 
de deu anys, substituint a la seva mare la Mª Rosa Olivé 
que ho va regentar vint anys. Ens complau donar la 
benvinguda als nous titulars i desitjar-los-hi molta sort.

11-9-08.- Festa de la Diada Nacional de Catalunya, s’ha 
fet l’acte institucional al Parc dels Amics.
L’Associació de Dones ha organitzat una excursió a Sa-
ragossa per visitar l’Exposició Internacional que coin-
cidirà amb el dia dedicat a Catalunya , amb diversos 
actes de la nostra cultura i tradicions.

13-9-08.- La Colla gegantera d’Alforja s’ha desplaçat 
per actuar a Miranda de Ebro (Burgos) convidats per la 
comissió de festes d’aquesta població de Castella.

A. P.

ESMENA
En el número anterior en aquesta secció es va publicar 
que la donació de sang del dia 31 de maig s’havia fet 
per l’Hospital de Reus, quan en realitat es va fer per 
l’organisme Banc de Teixits.

En la mateixa secció apareix la notícia sobre la festa de 
la 1a comunió de la nostra parròquia i en el lloc on diu: 
Iris Martínez Romero hi ha de dir Iris Martínez Martí-
nez, també aquesta nena per causes alienes no surt a la 
fotografia dels celebrants, per esmenar-ho publiquem 
ara la foto de la nena Iris.

Foto 1a comunió d’Iris Martínez Martínez
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6 Informatiu núm. 62. Segona època, juliol-setembre 2008. Alforja

Aprofitant la coincidència en el calendari, per un costat 
la  propera i nova edició de la Festa dels Avis, i per altre 
costat l’avinentesa que em dóna aquest nou informatiu, 
els faig cinc-cèntims de la importància que té el Casal 
dels Avis pel poble d’Alforja i la seva àrea d’influència. 
Em serà molt difícil detallar-los tots els ets i uts mancat 
de modèstia i potser amb un pèl de vanitat per la tasca 
d’aquesta casa, diria més, la important tasca que ha 
portat, porta i portarà a terme el Casal dels Avis d’Al-
forja durant els darrers anys. Entenc, i no podré evitar 
tampoc, si en les meves paraules hi troben petites pin-
zellades d’emocions, sentiments, vida i sobretot estima 
pel Casal i per totes les persones que en formen i n’han 
format part, tant com a professionals, com a persones 
residents des de ja fa una pila d’anys.
Anys enrere quan ens referíem a Casal, Residència, Llar 
d’avis o Geriàtric, sonava un pèl despectiu i fins i tot 
un pèl tabú. La nostra societat, per sort, ha anat evo-
lucionant, ha trencat estereotips i per fi hem arribat a 
una etapa de certa tolerància i certa comprensió. Parlo 
de “certa” perquè encara ens falta una mica per part 
de tots els que formem aquesta societat per entendre, 
comprendre i assimilar que centres com els Casals, Re-
sidències, etc. no sols han de ser tolerats i compresos si 
no que són necessaris pels nous temps i per les noves 
maneres de viure actuals. Reminiscències educacionals 
van portar i encara porten a pensar que els centres de 
gent gran són l’oblit de les persones grans per tal de 

no fer nosa a casa, o per tal d’ocupar-les davant d’una 
mala actitud o adaptació vers una desconeguda etapa 
de jubilació infructuosa; en resum, un aparcament de-
finitiu per aquell o aquella que segons la societat ja no 
val pel joc frenètic de la vida actual. Mai tan lluny de la 
realitat, mai tan equivocats en aquestes afirmacions i, si 
em permeten, quina gran discriminació de pensament. 
Davant d’aquests pensaments ens cal, avui encara, no-
ves maneres de veure la vida, unes noves dosis de pe-
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dagogia del saber envellir amb dignitat i amb amor. Sí, 
si, han entès bé, amb amor. Hom podria pensar que la 
persona gran ingressada és mancada d’amor pels seus 
familiars, pel fet d’estar dins d’un centre residencial 
apartat de la seva família, amistats, casa, hàbits, soci-
etat etc... 
Però, no ens podríem fer preguntes com... I aquella 
persona gran que viu sola a casa, que cal que es faci 
ella sola el dinar, que els fills en prou feines poden aten-
dre les seves necessitats, aclaparats per la rutina diària 
de feina, família i les seves inherents preocupacions?       
o...          
Quantes famílies, en el ben entès que volen atendre 
amb tota la bona intenció, queden desbordades per la 
quantitat de tasques a fer, pensant que pel fet de tenir 
la persona gran a prop seu, és el millor que li poden 
donar? Evidentment que aquestes preguntes poden ser 
respostes de moltes formes i, fins i tot, podem girar-ho 
per allà on ens convé en funció al que ens interessa 
sentir però ho deixo a consideració de cadascú... El que 
si voldria aclarir és que l’amor pels nostres familiars, 
avis, pares pot ser entès de moltes maneres. Una d’elles 
és quan ens formulem un ingrés en un centre d’atenció 
a persones grans. Hi ha una premissa cabdal en l’amor 
i en el cuidar, que espero els ajudi a  comprendre el 
que pretenc explicar-los: per poder cuidar cal estar bé, 
cal estimar-se primer un mateix, ja que si no, per molt 
esforç, perseverança i constància la nostra energia limi-
tada restarà buida i escassa ocasionant un efecte con-
trari a tota cura. Cuidar és estimar, i estimar és saber el 
què és millor per a un mateix per poder estimar millor 
a l’altre. La tasca al Casal dels Avis és principalment una 
tasca propera al resident, una tasca de caliu de famí-
lia, una tasca integral a la persona gran. La cura del 
seu benestar mèdic, psicològic, físic, social i espiritual 
és del tot l’objectiu i alhora la nostra filosofia com a 
professionals de la intervenció assistencial. Tenir cura 
de qualsevol dels detalls per insignificants que aquests 
siguin fa que tots els que formem part de l’equip del 
Casal hi posem el millor de nosaltres per poder satisfer 
les necessitats humanes, personals i íntimes. La cura en 
una bona higiene, la cura en una bona dieta, la cura 
en una bona relació interpersonal, la cura sanitària amb 
controls sovintejats, la cura en les activitats, la cura en 
els moviments i les deambulacions, la cura en la roba, 
la cura en la pulcritud d’olors i netedat fan que dia a 
dia el Casal sigui un centre en ple bullici d’atencions a 
les persones que avui hi són i on demà hi podríem ser 
molts de nosaltres. 
El Casal, i en concret aquest nou Casal que aviat es 
posarà en funcionament, no és un centre aturat, no és 
un centre d’aïllament, no és un centre de solitud, no és 
un centre d’apatia i, menys encara, no és un lloc on es 
porta la gent gran a morir. És una gran casa de famí-
lia, on les relacions, l’amistat, la solidaritat, la feina, els 
moviments del dia a dia omplen de vida tots i cadascun 
dels racons de Can Botó i Can Serra. Hi ha un lema 
que circula en els ambients assistencials que no per ser 
repetit no té raó de no ser explicitat de nou: “donem 

Solució SUDOKU n.2
6 4 2 9 3 8 5 7 1

5 1 7 4 6 2 3 8 9

3 8 9 1 5 7 4 6 2

1 6 4 2 8 5 9 3 7

9 2 8 3 7 1 6 4 5

7 5 3 6 4 9 1 2 8

4 7 1 8 9 3 2 5 6

8 9 6 5 2 4 7 1 3

2 6 5 7 1 6 8 9 4

SUDOKU n.3
9 8 2

1 2 6 3 9 5

6 8

6 3 7

3 1 8 4

5 9 1

5 9

7 4 5 6 2 8

8 7 4

vida als anys”. Sí, al Casal donem i donarem vida als 
anys amb l’ajut de tothom ja que és una casa gran del 
poble d’Alforja.    
Quan arribes a la fi d’un escrit i en aquest cas no absent 
d’emocions en cada una de les paraules seguides de 
verbs que han anat desgranant records i vivències, hom 
sent la buidor del mots com deia Miquel Martí Pol, per 
poder definir tot el que significa una fita tant important 
com és i serà el NOU CASAL DELS AVIS ben aviat. 
Gràcies, al Joan Salamé que va dipositar en mi la seva 
consideració en la meva tasca d’animació i educació. 
Gràcies amic i company Josep M. per dipositar en mi la 
teva confiança i ajuda del dia a dia. Moltes gràcies com-
panys del Casal, el treball com molt bé diem i sabem és 
de tot un equip, gràcies per deixar-m’ho compartir. 
A Tots els Residents (els que hi són i els que han 
marxat) del Casal, gràcies per deixar-me aprendre i 
compartir temps de la vostra sàvia vida. 
Enhorabona Casal !!!

Toni Pàmies   
Educador i terapeuta social 
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En aquests moments estem atravessant una crisi econò-
mica mundial a causa de la fallida de les hipoteques 
nord-americanes, agreujat per l’augment del petroli, de 
les primeres matèries i dels aliments. I a nivell estatal la 
davallada immobiliària. 
A casa nostra el problema és més complicat, perquè 
ara s’ha d’establir una nova normativa del finançament 
català, això és molt important perquè en depèn el pres-
supost de la Generalitat de Catalunya i de retruc també 
dels municipis catalans. 
Per fi s’ha aconseguit que es fessin públiques les balan-
ces fiscals – el que Catalunya paga amb els seus impos-
tos a Madrid i el que rep – el que ara s’ha fet públic 
correspon a l’any 2005 i ha quedat clar que Catalunya 
després de les Balears és la comunitat autònoma amb 
més dèficit fiscal, al voltant del 9% del PIB català (pro-
ducte interior brut), aquest dèficit és la quantitat de di-
ners que se’n van a Madrid i no tornen, són uns 14.000 
milions d’euros a l’any que van cap a Madrid en “pla 
de solidaritat forçosa”. Després diuen que no hi ha di-
ners, però “ haberlas ailas” que diuen els gallecs, el que 
passa és que només n’hi ha segons per a què i segons 
per a qui. 
Es parla molt de l’espoli autonòmic, però a nivell mu-
nicipal com estem? com se sostenen els ajuntaments?, 
d’aquest assumpte se’n parla molt poc, però ja fa anys 
que estem esperant una nova llei que pugui arreglar-
ho. Per això fins ara molts ajuntaments, sobretot els de 
la costa i els propers a nuclis més grans, podien “fer 
bullir l’olla” gràcies als impostos i llicències d’obres, 
principalment sobre les noves edificacions i les vendes 
de sòl requalificat. La construcció ha estat la gran font 
d’ingressos de molts municipis. Aquests últims anys 
s’ha construït més a Espanya, que França, Anglaterra i 
Alemanya junts. Ara això s’ha acabat, amb la davallada 
de la construcció la cosa s’ha complicat, si aquesta crisi 
s’allarga molts municipis tindran seriosos problemes. En 
general l’administració municipal econòmicament està 
pitjor que l’autonòmica. 
Alforja ha estat un cas diferent, fins fa pocs anys ha 
estat un poble que ha viscut de l’agricultura, no tenim 
grans empreses que paguin els seus impostos aquí al 
poble, ni hem tingut un gran creixement urbanístic al 
voltant del nucli històric, com d’altres pobles; el que sí 
hem tingut és el fenomen de les urbanitzacions, que 
varen començar en l’època franquista, d’una manera 
rudimentària i després a poc a poc han anat posant-se 
al dia.

