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Al nostre poble sempre li han penjat la cantarella de 
que “matem bous a paraulades”. No serem nosaltres 
els qui desmuntem aquesta llegenda. Però ara enso-
peguem amb “les noves tecnologies” i aquest bou del 
conte  el maten a cops de “Blog”. Pels qui no saben de 
que va la pel·lícula els explicarem que això dels “Blogs” 
son espais en els que un el “penja” a INTERNET i allí hi 
escriu el que vol, tant si és per  provocar polèmiques, 
com si no, i d’altres, emparant-se si es vol en l’anoni-
mat, contesten amb les aberracions més inimaginables. 
Nosaltres des de l’INFORMATIU no volem atiar la polè-
mica. Hem assolit els setze anys en que cada tres mesos 
estem al carrer i anem a cara descoberta signant els 
nostres escrits més o menys encertats. El tarannà prin-
cipal del nostre poble no és altre que la ironia. I al que 
no li agradi “que s’hi posi fulles”. Però..., No és això, 
companys, no és això...
Afegirem que en la 1a JORNADA DE PREMSA LOCAL ce-
lebrada a la Casa de Cultura del nostre poble el dissab-
te 30 de maig, en la qual i participava la nostra revista 
Informatiu d’Alforja com a membre de la Coordinadora 
de Premsa Local del Baix Camp, que era l’entitat or-
ganitzadora. Una de les ponències tractava del tema 
d’INTERNET i la primera de les conclusions a les que es 
va arribar, va ser de que avui en dia és una eina impres-
cindible, però que caldria un filtre pels que s’amaguen 
sota l’anonimat i insulten impunement a tots els que li 
venen de gust. Caldria fer un esforç per aturar aquests 
atacs anònims o posarem en perill greu la convivència 
més elemental. Llegint alguns d’aquests disbarats, arri-
bem a la conclusió de que, dissortadament, el nostre 
poble ha lliscat  per aquest parany lamentable, envoltat 
de la incomprensió. Ens hem begut l’enteniment? Pot-
ser ha arribat l’hora de dir...prou! amb fermesa a tot 
aquest estat de coses. La manera més civilitzada que 
se’ns ocorre és la de seure al voltant d’una taula i dis-
cutir les diferències.  
Voldríem acabar amb una bona notícia: dos equips de 
futbol sala del nostre poble han quedat els primers clas-
sificats en llurs categories i per tant la pròxima tempo-
rada, pujaran a una categoria superior. Durant els setze 
anys que portem d’existència, el tema de l’esport no ha 
estat el nostre punt fort, però en aquest número hem 
de fer justícia, cal tenir en compte que l’esport com 
cal és una activitat molt saludable i provoca un senti-
ment de pertinença (només cal veure el F. C. Barcelona 
que aquest any ha assolit “el  triplet” i les multituds es-
tan pendents de tot el que l’envolta), la disciplina que 
imposa jugar bé qualsevol esport, ajuda a fomentar la 
cultura de l’esforç i promou el treball en equip, per da-
munt de l’individualisme, coses molt positives avui en 
dia. El CF Sala Alforja que només te dos anys d’existèn-
cia, l’any vinent anirà a jugar a la categoria Territorial 
Catalana per tota la geografia del nostre País, enfron-
tant-se amb equips molt potents. L’altre és l’equip dels 
Patxanguerus que han assolit pujar a la categoria Prefe-
rent Catalana. A tots dos equips l’enhorabona i desitjar-
los-hi molts èxits.                                    

Consell de Redacció
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D’un temps, d’un poble...
16-4-09.- Després de portar més o menys un any d’ha-
ver-se acabat les obres de l’ampliació de la Residència 
d’Avis d’Alforja i haver sobrepassat entrebancs burocrà-
tics i administratius, s’ha pogut inaugurar la nova fase 
de l’Ampliació de la Residència. La inauguració s’ha fet 
al migdia tal com demanaren les autoritats pertinents, 
l’acte ha estat presidit per el Delegat de la Conselleria 
d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya a Tarrago-
na, Sr. Tous, l’Alcalde d’Alforja Josep Viñas i el President 
del Patronat de la Residència d’Avis Josep Mª Borràs. El 
públic assistent a l’acte ha pogut visitar les noves de-
pendències i observar l’aspecte òptim de les obres rea-
litzades. A partir d’ara les noves habitacions podran ser 
ocupades pel personal que fa temps que ho esperava. 
La cobertura total de la Residència que era de 26 per-
sones a partir d’ara passarà a tenir una capacitat de 40 
residents d’assistència completa més 15 d’assistència en 
el Centre de dia. El Casal ofereix un servei de càtering 
a la residència de Portugal, al menjador escolar, la llar 
d’infants i altres empreses industrials del nostre poble. 
Actualment treballen a la Residència 27 persones.