Aquí hem pogut fer millores i obres de gran envergadu-
ra, perquè l’anterior alcalde Josep Mariné, sabia on ha-
via d’anar a trucar per aconseguir subvencions, aques-
ta ha estat la realitat, a Alforja s’han fet moltes obres 
públiques com: la plaça del Castell, la de Les Monges, 
el carrer 11 de setembre (amb el passatge subterrani 
pels cotxe), la Casa de Cultura, un dipòsit d’aigua de 
1000 m3, la millora del paviment de diversos carrers, 
el Polisportiu, el parc infantil i les dependències espor-
tives del Parc, piscines, pistes de tenis, etc., sense ha-
ver d’incrementar la base recaptatòria gràcies als diners 
vinguts de fora.  
Ens trobem en un moment crucial, ara s’està acabant el 
procés de la redacció del nou POUM (Pla d’ordenació 
urbanístic municipal) això té una importància transcen-
dental pel nostre poble. Segons com quedi establert, 
Alforja en el futur creixerà d’una manera o d’una al-
tra, perquè no és el mateix dedicar l’espai per fomen-
tar que es facin blocs de pisos o fer cases adossades o 
unifamiliars aïllades, fer el creixement cap a l’est o cap 
a l’oest. En la redacció del POUM ens estem jugant el 
futur d’Alforja, la nostra vila pot quedar com un poble 
amb el seu encant o convertir-se en un petit suburbi de 
Reus, en que només serem un poble dormitori. 
En aquest nou POUM s’han de posar les bases pel futur 
del nostre poble, tenint molt present les necessitats en 
serveis públics – el més urgent incrementar la portada 
d’aigua - i preservant terrenys per poder fer els serveis 
bàsics del futur i sobretot poder fer un nou polígon 
industrial propiciant la vinguda de noves empreses que 
puguin instal·lar-se en el nostre municipi creant riquesa 
i llocs de treball. És important conservar la nostra per-
sonalitat de poble i al mateix temps que Alforja tingui 
vida. És molt significatiu que últimament estem perden 
part de la minsa xarxa comercial que ens queda, per-
què pleguen les botigues? 
S’acosten temps difícils i cal trobar solucions als proble-
mes que tenim. Les grans decisions si el que es vol és 
que perdurin en el temps, s’han de pactar i fer-les per 
consens, és la millor manera de superar els moments 
de crisi. El que governa ha de marcar el camí mostrant 
la seva generositat i l’oposició el seu patriotisme. Fer 
les coses per unanimitat és difícil però no impossi-
ble i pot ajudar a donar una vitalitat que difícilment  
s’aconseguiria d’una altra manera.

Antoni Pujals
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Hi ha diferents maneres d’enfocar el fenomen migra-
tori, la majoria de les quals responen a una correcció 
política, que és la que s’escau en aquest moment, so-
bretot tenint en compte la gran tolerància de la gent 
del nostre país, i les prèdiques del nostre president a 
Madrid, amb la seva gran aportació al mon: l’aliança 
de civilitzacions.
Vull deixar clar des del primer moment que la meva 
voluntat és clarificar algunes opinions que estan molt 
difoses en els medis de comunicació, en que se’ns ex-
plica els grans avantatges que comporta l’immigració, 
com força de treball i de rejoveniment de la societat, 
compensant la nostra baixa natalitat.
Algunes situacions històriques justifiquen els moviments 
migratoris, casos de guerres, epidèmies, grans desastres 
naturals, etc. l’immigrant és una persona, això no ho 
podem perdre de vista en cap circumstància.
En la majoria dels casos, l’immigració és sobre tot un 
problema, principalment pel que es veu obligat a emi-
grar. Però també és un mal per a la societat que rep 
l’emigrant, tant un com l’altre pateixen un xoc cultural, 
cosa que per a països com Catalunya que la cohesió 
d’altres migracions anterior encara no és complerta, és 
un risc afegit.
Se’ns ha dit, que necessitem l’emigració per ocupar els 
llocs de treball que no volen fer els autòctons, segu-
rament haurien d’afegir que aquests treballs, que els 
autòctons no volen fer, no els volen fer al preu que els 
volen pagar, amb la qual cosa arribem al moll de l’os de 
la qüestió. L’emigració tant la legal com la il·legal no-
més beneficia realment als capitalistes i empresaris que 
han triat un model de desenvolupament intensiu en mà 
d’obra barata i poc qualificada, en una oferta basada 
en preus baixos i productivitat encara mes baixa.
Els últims anys una entrada massiva d’immigrants ha fet 
que el producte interior brut espanyol hagi estat crei-
xent per sobre del 3 %, pràcticament el doble que els 
altres països de la U.E., però això és enganyós, per que 
la productivitat està estancada, amb la conseqüència de 
que el creixement només ha beneficiat a la classe em-
presarial i encara no tota, mentre que als treballadors, 
com menys qualificats pitjor, l’afluència massiva de mà 
d’obra barata ha estirat els salaris cap avall. El país és 
més ric, però la majoria de la gent és més pobre, la 
part del pastis ha crescut per al capital i ha minvat pels 
assalariats.
Amb absència d’immigració, el model hauria estat in-
tensiu amb capital i amb millores importants de la pro-
ductivitat i tindríem una balança de pagaments equili-
brada, no com ara que és espantosament deficitària.
Amb l’estructura política que tenim avui a Espanya, les 
comunitats autònomes no tenen cap competència en 
immigració, i a més hi ha un problema afegit, ja que 
l’Estat legisla, però la majoria de les competències, són 

de les comunitats i al no tenir 
en compte l’augment 
de la població, les 
transferències de 
l’estat arruïnen 
les comunitats au-
tònomes, sobre tot 
Catalunya en que les 
mancances en sanitat 
i infraestructures són 
escandaloses.
El govern d’Espa-
nya està molt content 
amb el superàvit de 
la seguretat social, el 
superàvit, és en part 
responsabilitat de l’im-
migració, ja que han 
augmentat el nombre de cotitzants, però el salari mig 
cotitzat, és molt inferior al promig de les cotitzacions 
anteriors, i això es una bomba de rellotgeria, sobre tot 
quan comencin seriosament els reagrupaments famili-
ars.
Tenim a la vista una crisi que sembla que serà llarga i 
fonda, i no tenim recanvi per al model productiu que 
hem triat, canviar-lo és un treball que no es pot fer avui 
per demà.
La conseqüència serà que l’atur es dispararà i serà més 
acusat en els llocs de baixa qualificació, que són els que 
majoritàriament ocupen els emigrants.
La lluita pels pocs llocs de treball poc qualificat, pot 
desencadenar racisme i xenofòbia, que és el pitjor esce-
nari que podem imaginar.
Els polítics que tinguin possibilitat de fer alguna cosa, 
haurien de posar fil a l’agulla, abans que sigui massa 
tard, prendre decisions i abandonar de totes totes el 
“buenismo” al que tant ens tenen acostumats.

Benet Sadurní
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Josep M. Llauradó, amb una 
ampolla de vi Ganagot

A l’albada del diumenge 6 de juliol, els carrers del nostre 
poble van aparèixer guarnits de festa com si les agulles 
del rellotge de l’emblemàtic campanar haguessin iniciat 
un compte enrera embogit fins retrobar-se en un antic 
mercat medieval, per commemorar els  850 anys de la 
fundació de la vila. En una de les “paradetes” munta-
des per l’esdeveniment, es presentava en societat un vi 
conreat, elaborat i embotellat en el nostre terme, amb 
el nom suggeridor de “Ganagot”. A l’anvers de l’etique-
tatge es pot llegir: “Vi Ganagot. Tarragona. Denominació 
d’origen. Elaborat i embotellat a la propietat per Tomás 
Llauradó i Reverchon. Mas del Botó. Vall de Cortiella. Alfor-
ja. Tarragona. Spain. 14’5% vol.” En el revers una altra 
etiqueta amb la llegenda: “Ramon de Ganagot va ser el 
primer senyor d’Alforja, terme que va rebre a l’any 1158 
de Ramon Berenguer IV, pels seus serveis en la conquesta 
de Siurana. Una de les seves primeres funcions va ser pro-
moure la repoblació de la Vall de Cortiella amb camperols 
i els seus conreus, entre ells la vinya. D’aquelles explota-
cions es manté el Mas del Botó, on les vinyes s’esglaonen 
de 600 a 700 m. Sobre el nivell del mar a la part solana 
de la vall” En poques línies, una lliçó de història. La no-
tícia , sorprenent, la teníem davant dels nostres nassos 
i, encuriosits, s’hi vam acostar per conèixer de prop els 
promotors de la iniciativa. Ens varen atendre amb una 
amabilitat exquisida i, tot seguit de les presentacions 
com a responsables de l’INFORMATIU, ens van convidar 
a visitar la propietat situada en un extrem de la Vall de 
Cortiella. 
Pensat i fet. La primera setmana d’agost, aprofitant les 
vacances, enfilem la N-420 on havíem concertat de tro-
bar-nos amb el Josep M. Llauradó a la sortida de Riu-
decols. Tot seguit ens desviem  per la carretera vella de 
Falset i ens enfilem per un trencall que ens condueix a 
una pista forestal fins arribar al Coll dels Feixos on tren-
quem per endinsar-nos pel camí antic de Porrera molt 
malmès. A la nostra esquerra hi trobem el Mas d’en 
Mestre en fase de reconstrucció a on, en el seu petit 
cementiri, reposen eternament les despulles i els somnis 
de glòria del general carlí José Antonio Mestre i March. 
A mesura de que anem avançant, el paisatge es torna 

cada cop més feréstec, 
inhòspit. Les ruïnes de 
Santa Maria de Cortiella, 
el mas d’en Arce, mas del 
Vicari, mas d’en Bover, 
mas del Fum, tots ells 
en una solitud paorosa, 
enderrocats, fantasma-
gòrics que ens recorden 
llegendes de cristians 
càtars fugitius, refugi-
ats en aquells paratges i 
convertits en camperols 
submisos a la voluntat 
del “senyor” d’aquelles 
terres, fins arribar al Mas 
d’en Botó, a on ensope-
guem amb una sorpresa 
de tot punt inesperada. 
Adossada a l’antic mas, 
s’ha construït una edifica-
ció esplèndida, ferma, de 
nova planta que trenca 
amb la desolació feréstec 
del paisatge. Es la propi-
etat dels germans Llaura-
dó i Reverchon. El nostre 
amfitrió, en Josep M. ens 
ha preparat una rebuda 
cordial. En una estança de la casa, endreçada per els 
visitants, ens té preparada una taula  amb talls de coca 
amb recapte i per pair-la delerosament, un parells d’am-
polles de “Ganagot”. Amb aquests ingredients i el vi llis-
cant entranyes avall, aviat improvisem una taula rodona 
que s’esdevé en una tertúlia sucosa i animada.
- Josep Maria, el primer que se’ns passa pel cap  és 
la sorpresa de trobar-nos amb una persona tan jove. 
“Qué hace un chico como tú en un lugar como este...” 
Tindries cap inconvenient d’explicar-nos la vostra de-
cisió de venir en aquest cul de món  feréstec i solitari 
i res menys que muntar unes instal·lacions modernes 
i envejables...?
- Jo estic relacionat amb la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona on soc professor d’enologia. Amb el meu 
germà Tomàs, tenim aquesta finca del nostre pare i ja 
fa vint-i-cinc anys que se’ns va acudir el projecte i và-
rem començar l’explotació i a conrear la vinya, ampliant 
plantacions. En realitat, el meu germà és l’agricultor i 
titular principal i jo soc l’enòleg assessor i l’ajudo en les 
qüestions tècniques i d’elaboració.
- Pel que ens dius, deduïm que el vostre tarannà és 
més aviat vocacional, res a veure amb l’urbanita fas-
tiguejat de l’estrès de la ciutat, enyoradís de pau i 
solitud...
- Tal vegada una mica de tot plegat. Ja us he dit que és 
tracta d’una finca que tenia el meu pare i que ell la feia 
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servir per venir de caça amb la gent de Porrera. El meu 
germà i jo vam decidir explotar-la i donar-li un altre ús, 
recuperant el conreu de la vinya.
- Doncs, en un primer cop d’ull, el projecte si més no 
arriscat, ha tingut la seva compensació-
- La primera collita, considerada com a tal, correspon 
a l’any 2005, ha sortit ara al mercat i encara no està 
elaborada aquí, ja que vam haver de llogar un celler i 
el nostre “bateig” oficial, parlant comercialment, va ser 
a Santiago de Compostela aprofitant la invitació que 
vàrem rebre del Departament d’Agricultura de la Xun-
ta de Galicia, per mediació d’una societat anomenada 
“PRODECA” (Promoció de productes catalans). Després 
una fira de vins a Tarragona  i fa unes setmanes al Mer-
cat Medieval amb motiu dels 850 anys de la Fundació 
d’Alforja.
- “Ganagot” un nom per un vi i la “Denominació 
d’Origen Tarragona”...
-  Vaig investigar l’origen medieval de la propietat de 
la Vall de Cortiella i estirant del fil de la història et tro-
bes al primer “senyor” del terme d’Alforja, donació que 
havia rebut l’any 1158 de Ramon Berenguer IV. El nom 
de “Ganagot” des de un principi ens va semblar d’una 
sonoritat rotunda, agradosa, arrelat amb la història pro-
funda de les terres on s’ha conreat. En quan a la “De-
nominació d’Origen Tarragona”, d’un vi que per la seva 
elaboració i graduació és un Priorat autèntic, ve donada 
per que la Vall de Cortiella s’escau just en el límit de la 
partió amb el terme de Porrera i ja no pertany al Prio-
rat. Per això hem hagut d’acollir-nos a la “Denominació 
d’Origen Tarragona”.
A la nostra arribada, poc abans del refrigeri i la conver-
sa de que hem gaudit al voltant de la taula, en Josep 
M. Llauradó ens ha convidat a un recorregut pausat 
per unes instal·lacions d’avantguarda en les que no hi 
manca cap detall per l’elaboració silent i acurada d’un 
vi excel·lent. L’electricitat funciona amb generadors, la 
trepitjadora de la verema que penetra a través d’una 
rampa exterior, les sitjas enormes d’acer inoxidable, les 
botes de roure d’Allier, a on el vi reposa durant dotze 
mesos i sis mesos a l’ampolla. La propietat té una exten-
sió de 50 Ha. de les quals solament 5 ha. estan conrea-
des i que els germans Llauradó pensen ampliar segons 
les possibilitats i demanda del mercat Acabem el nostre 

recorregut en el “celleret” que han muntat a l’ombra 
acollidora de l’antic Mas del Botó, respectant l’estruc-
tura original amb les reformes imprescindibles per tal 
d’evitar l’enderrocament, la qual cosa entenem que li 
dona un toc inconfusible d’autenticitat.
En el decurs de la conversa un dels contertulians li et-
ziba al Josep M. “Qualsevol persona que s’endinsi per 
aquestes solituds feréstecs i ensopegui amb aquesta ex-
plotació, de ben segur que pensarà que és obra d’un 
parell de “bojos”...
Un somriure displicent il·lumina el rostre del Josep 
M., entenen l’abast de la ironia, abans de donar-nos 
una resposta convincent:
- El nostre tarannà no és qüestió d’un esnobisme sobtat 
posat d’actualitat per reconegudes figures de la cançó 
i del món mediàtic. Nosaltres ho fem per vocació, per 
que sempre ens ha agradat la cultura del vi que és la 
nostra passió. A mi com a enòleg i al meu germà per 
que gaudeix del conreu de la vinya. Aquesta és una in-
versió a llarg termini que anem amortitzant poc a poc. 
Volem aconseguir un producte selectiu i una comercia-
lització d’acord amb la seva qualitat. A Tarragona ho ve-
nen en un parell de botigues especialitzades. Estem en 
tractes amb botigues de Reus. A Cambrils ja tenim una 
botiga a on el venen. A Barcelona se’n farà càrrec un 
distribuïdor molt important. A Girona, un tal Grau, dis-
tribuïdor de bons vins, també ha acceptat de bon grat 
el nostre producte. En quan a l’exportació ja la tenim 
encarrilada i és distribueix a Bélgica, Alemanya, Suïssa... 
i volem fer el salt a l’altra banda de l’Atlàntic i distribuir-
lo als Estats Units, un gran mercat en el que els nostre 
vins gaudeixen d’una respectable consideració.
Tan de bo aquests projectes es facin realitat i volem 
augurar-los als germans Llauradó un èxit esclatant, 
que compensi la realitat de la feina ben feta i que 
el nom de “Ganagot” i del nostre poble, s’escampin  
arreu del món, amb els lligams indissolubles d’un vi 
de qualitat reconeguda.

REDACCIO DE L’INFORMATIU 
Transcripció de Gonçal Evole
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Cara a Cara

Ja fa un temps, més que suficient, 
que les obres de l’ampliació del Ca-
sal d’Avis del nostre poble, es varen 
donar per acabades. Passen els dies 
, les setmanes i, fins i tot els mesos 
i no s’albira la data de la inaugura-
ció oficial de les noves instal·lacions. 
Això comporta la immobilització 
dels tràmits de les sol·licituds de 
noves admissions. El  remoreig po-
pular s’ha desfermat i un rum - rum 
d’estira i arronsa burocràtic entre els 
estaments implicats, fan sospitar de 
que alguna cosa no acaba de rutllar. 
Per tal d’aclarir l’estat de la qüestió 
i altres conceptes d’interès general 
hem demanat una entrevista amb 
el director de la Residència  senyor 
Josep Mª Duran i amb aquest pre-
àmbul per endavant el Josep M. en-
ceta la resposta inicial. 
- Jo puc parlar-vos des de la vessant 
tècnica, per dir-ho d’alguna mane-
ra. Des del punt de vista polític no 
tinc noticies de que hi pugui haver 
cap problema. El que passa és que, 
personalment, pots tenir sensaci-
ons. La paraula “enfrontament” no 

és, ni de bon tros, la mes adequada 
per definir el moment actual. Anem 
a pams. La situació actual del Ca-
sal d’Avis, concretament la que fa 
referència a l’ampliació de la Resi-
dència, és la d’una obertura immi-
nent, malgrat que això ja fa mesos, 
per no dir  més d’una any i escaig 
que ho anem dient. De fet ja hau-
ríem  d’haver inaugurat en el mes 
de juny de l’any passat. Ara sembla 
que tot s’accelera. Aquesta mateixa 
setmana hi haurà una inspecció de 
qualitat i, tot seguit, una altra de 
mesures. Us he de dir que han tri-
gat molt a venir per problemes que 
no acabo d’entendre, lluny del meu 
abast i crec, sincerament, que quan 
es publiqui el proper INFORMATIU, 
ja estarà inaugurada. Però això de 
“que estarà inaugurada” ho he dit 
tantes vegades que quan semblava 
que tot estava en el seu punt òptim, 
sempre ha sorgit  un problema o al-
tre que ens ha obligat a ajornar-ho, 
que ja gairebé no m’atreveixo a dir-
ho. Aquesta vegada però, crec que 
és la definitiva. De fet la Residència 

té un nombre determinat de perso-
nes en llista d’espera i això vulguis 
o no, provoca una impaciència cer-
ta. A nosaltres per oferir-los servei i 
aquestes persones per entrar i es-
tem fent pressió a la administració 
per què ens facilitin les coses.

- Aquestes “coses petites” a las 
que has fet referència i que han 
estat motiu suficient per impedir 
fins ara la inauguració de l’ampli-
ació de la Residència, quins pres-
sentiments tens al respecte, si ho 
pots dir amb claredat, els entre-
bancs que hagin pogut sorgir...
- La resposta té dues vessants. Una 
es la inauguració tècnica. M’expli-
caré: el fet de poder admetre noves 
persones que ho desitgin  a la Resi-
dència i, conseqüentment omplir-la 
i poder d’aquesta manera recaptar 
els diners que hem demanat i que 
s’han de tornar, malgrat que hem 
rebut molts ajuts, també hem ne-
cessitat demanar crèdits. Aquesta 
qüestió  és la que, pràcticament, 
està en vies de resolució en el dies 
propers, al menys així ho espero. 
L’altra vessant, la política, resta en-
callada per la personalitat o càrrec 
polític que ens ha de venir a presidir 
el protocol de la inauguració, bé si-
gui la consellera corresponent, o bé 
el director d’aquests afers, el Presi-
dent de la Diputació o el polític –dit 
amb tots els respectes – designat 
per inaugurar-nos amb tota solem-
nitat l’ampliació de la Residència. A 
tomb d’això us diré que fa tres o 
quatre mesos vaig tenir de despla-
çar-me a la Diputació de Tarragona 
per tal de demanar una subvenció 
que, per cert, em van prometre que 
ens la donarien –una més de les 
que demanem a tothom pel man-
teniment de la Residència i després 
m’assabento  que el president de 
la Fundació senyor Josep Mª Borrás  
havia parlat amb el president de la 

Amb... Josep M. Duran Visiedo
Director del Casal - Residència d’Avis d’Alforja

Noves dependències de l’ampliació Residència d’Avis  (Recepció)



13Informatiu núm. 62. Segona època, juliol-setembre 2008. Alforja

Diputació, donada la circumstància 
de que sempre ens han ajudat molt 
i li havia demanat de venir a la in-
auguració, al menys de fer acte de 
presència i ho havia acceptat. Un 
mes després vaig rebre una truca-
da pel meu càrrec de director, de 
la Delegació Territorial de la Ge-
neralitat a Tarragona i em van dir 
que la consellera tenia la intenció 
de venir personalment a inaugurar 
l’ampliació de la Residència, la qual 
cosa em va complaure molt. Tan de 
bo sigui així perquè nosaltres amb 
certa manera vivim dels ajuts i del 
que aporta la Generalitat per les 
persones que estan a la Residència 
i així ho vaig manifestar al president 
de la Fundació per que ho fes ar-
ribar a  la resta de l’equip directiu 
del Patronat. La realitat és que, per 
problemes d’agenda d’uns i altres, 
la inauguració s’ha anat ajornant, 
fins al punt de que hem demanat 
a les diferents administracions, en 
aquest cas als seus caps de proto-
col, que es posin d’acord en una 
data a concretar, el més aviat possi-
ble. Nosaltres ho tenim tot a punt: 
obres acabades, la cinta correspo-
nent, les tisores per tallar-la i fins i 
tot les dues nenes que aguantaran 
l’esmentada cinta. Es obvi de que 
no ens hem estat creuats de braços. 
Hem fet tota mena de gestions per 
poder obrir “tècnicament” i adme-
tre a les persones que ho tenen sol-
licitat i que nosaltres necessitem per 
poder tirar endavant l’empresa.