23-4-09.-Com cada any s’ha fet l’exposició i venda de 
llibres i roses, en el recinte de l’entrada de l’Ateneu Cul-
tural. També ha tingut lloc a l’Ateneu el veredicte del 
17è Concurs Literari Infantil i Juvenil, Premi Cingle Roig 
( alumnes del CEIP Josep Fusté d’Alforja.)

24-4-09.- A la catedral de Tarragona s’ha fet un con-
cert benèfic a favor de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer. El concert ha consistit amb la Missa de Glòria 
de G. Puccini i el Rèquiem de W.A. Mozart interpretats 
per l’Orquestra Simfònica de Lviv (Ucraïna) dirigida per 
Melani Mestre Rebull.

26-4-09.- En el Teatret de l’Ateneu Cultural, s’ha realit-
zat el veredicte del XLVII Certamen Literari i d’Assaig de 
la Vila d’Alforja.

3-5-09.- Amb una petita festa i un mercat d’artesania i 
de segona ma, s’ha donat a conèixer la Monique com 
a nova ermitana de Sant Antoni.

9-5-09.- En el Teatret de l’Ate-
neu Cultural s’ha fet la pre-
sentació del llibre “L’Obaga 
del Pahí” de l’autor local Josep 
Sanchez i Moragues. Aquesta 
obra va obtenir el premi Ramon 
de Ganagot d’assaig alforgenc 
en la passada edició del Certa-
men Literari i d’Assaig de la Vila 
d’Alforja. L’obra fa una recopila-
ció històrica de la finca i la ma-

sia, com també de la flora i fauna autòctona. L’acte va 
tenir una bona acollida per part del públic que omplia 
el recinte.

10-5-09.- La Coral Floc ha fet una cantada en el local 
de l’Orfeó de Reus, dins d’un acte més ampli en suport 
dels malalts de Parkinson.

11-5-09.- L’Associació de Dones han fet una magnífica 
exposició de flors a la sala de la Casa de Cultura.

30-5-09.- Organitzat per la Coordinadora de Premsa 
Local del Baix Camp, que agrupa les revistes locals de 
L’Aleixar, Les Borges del Camp, Cambrils, Colldejou, 
Maspujols, Montbrió, Riudecols, Riudoms, Vilaplana, 
Vinyols i Alforja, ha tingut lloc a la Casa de Cultura la 
1ª Jornada de Premsa Local del Baix Camp. L’acte ha 
començat amb la dissertació de tres ponents sobre la 
temàtica de la premsa digital a internet, a continuació 
una segona ponència sobre normalització lingüística  i 
l’acte va cloure amb una conferència a càrrec del peri-
odista reusenc Josep Baiges.
A la tarda en el local de la Casa de Cultura s’ha efectuat 
la donació de sang pel Banc de Sang i Teixits.

31-5-09.- En el recinte del Parc dels Amics s’ha fet un 
mercat d’Artesania i Segona ma.

Exposició de flors

1a Jornada Premsa Local



7-6-09.- Festa de la 1ª 
Comunió dels nens Aleix 
Torres Manrique i Marc 
Rodríguez Gonzàlez de la 
Parròquia de Sant Miquel 
d’Alforja.
Durant el dia s’han fet 
les eleccions al Parlament 
Europeu. (Més informa-
ció en la pàgina 12).

12-6-09.- Amb el nom de “Numen” s’ha inaugurat una 
exposició de pintures de Jaume Queralt en el Centre de 
Lectura de Reus. L’exposició romandrà oberta fins el 12 
de juliol.

13-6-09.- En el Parc dels Amics d’Alforja, s’ha celebrat 
amb un festival de dansa el final de curs de l’Escola de 
Dansa d’Alforja.

14-6-09.- Al Poliesportiu s’ha celebrat la Festa del Soci 
de l’Agrupació d’Amics dels Avis. La festa ha consistit 
en un berenar popular per a tots els socis i una dedi-
catòria especial pels matrimonis que enguany celebren 
els 50 anys de casats. L’acte ha estat acompanyat per la 
coral L’Armonia Reusenca.

21-6-09.- Organit-
zat per l’Associació 
de Dones, s’ha fet 
a la Casa de Cultu-
ra una exposició de 
nines i treballs ma-
nuals.

Organitzat pel Grup 
de Bitlles d’Alforja, en 
el recinte del Parc dels 
Amics, s’ha fet una ti-
rada de bitlles.