- Com està composta la Junta ac-
tual del Patronat...?
- La Junta actual del Patronat està 
composta d’onze membres dels 
quals tres son regidors de l’Ajunta-
ment, entre ells l’alcalde, després hi 
figuren tres persones representant 
als Amics dels Avis, l’assistent social 
del poble, el metge titular d’Alforja 
i tres membres més , persones sig-

nificatives que ja fa anys que hi son. 
Aquestes onze persones son les que 
decideixen  en tot moment l’orien-
tació i el sentit que han de prendre 
les actuacions del Casal i els que vi-
gilen que la direcció, en aquest cas 
qui us parla, faci les coses de manera 
correcta. Pel meu càrrec de director 
estic en contacte permanent amb la 
Junta del Patronat i cada setmana 
tinc una reunió amb el  president i 
la secretària.

- Tu en la teva condició de direc-
tor no pertanys al Patronat...?
- No, jo no sóc patró, de fet no ho 
he de ser per que així ho dictami-
nen clarament els estatuts des del 
primer dia. El de director és un càr-
rec tècnic que, de la mateixa ma-
nera que s’anomena, es pot cessar. 
Tinc l’obligació d’assistir a les reuni-
ons però sense dret a vot en les de-
cisions que s’han de prendre. Això 
no obstant, no és cap impediment 
per que jo presenti propostes que 
abans ja he contrastat amb la presi-
dència del Patronat per que les ex-
posi a les reunions. En la majoria de 
casos son propostes tècniques i qui 
pren les decisions per positiu o per 
negatiu, son sempre els membres 
del Patronat. Deixem-ho ben clar: 
en les reunions tinc veu però sense 
dret a vot.

- Quins van ser els inicis del Casal 
dels Avis...?
- L’embrió del Casal dels Avis  va 
començar a covar-se fa un grapat 
d’anys per la empenta d’un grup de 
persones que varen intuir la neces-
sitat –personalment crec que molt 
clarivident en aquells moments- de 
que al poble li feia falta un Casal 
d’Avis. Potser no era un projecte 
prou definit i en un principi es pen-
sava que seria un centre a on els avis 
anessin a fer petar la xerrada, a ju-
gar a cartes o bé passar-hi l’estona. 

Més endavant va quallar la idea de 
que fos residencial i poc a poc es va 
anar determinant el projecte, amb 
l’entusiasta col·laboració dels Amics 
dels Avis, el suport de l’Ajuntament, 
l’empenta dels membres fundadors 
amb el senyor Mariné al capda-
vant que en aquells moments era 
l’alcalde que va aconseguir la col-
laboració de la Diputació i la Gene-
ralitat fins que a l’any 1986 és do-
nava per inaugurada la Residència. 
Val a dir que, sortosament tothom 
va empènyer en la direcció correc-
ta. Els propietaris del casalici  a on 
estem instal·lats, també van afegir-
hi el seu gra de sorra, col·laborant 
amb un preu molt assequible en la 
venda de la finca i donant facilitats 
pel seu pagament. El Casal d’Avis és 
una obra col·lectiva, tot reconeixent 
de que és una empresa d’un gran 
abast per un poble petit com el nos-
tre, gestionada per un Patronat que 
el conformen unes persones sense 
cap afany de lucre i menys encara 
d’obtenir benefici econòmic de cap 
mena, ans el contrari, dedicació del 
seu temps de lleure i maldecaps per 
tal d’aconseguir subvencions, en 
primer lloc per la compra de la casa 
de Cal Botó, de reformes que s’han 
anat fent, amb l’ajut de crèdits, fins 
arribar al punt de creixement i d’es-
tabilitat en que es trobem ara, en 
que s’ha triplicat la facturació dels 
inicis, que dona servei a vint-i-set 
avis residents en l’actualitat, a més 
d’algunes persones que gaudeixen 
del servei de menjador uns preus 
especials i tal vegada, el més impor-
tant, que dona feina a 25 o 26 tre-
balladors –segons l’època- amb el 
significat important d’unes nòmines 
que es queden a Alforja.

- Amb l’ampliació, quantes perso-
nes admetrà la Residència...?
- Com ja us he dit abans a la Re-
sidència comptem amb 27 avis i, 
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amb l’ampliació augmentaran en 
13 més. Això vol dir que tindrem 
40 persones fitxes com a residents 
a nit i dia, amb tots els serveis.

- No hi hauria possibilitat de for-
malitzar un “centre de dia”...?
- Nosaltres ja hem remenat aques-
ta possibilitat. De fet, temps enre-
ra, ja ho havíem demanat i ens ho 
van denegar al·legant de que no es 
disposava de l’espai suficient. Amb 
l’obra acabada de l’ampliació, vam 
tornar a insistir i la Generalitat ens 
va enviar una inspecció per compro-
var de que ja es disposava d’espai  
fins i tot sobrant. De fet, i així van 
manifestar-ho, els hi va encantar la 
forma en que ho havíem dut a ter-
me, fins al punt de recomanar-nos 
de demanar el més aviat possible, 
quinze places de “centre de dia”. 
Dit i fet. Aquestes quinze places tin-
dran una certa independència de la 
Residència però, per entendre’ns, 
dins de la Residència, com a “centre 
de dia” des del matí fins al vespre, 
amb servei de menjador inclòs: es-
morzar, dinar i sopar i altres serveis 
que puguin necessitar. A més un al-
tre projecte que ens roda pel cap 
i que tenim moltes ganes de tirar 
endavant, és el de l’atenció domici-
liaria. Per això hem de tenir el per-
sonal amb una preparació suficient 
i els mitjans necessaris  per anar als 
domicilis particulars i atendre a les 
persones que en ho demanin i fer-
los-hi arribar un àpat complert i, si 
convé, aixecar-los, prendre la roba 
que es rentarà al Casal, es planxarà, 
es cosirà i amb 48 hores se’ls hi tor-
narà al seu domicili. Això, com és 
obvi, amb ajuts, subvencions i uns 
preus a l’abast de totes les persones 
que necessitin d’aquest serveis.

- Quina és la situació actual del 
Casal...?
- Estem en una època de canvis 
molt importants. Una empresa que 
fa uns anys va donar pas a un pro-
jecte d’ampliació i que gairebé ha 
multiplicat per dos la seva capaci-
tat, no tant de places de residents 
però si de feina, fa que tinguem la 
sensació de precari. L’espai ha estat 
el mateix i tot just fa uns mesos que 

les obre es van acabar. Les persones 
residents i els col·laboradors que hi 
treballen  han hagut d’enfrontar-se 
a més dificultats de les normals, fet 
que comporta la presència de pale-
tes, electricistes, pintors, per dins de 
la casa. Els avis també han patit tota 
mena d’incomoditats, malgrat que 
tot l’equip s’ha abocat en fer-los el 
mes suportable possible aquesta si-
tuació. Ara ja  està tot enllestit, me-
tafòricament els llit fets, fins al punt 
de que demà mateix ja podríem ad-
metre deu persones més, sense cap 
problema. Tenim l’equip humà pre-
parat des de fa anys, personal amb 
totes les garanties de professionali-
tat. La cuina ja funciona al cent per 
cent i ja tenim algunes habitacions 
ocupades per tal d’esponjar la zona 
antiga, concretament les habitaci-
ons de Cal Botó, sense admetre cap 
resident nou, que això no ho po-
dem fer abans de tenir l’autoritza-
ció corresponent, però conseqüent-
ment donant un millor servei a les 
persones que ho necessiten.

- Què tal funciona el servei de cui-
na a l’exterior...?
- El servei de cuina a l’exterior ha 
estat un dels projectes més difícils 
d’arrodonir però que en l’actualitat 
podem dir del que estem més satis-
fets. A tothom no li agrada el mateix, 
això és evident. De fet actualment 

estem fent dos cents àpats diaris, la 
qual cosa ja es pot considerar una 
cuina important. Estem cuinant tots 
els àpats de la Residència, amb les 
varietats i dietes adaptades a les 
necessitats dels residents, recoma-
nades i elaborades per un dietista 
professional, revisades per sanitat i 
aprovades per la Generalitat. A més 
servim els àpats a la residència de 
l’antiga Vila Rosita a la Urbanització 
Portugal, amb el mateix règim del 
nostre Casal. Donem servei com-
plert al menjador del C E I P Josep 
Fusté i de l’escola bressol adaptats 
a l’edat i la mainada corresponent i 
a més tenim cura dels dinars d’una 
empresa del poble: TECNOVIT i es 
obvi que pensats per l’esforç físic i 
intel·lectual dels treballador.

- Quines perspectives de futur al-
bires pel Casal dels Avis...?
- Si ens autoritzen a obrir definiti-
vament l’ampliació, de la qual cosa 
n’estic convençut per la senzilla raó 
de que s’han complert tots els requi-
sits, les perspectives son molt bones 
per que la realitat es de que tenim 
moltes persones en llista d’espera i 
un dia si i l’altre també, rebem un 
parell de trucades de persones im-
pacients per ingressar d’una vega-
da. Penseu que aquesta Residència 
ha estat viable durant molts anys 
amb poques persones en qualitat 

Noves dependències de l’ampliació Residència d’Avis  (habitacions)
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de residents. Us donaré unes dades 
significatives. Segons la Generalitat, 
una residència amb menys de se-
tanta places és inviable econòmica-
ment i la nostra ha superat aquest 
entrebanc i això ha estat possible 
per dues qüestions fonamentals: Per 
la gestió acurada d’un director que 
va estar un grapat d’anys al capda-
vant de la Residència i jo no puc fer 
altra cosa que retre-li homenatge i 
reconèixer la tasca duta a terme pel 
Joan Salamé i dia que passa he de 
aprendre coses noves de l’emprem-
ta que ell ens va deixar. El Joan te-
nia una mà esquerra especial per 
gestionar les dificultats del dia a 
dia. Potser no era el que s’anomena 
un “gestor tècnic” però amb la seva 
humanitat i maneres de fer, aconse-
guia posar d’acord a tothom. Ell va 
portar amb saviesa i a la seva mane-
ra la Residència i amb recursos molt 
minsos, tirar endavant. Evidentment 
que va haver d’enfrontar-se amb di-
ficultats: habitacions petites en les 
que s’havien d’encabir dos llits, els 
sous no eren res del altre món, molt 
ajustats i tot això el Joan Salamé 
ho sabia gestionar. Ara vivim altres 
temps i noves exigències. L’admi-
nistració, des de fa uns set o vuit 
anys ens demana unes normatives 
més estrictes, més controls sanita-
ris, analítiques, més col·laboradors 
professionals amb més hores de de-
dicació i vàrem haver d’ampliar la 
nòmina a vint-i-set places. Això sig-
nifica un augment de les despeses, 
fins obligar-nos a admetre més gent 
a dinar i demanar ajut a moltes em-
preses especialment a la Caixa de 
Tarragona que, val a dir, que s’ha 

abocat amb nosaltres. Aleshores, 
amb una gestió acurada, augmen-
tant places i serveis de la Residèn-
cia, els ajuts de les administracions 
i la paciència dels col·laboradors de 
no plantejar exigències econòmi-
ques fora de l’abast de les possibi-
litats de l’empresa, s’ha aconseguit 
que fos viable amb vint-i-set places 
de residents, la qual cosa sembla 
que no pugui ser. Ara que, si tot 
funciona com està en projecte, as-
solirem entre residents i “centre de 
dia”, les cinquanta persones i serà 
quan podrem engegar la renovació 
de la part antiga que ja li pertoca, 
a nivell de pintura, arranjament de 
la façana, instal·lacions elèctriques, 
de calefacció, de gas i tot allò que 
creiem que hi faci falta.

- Quins tràmits es requereixen per 
entrar com a resident...?
- Depèn de les circumstàncies. Es 
donen dues possibilitats. Una és la 
privada que és tan senzill com venir 
a apuntar-se i tenir més de seixan-
ta cinc anys i llavors, quan hi  hagi 
plaça disponible se’l cridarà. És obvi 
que l’objectiu fundacional de la 
Residència és tenir cura de les per-
sones més grans de seixanta cinc 
anys. Això no vol dir que, en mo-
ments puntuals, es faci de més o de 
menys, segons les circumstàncies, 
tal com ens demana l’administració i 
nosaltres no tenim cap inconvenient 
d’acceptar-ho. També hem de tenir 
en compte la lletra des estatuts fun-
dacionals que son vigents  amb les 
reformes que ha calgut introduir en 
el decurs dels anys, que preferent-
ment s’han d’atendre les sol·licituds 

de gent empadronada a Alforja i 
socis de l’Agrupació. Aquesta és la 
prioritat, seguit de les persones del 
poble que no siguin socis i després 
de la resta. Evidentment, les places 
anomenades públiques, és la Gene-
ralitat la que dictamina la preferèn-
cia de qui ha d’entrar. Però nosal-
tres procurem que les persones que 
son del poble i socis de l’Agrupació 
tinguin preferència. La Residència, 
sens dubte, els hi pertany per dret 
propi. Això ho tenim molt clar. Re-
ferent a la vessant econòmica, els 
residents en règim privat, paguen 
una quantitat econòmica mensual 
que ve donada d’acord amb els pa-
ràmetres de la Generalitat. En quant 
a la pública, persones subvenciona-
des per la Generalitat, s’han de tra-
mitar un seguit de requisits acom-
panyats dels informes de l’assistent 
social del poble i de la nostra pròpia 
assistent, donar-li el curs correspo-
nent a tot el paperam a l’espera de 
que la Generalitat doni el vist i plau 
per l’autorització a rebre assistència 
residencial pública. Aquestes perso-
nes paguen un tant per cent pro-
porcional a la seva pensió i la resta 
ho compensa l’administració.

- La Residència d’Avis va tenir en 
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els seus inicis uns promotors, però 
al darrere hi havia una persona 
que per a ell era un tema molt im-
portant, parlant col·loquialment 
podríem dir “la nineta dels seus 
ulls”, eix fonamental entre d’al-
tres del càrrec important que va 
desenvolupar al poble durant un 
grapat d’anys. 
- Està molt clar que l’home que va 
posar-hi tota la seva empenta, caris-
ma  i influència personal en aquest 
projecte fou, sens dubte, el Josep 
Mariné.

- Exactament és així...
- Penseu que fa un any i mig encara 
vàrem rebre una subvenció de 
182.000 euros que va aconseguir 
del Ministeri de Treball del Govern 
del senyor Rodríguez Zapatero, a 
conseqüència de les gestions i pres-
sions personals dels senyor Mariné a 
Madrid, per mediació de la Federa-
ció de Municipis, la qual cosa mai li 
agrairem prou, per que tota la tec-
nologia de la que disposem a la Re-
sidència s’ha pogut sufragar amb 
aquesta subvenció. La Residència 
d’Avis, el Josep Mariné s’ho va plan-
tejar des del primer moment  com 
un repte personal i sempre li he 
sentit a dir el mateix: Que la gent 
del poble s’ha de quedar en el mateix 
poble i que quan arriba la davallada 
inexorable de la vellesa, amb més 
motius. Els avis del poble s’havien 
de quedar en el seu lloc de residèn-
cia de tota la vida i no enviar-los ves 
a saber a on. En canvi, havent-hi  
un lloc adequat al poble hi tenia 
molt de guanyat. A més, sempre 
ens ha dit que una persona ha de 

saber-se ubicar. Això vol dir que 
l’avi que ingressa a la residència i 
que mentre les forces li permetin 
baixar al porxo d’entrada, sentir el 
pols de la vida a la plaça, el seu 
campanar, fins i tot anar al cafè si és 
aquest el seu capritx i tothom que 
passa el coneix i el saluda. Aquestes 
petites coses donen una alenada 
d’humanitat, una qualitat de vida. 
També va oposar-se amb força a si-
tuar la residència a les afores del 
poble, en contra de l’opinió d’algu-
nes persones, aleshores fins i tot de 
la meva, per que és pensava amb 
una construcció de nova planta, 
amb jardí i ell va defensar amb tos-
sudesa aquesta possibilitat del cen-
tre del poble prop de les coses co-
negudes, de les velles pedres, dels 
seus carrers i places i viure el caliu i 
l’aroma de les festes i les activitats 
del poble. Ara he de donar-li tota la 
raó per que ho visc d’aquesta ma-
nera. No hi ha aïllament, ans el 
contrari, una interacció entre els re-
sidents i la seva gent de sempre El 
senyor Mariné s’ho va prendre com 
una qüestió personal, amb la com-
pensació afegida de que les més de 
vint nòmines que es pagaven ne-
cessàriament, es quedaven al poble 
i que un nombre similar de famílies 

reben un ajut degut a l’existència 
d’aquesta residència i això, des de 
qualsevol punt de vista és molt po-
sitiu. El que passa és que al senyor 
Mariné sempre  se l’ha identificat 
amb un color polític determinat que 
és el de Convergència i Unió i pot 
semblar que la Residència s’ha d’in-
cloure amb aquest sentiment polí-
tic. I això no es així, rotundament. 
La missió de la Residència no és al-
tra que la d’estar al servei de la 
gent, a la que no se li demana el 
seu ideari ni les seves orientacions 
polítiques. Faltaria més... L’esperit 
fundacional del Casal dels Avis està 
pel damunt de qualsevol vel·leïtat 
política. És prou evident que en el 
decurs d’uns anys el president del 
Patronat coincidia amb el senyor 
Mariné que també era l’alcalde que, 
com ja he remarcat abans tenia una 
identificació política molt definida. 
Doncs ara tot ha canviat i en el Pa-
tronat, segons els estatuts han ocu-
pat el lloc altres persones del nou 
Consistori, d’un color polític dife-
rent, però la direcció de la Residèn-
cia, el camí traçat ha de ser el ma-
teix necessàriament i no té per què 
ressentir-se en cap sentit. De fet és 
que, en certa manera, al menys jo 
ho entenc així, en un principi tot 
l’enrenou  del canvi, ha provocat 
suspicàcies de “que no està bé, de 
que la Residència era obra d’una èpo-
ca anterior...” i, torno a insistir,  crec 
que el concepte no s’ha entès el su-
ficient, fins al punt  de fer-se palpa-
ble una certa tibantor: d’una banda 
la Fundació, d’altra el Patronat i en-
front l’Ajuntament. Penso que el Pa-
tronat  es l’únic amb poder de deci-
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sió i que els “patrons” han de 
defensar pel damunt de tot la Fun-
dació, sense tenir en compte cap 
tendència política, sigui d’un color 
o d’un altre. Resulta obvi que totes 
les entitats gestionades per un Pa-
tronat han de tenir representació 
oficial, persones públiques, en el 
nostre cas l’alcalde i els regidors 
que ell anomeni, per que lògica-
ment és l’Ens amb més col·laboració 
participativa, amb el vist i plau del 
Patronat, de la Fundació Privada, 
del Casal dels Avis, l’Agrupació 
Amics dels Avis i d’altres persones 
significatives del teixit social del po-
ble. Des de la Fundació del Casal 
que sempre ha estat així i no té per 
que produir-se cap desconfiança, 
tot i que aquests problemes, dissor-
tadament, han estat presents d’una 
forma  o d’altra. Personalment crec 
que l’actual Ajuntament  al prendre 
possessió  va tenir prou clar que 
aquesta és una Fundació privada 
des del primer dia  de la seva posta 
en marxa i així consta en el primer 
estatut que es va redactar fa un gra-
pat d’anys i el nom que hi consta, 
explícitament en la còpia de la pri-
mera plana i que  ja es va publicar 
al número de l’INFORMATIU de 
l’octubre - desembre de l’any pas-
sat, hi posava amb notòria claredat 
“Fundació Privada Casal dels Avis 
d’Alforja” i sempre ha estat així. La 
realitat nua és que no té propietaris. 
Afegiré quelcom més: En cas de dis-
solució de la Fundació, per proble-
mes econòmics o d’altres circums-
tàncies, els “patrons” ni cap 
administració del poble d’Alforja 
se’n beneficiaria ni un duro. Els di-