23-6-09.- Revetlla de Sant Joan al Parc dels Amics, la 
festa ha consistit en una sardinada popular seguida 
d’una audició de ball.
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25-6-09.- L’Associació de Dones com a cloenda de la 
Setmana Cultural i amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment ha fet a la Casa de Cultura una conferència a càr-
rec de la Subdelegada del Govern Central a Tarragona 
Teresa Pallarès.

27-6-09.- A l’església parroquial s’ha fet el Concert de 
Fi de Curs de la Coral Floc. Després de 40 anys conse-
cutius de la direcció de Jordi Olivé, aquest concert ha 
estat dirigit per Roger Hortoneda i Mª Elena Taverna.

28-6-09.- Han finalitzat les 24 hores de Futbol Sala Ju-
venils en el Poliesportiu, l’acte ha estat organitzat pel 
club de futbol sala Patxanguerus, dintre de les celebra-
cions en motiu del seu XXVè aniversari.

29-6-09.- l’Associació de Dones ha celebrat el final de 
curs amb una festa al Parc dels Amics, l’acte s’ha vist 
concorregut per més d’un centenar de socies.

Actes previstos per aquest estiu:

4-7-09.- Organitzat per l’Ajuntament d’Alforja, Concert 
amb Small River Dixie, al Parc dels Amics.
A la tarda a la plaça del Mercadal trobada de puntaires.

5-7-09.- Organitzat pels Patxanguerus, Final Torneig de 
Tennis i 24 hores Futbol Sala, al Parc dels Amics.

11 i 12-7-09.- Organitzat pels Patxanguerus 12 hores 
de futbol sala Femení.
L’Ajuntament d’Alforja patrocina a la piscina municipal 
el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple.
Sortida amb moto i esmorzar a Prades, organitzat per 
l’Associació de motoristes d’Alforja.

18 al 23-7-09.- Setmana Cultural de la Urb. Portugal.

18 i 19-7-09.- Organitzat per Alforja F.S., està previst 
fer 24 hores de futbol sala al Poliesportiu.
Aplec de sardanes a l’ermita de Sant Antoni, organitzat 
per l’Agrupació Sardanista d’Alforja.

24 i 26-7-09.- Festa Major de la Urb. Portugal, organit-
za Associació de veïns de Portugal.
Veredicte Certamen Fotogràfic LIV Medalla Puigcerver, 
Sala d’Exposicions Casa de Cultura, l’exposició roman-
drà des de l’1 al 16 d’agost. Organitza Agrupació Foto-
gràfica d’Alforja.

Exposició de nines manua-
litats

Tirada de bitlles a Alforja.
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Colla d’amics a la festa de Puigcerver de 1950. Els coneixeu? Foto gentilesa del nostre col·laborador M. Serra

Temps era Temps

31-7- i 1 i 2-809.- Festa Major Urb. Barqueres.

2-8-09.- Festa de la Mare de Déu de Puigcerver a l’er-
mita. Organitza Patronat de Puigcerver.

8-8-09.- Concert per a Joves, al Parc dels Amics d’Alfor-
ja. Organitzen Patxanguerus.

14-8-09.- Festa d’Estiu al Parc dels Amics. Organitza 
Ajuntament d’Alforja.

16-8-09.- Festa dels Avis. Organitza Fundació Privada 
Casal dels Avis.

29-8-09.- Festa del Pataco. Lloc Parc dels Amics. Orga-
nitza Ajuntament d’Alforja.

30-8-09.- Al matí Mitja Marató. A la tarda Homenatge a 
Noè Sànchez Basora. Organitza Patxanguerus.

A. Pujals



Gent Nostra

- Quins van ser els inicis, l’embrió de l’empresa 
BONDRIA, S.L. i l’aportació dels dos socis fundadors 
el David Bonet i l’Adrià Riqué...?
- BONDRIA,S.L. és va fundar l’any 1978 com una em-
presa industrial de la carn, amb dos únics socis: el Da-
vid Bonet i l’Adrià Riqué que van fer una combinació 
dels seus noms i cognoms per la denominació comer-
cial que ha tingut sempre. Inicialment van començar a 
treballar l’embotit amb un obrador petit, en la forma 
artesana com sempre s’havia fet al poble, aprofitant to-
tes les parts del porc necessàries per fer botifarres blan-
ques, negres, la llonganissa i algun que altre xoricet i 
no gaire cosa més. A partir de convertir-se formalment 
en fàbrica d’embotits, amb maquinària més moderna, 
aleshores és van començar a fabricar altres productes 
com poden ser la catalana, l’espatlla cuita, coneguda 

com el pernil dolç, la secallona, el xoriço i productes 
cuits. Es va fer l’experiment de manufacturar el pernil 
però degut a la humitat i la temperatura d’aquí, van 
entendre que no era el lloc adequat i els porten a al-
tres “secaderos”. Ells mateixos  van començar a obrir 
mercat per vendre els seus productes a Reus, Vinyols, 
Riudoms, Maspujols, Riudecols i pobles de la rodalia.