ners sobrants, un cop feta la liqui-
dació total, anirien a parar a d’altres 
entitats que tinguessin els mateixos 
objectius fundacionals. Dit d’una 
manera entenedora: a d’altres resi-
dències d’avis, figurant com a do-
nacions. La Fundació no té propie-
taris definits. Els “patrons” no més 
son administradors de l’Entitat tot i 
que “teòricament” és poden consi-
derar propietaris per que son res-
ponsables de les decisions que es 
preguin, però, en cap cas poden te-
nir beneficis materials de cap tipus. 
A tall d’exemple  us explicaré que fa 
un parell d’anys en el tríptic del 
programa de la Festa dels Avis es 
feia constar: “Fundació Privada”, 
per una raó molt senzilla: Jo em 
vaig trobar que dels trenta proveï-
dors de la Residència, uns ens lliura-
ven les factures a nom de “Residèn-
cia d’Avis d’Alforja”, d’altres 
“Residència Geriàtrica” o bé “Amics 
dels Avis” i fins i tot “Avis d’Alforja” i 
així un seguit de noms diferents. 
Això no podia continuar de cap ma-
nera  per que per la administració 
comptable no és correcte. Quina 
fora la solució...? Doncs anar a la 
recerca de les fonts originals, els es-
tatuts de la  Fundació a  on vàrem 
esbrinar l’autèntic nom. Com es diu 
en realitat aquesta empresa...? 
Doncs aquesta empresa es diu: 
“Fundació Privada Casal dels Avis 
d’Alforja”, des del primer dia en 
que no s’ha canviat ni una coma. 
Així ho vàrem comunicar a totes les 
empreses proveïdores per que tota 
la documentació fos lliurada amb 
aquest nom i que ningú s’empatolli 
en cap altra opció. No hi ha hagut 

cap canvi, ni apropiació incorrecta 
del nom i, menys encara, cap mani-
obra estranya. Tothom ha de saber 
que els comptes de la Residència, 
cada any, un cop aprovats pels 
membres del Patronat, s’envien a la 
Generalitat a on passen pel corres-
ponent registre i es revisen, el que 
significa una auditoria  per part del 
Govern constant i, si no fos així, 
sens dubte, ens tancarien la Resi-
dència. Sempre s’ha fet d’aquesta 
manera. Fins a l’any 2001, els pres-
supostos de la Fundació també 
s’aprovaven a l’Ajuntament i es feia 
per una raó convincent: l’aprovació 
venia donada per l’existència d’un 
conveni de les administracions, un 
pacte entre la Generalitat, l’Ajunta-
ment i la Fundació en el que es dei-
xava constància de que les pèrdues 
que hi poguessin haver cada final 
d’any, és compensarien amb el 90% 
aportat per la Generalitat i el 10% 
restant ho assumiria l’Ajuntament. 
Aleshores, com l’Ajuntament  en te-
oria havia de cobrir unes despeses 
determinades donat el cas de pèr-
dues, per força ho havia d’incloure 
en els pressupostos, com també ha-
via de fer-ho la Generalitat. Va ser 
l’any 2001 en que la Generalitat ens 
va comunicar que havia canviat la 
normativa i que les despeses les ha-
via d’assumir la pròpia Fundació i 
des d’aleshores, els pressupostos ja 
no havien d’aprovar-se per l’Ajunta-
ment i la Generalitat. Amb aquesta 
normativa quedava molt clar que 
era una qüestió exclusivament ad-
ministrativa i econòmica de l’em-
presa. Tot aquest tripijoc adminis-
tratiu pot haver creat dubtes i, fins i 
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tot a sospitar maniobres estranyes, 
sense cap fonament que jo no he 
acabat d’entendre. Personalment, 
he explicat a moltes persones la re-
alitat i, al primer cop d’ull, m’han 
semblat convençuts i que després 
no ha estat així i, la veritat nua és 
que no acabo d’entendre res: els es-
tatuts son els que son, l’Acta Funda-
cional no ofereix la mínima escletxa 
de dubte, és un document amb un 
redactat administratiu impecable. 
Compte però! També em complau 
manifestar de que, tanmateix, mai 
he rebut pressions de cap mena. 
Tant a mi com al meu equip ens 
han deixat treballar al nostre aire, 
tan sols demanar-nos que fem una 
gestió correcta amb bons resultats i 
de que la gent al nostre càrrec resti 
satisfeta. Repeteixo: no hem tingut 
mai cap pressió política, amb l’es-
perança ferma de tenir sempre la 
mateixa continuïtat.

-Hem comprovat la teva disposició 
a un desfogament d’altra banda 
absolutament necessari. Voldrí-
em saber la teva opinió d’aques-
tes persones que abans estaven a 
l’oposició, fins i tot a l’existència 
de la Residència. Quina reflexió 
et passa pel cap del fet d’una 
oposició sense treva, a una obra 
altruista que no ha deixat cap be-
nefici particular, tan sols una obra 
exemplar pel poble. Com ho en-
tens això...?
- Aquí també hauríem de separar 
dues vessants ben definides. Una 
és la purament ètica, la de perso-
nes que pensen que les residènci-
es no han d’existir. Jo recordo que 

l’expresident Pujol va dir en certa 
ocasió que Catalunya havia de te-
nir una plaça residencial per cada 
català o catalana, però que havien 
d’estar buides i que els avis els seu 
lloc era d’estar a casa seva i ho tro-
bo molt correcte. Ara el que s’ha fet  
prou evident és que està prou jus-
tificada la seva existència per que, 
en la majoria de casos, els avis no 
poden estar curosament atesos com 
caldria, amb unes necessitats con-
cretes que tan sols poden fer uns 
professionals. En els anys en que 
vaig exercir de regidor de l’Ajun-
tament, algunes persones m’havi-
en fet arribar comentaris informals 
de que la Residència no tenia raó 
d’existir, que no era el lloc adequat 
pels avis, afegint punts de vista sen-
se cap consistència, la qual cosa he 
pogut comprovar personalment i 
em consta, de  que la majoria d’avis 
s’hi troben molt satisfets. Però això 
és una qüestió d’ètica. Les residèn-
cies hi ha de ser o...no. Jo això, Déu 
em guardi de discutir-ho perquè 
cadascú té la seva opinió personal, 
intransferible i la llibertat absoluta 
d’expressar-ho. L’altra vessant es 
quan ja intervenen les valoracions 
polítiques. En un poble es més que 
suficient de que uns posin en mar-
xa un projecte, per trobar-se que 
els altres ja han preparat les rodes 
i el pal. És podia haver donat el cas 
de que l’anterior equip de govern  
hagués “passat” de donar suport 
a la Residència, per no considerar-
lo convenient o per qualsevol altra 
causa i fora molt probable de que 
l’oposició  l’hauria exigit com un 
fet imprescindible. En cas contrari, 

és molt possible que hagués pas-
sat el mateix, per que als polítics, 
al poble pla, sovint se’ns fa difícil 
d’entendre. El cas és que l’anterior 
equip de govern de l’Ajuntament 
va donar tot el seu suport a la Resi-
dència i l’oposició no li donés tant. 
Es la política del “no”, sense més 
raonaments. Crec sincerament que 
ara ja no és així, que les coses han 
canviat i que ha de haver-hi una 
col·laboració absoluta tant pel que 
fa a l’alcalde, als regidors i també 
als membres de l’actual oposició, 
per donar un suport incondicional 
a la Residència i a la Fundació una 
de les obres més emblemàtiques 
dutes a terme al nostre poble i per-
què reialment ho necessita.. És del 
tot punt necessari econòmicament, 
així al menys ho esperem que més 
aviat que tard ens toqui alguna 
cosa i també necessitem el màxim 
de suport moral. També cal tenir en 
compte que molts col·laboradors 
de la Residència estan cobrant uns 
sous inferiors als habituals i neces-
sitem un reconeixement de la tasca 
que estem desenvolupant. Vocació 
no és precisament el que els hi falta 
però també compensa cobrar una 
mica més a final de mes, comptant 
que amb l’ampliació, els maldecaps 
i les tasques ha desenvolupar han 
augmentat amb escreix.

- Josep Maria, ets conscient de 
que ara, se n’adonen de que la 
Residència és una obra necessària 
i molt positiva pel poble...?
- No ho sé, de veritat. A mi, per-
sonalment, m’agradaria pensar que 
ara ho veuen de forma positiva. El 
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govern actual de l’Ajuntament està 
format per partits diversos i les sen-
sibilitats  també son diferents. Jo he 
tingut converses, sempre de caràc-
ter tècnic, amb persones diverses 
demanant ajuts, explicant-los-hi 
coses que es necessiten i aquestes 
persones, ho he de reconèixer sin-
cerament, que s’han mostrat molt 
receptives i que ens han ajudat for-
ça  atès a les possibilitats de l’Ajun-
tament. Us podria parlar, per exem-
ple, del senyor Ricard Gené que fa 
unes setmanes  vaig demanar-li una 
gestió concreta i entenc que va fer 
fins i tot més del que calia, la qual 
cosa és d’agrair. Val a dir que del 
partit de l’oposició, en aquest cas 
Convergència, per part del senyor 
Josep Maria Borrás que, a la vega-
da, és l’actual president del Patro-
nat, hem rebut una col·laboració 
sense límits i l’alcalde senyor Viñes 
quan hem parlat amb ell, també 
s’ha mostrat molt receptiu i ens ha 
escoltat. Això em fa pensar de que 
tot està canviant a millor i que no 
ha de sorgir cap problema.

- Ens has parlat de la recepció 
d’una subvenció de 182.000 eu-
ros, aconseguides per la gestió 
tossuda i constant del Josep Mari-
né. Volem suposar que han estat 
per reinvertir-los en les necessi-
tats de la Residència...
- D’entrada he de dir-vos que s’han 
rebut molts més diners. Concreta-
ment prop de 500.000 euros, amb 
aquesta distribució: 200.000 euros 
cedits pel Ministeri, s’han rebut 
quantitats de la Caixa de Pensions, 
de la Generalitat, de la Diputació i 

d’altres administracions que també 
hi han col·laborat. Entre tots ho hem 
fet tot. Tots aquest diners resten re-
flectits en els pressupostos d’anys 
diferents, no s’han gastat en les 
despeses del dia a dia. Tot ha estat 
invertit en material, en les obres, en 
les diferents infraestructures, en mo-
biliari. Nosaltres podem proclamar 
amb orgull legítim del que el ma-
terial del que disposa la Residència 
es d’una tecnologia d’avantguarda. 
Val a dir que la Caixa de Tarragona 
ens acaba de concedir a través del 
programa “Tu ajudes”, 15.600 eu-
ros gràcies als 81.000 vots que van 
atorgar al nostre projecte un nom-
bre similar de persones. Som una de 
les empreses petites que hem tingut 
més suport popular i això ha reper-
cutit  en la quantitat donada per 
l’esmentada Caixa, per un projecte 
concret que pujava a 37.000 euros 
i la quantitat  que ens han conce-
dit ha suposat una gran empenta. 
Ja tenim altres projectes presentats 
per anys a venir. El d’enguany ens 
ha permès invertir en tecnologia 
per donar comoditat i seguretat als 
avis residents. Els llits que tenim tots 
tenen dispositiu elèctric de pujada i 
baixada amb matalassos  de la mi-
llor qualitat. La cuina disposa d’un 
material modern, excel·lent, d’acer 
inoxidable amb els últims avenços 
de maquinària. També s’ha millorat 
la part administrativa, informatitzant  
tota la documentació que genera. 
Disposem de cinc ordinadors con-
nectats a la xarxa seguint un procés 
telemàtic de primer ordre que ens 
permet  que totes les comunicaci-
ons internes que hem de presentar 

a les diferents administracions és fa-
cin per via electrònica la qual cosa 
ens dona unes facilitats enormes.

- Hem fet petar aquesta xerrada 
amb data del 21 de juliol, tot just 
un mes abans de la celebració de 
la Festa dels Avis. No fora pos-
sible fer coincidir aquesta festa 
amb la inauguració de l’ampliació 
de la Residència... Ho has pensat 
això...?
- Jo en tot aquest temps he pen-
sat moltes coses però no depenen 
de mi. Suposo que els “patrons” i 
membres de la Fundació, estaran 
neguitosos i amb delit per concre-
tar d’una vegada la data de la in-
auguració. Una data molt adient 
fora aquesta que vosaltres heu asse-
nyalat. Nosaltres, com ja he dit ho 
tenim tot a punt i, si finalment fos 
així, doncs oli en un llum. En cas de 
que no pugui ser, per raons alienes 
a nosaltres, la proposta que farà la 
Fundació és que aquest dia sigui un 
jorn de portes obertes i que tothom 
que ho vulgui, comprovi que tot 
està acabat i en funcionament. Tinc 
la plena confiança de que el dia as-
senyalat rebrem una gran quantitat 
de persones, per que la Residència 
és l’obra culminant de tot un poble 
i per al poble.

Josep Maria, et donem les gràcies 
per l’atenció que has tingut d’ha-
ver-nos rebut i de no defugir a 
cap pregunta.

Antoni Pujals i Gonçal Evole



Associació dels Amics de la 
Mare de Déu de Puigcerver
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El dimarts, dia 12 d’agost, va tenir lloc una assemblea 
parroquial a la nostra església de sant Miquel, per a par-
lar de l’oportunitat de fundar l’associació dels “Amics de 
la Mare de Déu de Puigcerver”. Allí es van repartir uns 
fulls on s’explicava: els fins de l’associació, les modali-
tats de la mateixa i s’hi incloïa el butlletí d’inscripció. 
Crec que una associació així avui és oportuna i necessà-
ria. Puigcerver, sempre ha estat una carga per a l’econo-
mia parroquial. Enlloc de reportar beneficis econòmics, 
sempre ha generat grans despeses. La història mateixa 
del santuari ens ho demostra palesament. Només indi-
caré unes mostres per a corroborar aquesta afirmació. 
L’any 1859 regia la parròquia d’ Alfor-
ja Mn. Josep Nogués Sardà i el dia 30 
d’agost d’aquell mateix any va fer la Visi-
ta Pastoral a la parròquia  de sant Miquel 
l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Josep 
Domingo Costa i Borràs. En la relació que 
Mn. Nogués va escriure sobre l’estat de 
la parròquia, per a entregar-la al Prelat en 
l’esmentada visita, escriu, entre altres co-
ses: “Hay una ermita distante más de una 
legua de la población, bajo la invocación 
de Ntra. Sra. de Puigcerver, la cual, des-
pués de quemada varias veces en las an-
teriores guerras, y reparada otras tantas, 
fue por último arruïnada del todo en la 
última guerra civil, (carlista) pero hoy  la 
piedad de estos fieles la està reedificando 
con unos sacrificios y gastos superiores a 
todo elogio. En ella hay casa para el be-
neficiado, para el ermitaño y local para la 
gente.” (Dels nou sacerdots que forma-
ven la comunitat de preveres d’Alforja, en 
aquell moment, un d’ells era l’encarregat 
de celebrar les misses a  Puigcerver. Per això s’esmen-
ta la casa pel beneficiat.) Aquí es diu, que l’ermita de 
Puigcerver va ser cremada vàries vegades i arruïnada 
en la última guerra carlista, i que la pietat i devoció 
dels alforgetans a la Mare de Déu de Puigcerver la va 
reconstruir cada vegada, i aleshores amb uns sacrificis i 
despeses dignes de tot elogi. 
A primers de febrer de l’any 1910 una forta ventada 
va arrencar una  gran part de la teulada de la casa i 
de l’església i la urgència de la reparació i la manca de 
mitjans econòmics va moure a Mn. Dalmàcio, aleshores 
rector de la nostra parròquia, a instituir la Junta d’obres 
de Puigcerver, formada en aquell moment per les per-
sones més representatives del poble: L’alcalde, el jutge 
de pau, el secretari de l’Ajuntament i tres dels propieta-
ris més hisendats de la vila. Aquesta Junta va ser eficaç. 
Un mes i mig després de constituïda ja hi havia en cai-

xa 464’84 ptes. i el juliol de 1911 es van fer importants 
obres: reperació del paviment de l’església, revestiment 
dels baixos de les parets interiors de l’església, enrajolar 
el pati de la cisterna i revestir d’argamassa la paret ex-
terior de l’edifici, des del cantó de migdia fins al final. 
S’hi van gastar 588’75 ptes.  
La Junta de Puigcerver és un gran ajut pel rector de 
la parròquia, en tot el que fa referència a Puigcerver i 
mereix tot l’elogi pel seu interès per l’ermita, moguts 
només per la devoció, sense percebre cap compensació 
económica pel seu treball abnegat.
El 29 de gener de 1921 el cardenal Vidal i Barraquer  

donava el decret d’erecció canònica de la 
confraria de la Mare de Déu de Puigcer-
ver, fundada poc abans a la nostra parrò-
quia d’Alforja, n’aprovava el reglament i 
determinava la composició de la junta di-
rectiva, independent de la Junta d’obres i 
el nomenament de sis vocals sota la presi-
dència del rector de la parròquia. El motiu 
principal, que va determinar la fundació 
de la confraria, va ser, com sempre, la 
manca de diners per a pagar el nou ermi-
tà, que demanava un sou superior al de 
l’ermità anterior. La confraria era un mit-
jà per adquirir diners pel santuari amb la 
quota dels confrares. Se n’hi van inscriure 
342. La quota era de 10, 5, 2, i 1 ptes. 
anuals, segons les possibilitats de cada 
confrare i si algú es volia inscriure i no po-
dia sufragar ni la quota mínima, també se 
l’admetia, donant el que pogués. 
He exposat totes aquestes coses, per ani-
mar tots els lectors de “L’Informatiu” a 
inscriure’s en l’associació que es projecta. 

Serà una manera segura de comptar amb uns ingressos 
fixos per a les moltes obres que constanment s’han de 
fer a Puigcerver. Si comparem la quota, que es demana 
als futurs socis de l’associació, amb la que es pagava a 
l’antiga confraria, ens adonarem que, per les circum-
stàncies d’avenç econòmic del nostre temps, no sols 
no és exagerada, sinó que proporcionalment es més 
baixa.  
Tots estimem Puigcerver, com ho demostren les apor-
tacions que es recullen, quan cal millorar el santuari i el 
seu entorn. Que la nostra inscripció en l’associació es-
mentada faci que, comptant amb els mitjans necessaris 
per la conservació de l’ermita, es propagui i creixi entre 
tots els alforgetans l’amor i la ferma devoció a la nostra 
mare i patrona, la Mare de Déu de Puigcerver.

Isidre Saludes, pvre.                                                               

Mare de Déu de Puigcerver



Des de la meva cantonada
Els setembres de la meva joventut
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En l’últim número de l’INFORMATIU, l’Antoni Pujals 
signava un article en el qual reflexionava molt encer-
tadament sobre els canvis que s’han esdevingut en la 
nostra vila en el decurs dels últims cinquanta anys, fent 
una dissecció molt especial en la forma de la distribució 
del treball i amb la transformació del nostre poble tot 
insistint particularment en el món de l’agricultura que 
al meu lleial entendre, ha estat, sens dubte, el més es-
pectacular. Pel conreu de l’avellana, la seva producció, i 
la distribució posterior, ens havien arribat  a encomanar 
l’honorabilitat, sempre exagerada, de “l’aristocràcia de 
la pagesia”. D’aquelles produccions generoses d’avella-
na tant sols queda el record de temps passats i ara els 
conreus en la seva majoria presenten un abandó paorós 
i la quantitat de collita és ja molt minsa. El boscatge ha 
avançat inexorable i més aviat que tard serà pràctica-
ment total. Però no és d’això del que voldria parlar-vos 
en aquesta mandrosa tarda d’estiu en la que em deixo 
gronxar plàcidament per  records que ja mai més torna-
ran...Els setembres de la meva joventut començaven a 
endevinar-se si pel juliol es pressentia una bona collita, 
fent bona la dita de “per Santa Magdalena l’avellana és 
plena” i tradicionalment era la millor intuïció de que al 
setembre al poble hi romandria un ramell de plegado-
res ben assortit. Nosaltres, com qui no vol saber-ne res, 
preguntàvem als pagesos - els que podien permetre’s 
el luxe de contractar-les- si aquell any també vindrien 
les plegadores habituals, de quina procedència... amb la 
millor de les intencions d’anar temptejant el panorama 
i de “fer boca”, tot molt dissimuladament, en una tasca 
d’espionatge sofisticada que hagués envejat la mateixa 
C I A. En els temps de la meva infantesa, la procedèn-
cia majoritària d’aquestes noies era de la Ribera d’Ebre: 
Ascó, Vinebre i La Palma d’Ebre gaudien d’una fama ben 
guanyada doncs ja estaven acostumades a plegar olives. 
La dècada dels seixanta del segle passat  ens va por-
tar canvis significatius. És donava el cas de que moltes 
d’aquestes joves trobaven feina a la costa degut a l’in-
crement del turisme i conseqüentment, s’havia d’anar 
a contractar-les més lluny: Mas de Barberans, El Pinell 
de Brai, Bot, Massalió (al Matarranya) i altres indrets. En 
els últims temps ja venien de Garrovillas un poble de 
la província de Càceres a tocar a la frontera portugue-

sa. Un cop instal·lades al 
poble, omplien els camps 
de rialles i cançons del mo-
ment i els camins d’anada 
a trenc d’alba i de tornada 
al capvespre feien goig de 
veure. A les nits de setem-
bre el nostre poble era una 
festa continuada i el Pepo-
lla amb la seva paciència 
infinita, aprofitava per or-
ganitzar ballaruca amb to-
cadiscos i als diumenges a 
la tarda amb l’orquestra Se-
lecta. Sempre el Pepolla...! 
D’aquell ambient alegre, 
d’aquells fregaments furtius 
amb l’entrecuix, s’esde-
venia el festeig  efímer de 
tots els setembres. Però... 
compte! també casaments 
de “pedra picada”. Ja ho crec...! Si a la casa on estaven 
contractades hi havia una bona sintonia, acostumaven 
a repetir dos i tres anys seguits, fins que, - al menys 
això deien- el nuvi  “de tota la vida”, s’hi oposava a 
que sortís del poble de procedència, angoixat per la por 
de no perdre-la. Què ens impedeix deixar volar coloms 
de somnis d’estiu i pensar que moltes d’aquelles noies 
no tornaven als seus pobles sospirant per aquell jove 
alforgenc...? Així eren els nostres setembres. Com la 
cançó del Bobby Darin ballada sensualment per l’actriu 
italiana Gina Lollobrigida, l’arribada del setembre era... 
meravellosa, senzillament, culminant amb la Festa Ma-
jor. Les plegadores marxaven deixant un reguitzell de 
promeses i nostàlgies, els camps i camins tornaven a la 
seva solitud i silenci ancestral. Els que no festejàvem, ens 
agafava una depressió de cavall. Fins i tot alguns es que-
daven poc nodrits, sense gana. Això acostumava a durar 
fins l’arribada del Nadal en que destapàvem una ampo-
lla de cava amb el desig molt íntim d’esperar la collita 
següent, pròspera i generosa i que el setembre tornés 
amb les plegadores i la seva alegria encomanadissa.

Miquel Serra

Plegadores dels anys seixanta



Carta oberta

Als “Timbraires” d’Alforja
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Poc a poc, familiaritzant-vos amb el nostre timbre, heu 
estat, fins hi tot, suaus i considerats.
De tant en tant, sentir la vostra timbrada, ens ha fet 
sentir estimats i recordats.
Us donem les gràcies per la vostra presència...
Gràcies per les vostres timbrades a l’hora de la migdia-
da, a les 10 de la nit, a les 12... encara que m’aixeco a 
dos quarts de sis de la matinada per anar a treballar.
Gràcies, l’estiu sense vosaltres...hagués estat diferent...

Elí Camarasa
de “ca l’Àngel”

P.D. Pregunteu als vostres pares el significat de la dita: “el qui 
sembra vents, recull tempestats”.
Estigueu segurs, jo sé que és així, que allò que doneu als de-
més, se us serà tornat multiplicat per mil...

REFLEXIONS
La mà de Déu
Quan era molt jove, vagi tenir l’oportunitat de 
visitar el Vaticà. La meravella de la Capella Sixti-
na em va impressionar de tal manera que ja mai 
l’oblidaré. Té la seva història que arriba a l’ànima. 
Aquesta visió, absolutament inoblidable, s’ha que-
dat per sempre com a companya inseparable en el 
meu viatge per la vida. 
Quan la mà de Déu, sempre amatent, està envers 
de la mà de l’home quan aquest se li acosta, quina 
meravella és sentir que Déu està amb nosaltres! 
Tan sols cal acostar-li la nostra mà. Aquesta lliber-
tat d’estar o no estar amb Ell, amb la seva bondat 
immensa, ho respecta, per què Ell, sempre està 
aquí: observant la nostra acció, sense jutjar si es 
bo o es dolent.
Allò que nosaltres creiem que és un error o una 
desgràcia, Ell ens dona l’oportunitat de fer-nos 
més grans. En el meu caminar existeix el dolor i 
moltes equivocacions però, gràcies a Ell, soc mi-
llor persona. Entenc doncs, l’error dels altres, com 
també de qui el pateix.
Quina meravella saber que puc acostar-me a tots 
per un igual...! Quina meravella de sentir l’alegria 
dels altres...! Voleu saber per què...? Per qué 
aquesta mà dreta del nostre Déu, estarà sempre 
eternament amb nosaltres. Gràcies!
Dedicat a tot l’univers i al poble d’Alforja.

Franxesca Jesús Gómez Guasp

“CONSELLS ALS PARES QUE VOLEN 
QUE ELS SEUS FILLS SIGUIN UNS 
DELINQÜENTS”

1- Doneu-li des de la infància tot els que desitgi, així 

creixerà convençut que el món sencer l’hi ho deu 

tot.

2- Rieu-li les bajanades, així es creurà que és molt gra-

ciós.

3- No li doneu cap formació espiritual. Ja l’escollirà ell 

quan sigui gran.

4- No li digueu mai: “Això està mal fet”. Podria agafar 

un complexa de culpabilitat i més tard, quan per 

exemple, sigui detingut per robar, estarà convençut 

que es la societat que el persegueix.

5- Recolliu tot el que llenci per terra, així es creurà que 

tots han d’estar al seu servei.

6- Deixeu-li llegir tot; netegeu amb detergent desinfec-

tant, la vaixella amb la que menja, però deixeu que 

el seu esperit es recreï amb qualsevol tonteria.

7- Discutiu sempre davant d’ell; així si anirà acostumant 

i quan la família estigui destrossada ja no se’n do-

narà compte.

8- Doneu-li tots els diners que vulgui, que no es cregui 

que per obtenir-los s’ha de treballar.

9- Satisfeu tots els seus desitjos. Menjar, beure, divertir-

se... d’altra manera podria resultar frustrat.

10- Doneu-li sempre la raó: son els professors, la gent, 

la llei,... son els altres que sempre van en contra 

d’ell.

QUAN EL VOSTRE FILL SIGUI UN 
DESASTRE, DIREU QUE MAI PO-
GUÉREU FER RES PER A ELL!

(De la Direcció de Policia de Seatle-Washington)
Nota: aquests consells han estat un recull de l’autora.

Alforja, estiu 2008



Cuina Casolana PER: T. ÀVILA I GRAU

SARSUELA
PREPARACIÓ: 
Rentem i salpebrem el peix, el reservem. 
Bullim els musclos i les cloïsses i les reservem. 
En una cassola hi posem l’oli i quan estigui calent hi 
posem el rap i el lluç enfarinat. Hi donem unes voltes i ho traiem. Seguida-
ment a l’oli hi afegim els escamarlans i les gambes, hi posem les anelles de 
calamars i les sípies tallades petites. Amb el mateix oli, hi fregim la ceba, 
l’all i el tomàquet ratllat. Quan tot estigui fregit, hi tirem el vi blanc i ho 
deixem reduir una mica. Hi afegim el brou del marisc i col·loquem tot el 
peix i el marisc a la cassola. 
Hi afegim la picada; ho deixem coure uns 5 minuts tot junt i ho servim ben 
calent.

INGREDIENTS per a 4 persones:
4 rodanxes de lluç, 4 rodanxes de rap, 
4 escamarlans, 4 gambes, 12 anelles 
de calamar, 4 sípies, 12 musclos, 24 
cloïsses.
2 cebes, 2 grans d’all, 4 tomàquets 
madurs, 1 gotet d’oli, 1 gotet de vi 
blanc, farina, sal i pebre.
PER A LA PICADA: 1 gra d’all, 1 ramet 
de julivert, 15 ametlles, 15 avellanes 
i safrà.

Temps era temps
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Per gentilesa del nostre 
col·laborador Miquel Se-
rra, hem rebut aques-
ta foto que correspon a 
l’escola privada del mes-
tre senyor Josep Just, d’un 
curs dels anys quaranta 
del segle passat. Els reco-
neixeu...?



El temps
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Estació meteorològica

A principis del segle XX, el professor Eduard Fontserè i 
Riba va crear el Servei Meteorològic de Catalunya que 
va ser pioner a Espanya i en altres països d’Europa i que 
el dictador Primo de Rivera es va entestar en eliminar 
sense aconseguir-ho, i, finalment un altre dictador, en 
aquest cas el general Franco, al final de la Guerra Civil, 
a l’any 1939 va donar l’ordre imperiosa de destruir-lo i, 
fins a mitjans de la dècada dels 90 no es va tornar a re-
cuperar. En el decurs de la Dictadura va funcionar a Ca-
talunya “El Instituto Nacional de Meteorologia” depenent 
del Ministeri de Transports de Madrid. Fa poc més d’un 
any i va haver un “embrió” de fusió entre ambdues 
entitats que actualment s’anomena AEMET (Agència 
Estatal de Meteorologia) amb seu al carrer Arquitecte 
Sert, número 1 de Barcelona, funcionant conjuntament 
amb altres entitats paral·leles com METEOCAT que es 
dedica bàsicament entre d’altres funcions a previsions 
urgents d’inundacions, nevades, etcètera, tal i com ja 
està succeint en diversos països europeus, fet que seria 
força desitjable.
AMET desenvolupa com a funcions bàsiques la predic-
ció per la navegació marítima, aèria o el transport en 
general: radars meteorològics, gestió de les estacions 
automàtiques, l’aportació de dades dels observadors, 
etcètera. En quan a la qüestió de la xarxa d’estacions, 
està previst que, en un termini de pocs anys, s’acabi 
d’estendre per tot el territori català amb un centenar 
d’aquestes estacions i unes 500 a la resta de la Penín-
sula Ibèrica.
Fent referència a Alforja, val a dir que, des del passat 24 
de juny tenim l’honor de comptar amb una d’aquestes 
estacions, instal·lada a la partida Pinedes, funcionant 
amb energia fotovoltaica amb tots els aparells bàsics en 
els que s’inclou: temperatura, pluja, humitat, direcció 
i velocitat del vent i d’altres. Aquestes dades ben aviat 
es podran trobar a INTERNET en una adreça encara per 
concretar.
Sense que serveixi de precedent, voldria explicar-vos 
que, motivat per la coincidència de que en el mes de 
maig de 2007 es varen complir els primers 25 anys del 

signant d’aquestes ratlles com “observador del temps” 
i col·laborador de l’Institut Nacional de Meteorologia, 
el passat 26 de març d’aquest 2008 en que es va cele-
brar el Dia Mundial de la Meteorologia, vaig tenir la sa-
tisfacció pregona de rebre un diploma commemoratiu 
a l’Auditori del Cosmocaixa a la seu del Museu de les 
Ciències de Barcelona, de mans del delegat del Govern 
de Madrid a Catalunya, senyor Joan Rangel.
En quan al tema del “Radio-sondatge”, voldria co-
mentar-vos breument que el passat 11 de maig un 
grup d’onze persones del Baix Camp, vàrem tenir 
l’oportunitat d’assistir amb directe al llançament d’un 
globus - sonda des del terrat de la Universitat de Física 
de Barcelona.
Un altra noticia fora la 
inauguració el passat 4 
de setembre del quart 
radar meteorològic que 
restava per posar en fun-
cionament, situat a la Se-
rra de Llaberia. Amb tots 
aquests aparells, cada cop 
més sofisticats, així com 
l’esforç tant humà com 
econòmic que això com-
porta, cal esperar que 
tots plegats puguem gau-
dir d’una informació més 
objectiva i actualitzada i 
que les prediccions es fa-
cin més reeixides malgrat 
aquest clima mediterrani 
tant nostre, complicat i 
embogit del que dia rera 
dia podem gaudir des 
del nostre estimat poble 
d’Alforja.

Agost 2008.
Miquel Taverna Balcells       

L’estació meteorològica d’Alforja