- Abans d’entrar en la vostra tasca, voldríem saber 
quan va durar la societat formada per l’Adrià i el 
David...
- Doncs es va perllongar fins que el senyor Adrià és va 
jubilar a l’any 2000. Vint-i-dos anys al capdavant de la 
fabricació. A partir d’aquesta data ja vam entrar nosal-
tres com accionistes.

Els germans:
Uwe Von Riegen Bäder
Aren Bäder Von Riegen
Ingo Bäder Von Riegen
Responsables de la empresa BONDRIA, S.L.

Els germans Uwe, Aren i l’Ingo, varen arribar al 
nostre poble essent encara uns adolescents. La 
seva mare, Annelie Von Riegen, s’havia casat 
amb el David Bonet, soci fundador de l’empresa 

BONDRIA,S.L. dedicada a la manipulació de pro-
ductes derivats del porc. Per un poble petit com el 
nostre, la seva presència no podia passar desaper-
cebuda per a ningú. La bona planta, els cabells 
rossos, la pal·lidesa dels rostres, foren un atractiu 
gairebé exòtic que feia sospirar a més d’una ado-
lescent. Tots hem tingut...ai! quinze anys. Poc a 
poc els tres germans i la seva mare es van anar 
integrant en la vida rutinària del poble i la seva 
presència va esdevenir-se en un fet d’una norma-
litat absoluta fins al punt de que d’uns anys ençà 
els podem considerar “gent nostra” de ple dret. Els 
adolescents  van anar creixent i, en plena joventut 
el David, el seu pare, pensant en el futur, va co-
mençar a introduir-los en els intringulis de l’empre-
sa que ell havia col·laborat a fundar. Avui en dia 
són els responsables del seu funcionament i, nosal-
tres, que creiem fermament en la gent emprenedo-
ra i que lluita per tal de mantenir uns llocs de tre-
ball determinats, els hem demanat una estona del 
seu temps per fer petar la xerrada amb l’únic tema 
del desenvolupament de l’empresa BONDRIA, S.L. i 
els seus projectes de futur. En el seu petit despatx 
i en plena activitat, tenim davant nostre els ger-
mans Uwe i l’Aren responsables de fabricació. L’In-
go, l’altre germà té cura de la divisió comercial de 
l’Empresa i per raons obvies relacionades amb les 
seves ocupacions, no es troba present en la conver-
sa. Les respostes sorgeixen espontànies d’ambdós 
germans i, per no fer-nos un embolic, ens estalviem 
de precisar si procedeixen d’un o d’altre.
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Els germans Uwe i Aren



- El David també està jubilat...?
- Si. El David va deixar l’empresa amb la mateixa moti-
vació: jubilar-se.

- El senyor Bonet s’ha reservat alguna funció en l’es-
tructura de l’empresa?
- Avui en dia ja no hi té res a veure.

- Entrem ara en la tasca que desenvolupen a l’em-
presa BONDRIA,S. L. Els germans Uwe, Aren i l’In-
gol...
- De fet nosaltres ja havíem treballat en l’empresa des 
d’anys enrera. Concretament som fixos en la plantilla 
des de 1989 i quan és vam fer càrrec de l’empresa ja 
feia onze anys que hi treballavem. Tots dos havíem de-
senvolupat tota mena de tasques: administració, apren-
dre l’ofici de manipulador de matèries primes. Res ens 
venia de nou i, afortunadament, ens havien format per 
tal de conèixer l’ofici a fons. Abans el nostre principal 
proveïdor era l’escorxador del poble on es sacrificaven 
els animals, fins que va tancar portes l’any 1985-86, no 
ho recordem amb exactitud i vam haver d’espavilar-nos 
per trobar altres escorxadors on ens matessin els porcs. 
Primer a Reus, després a Valls i ara ja no existeix cap 
escorxador municipal en tota la rodalia i això significa 
per a nosaltres un autèntic mal de cap ja que hem de 
traslladar els animals fora de la província amb el conse-
qüent encariment del transport.

- La vostra entrada a l’empresa va significar una re-
novació, comenceu a fer innovacions...?
- La nostra proposta inicial va ser, principalment, la con-
servació de la clientela, mantenir el servei sempre eficaç 
i puntual que fins aleshores se li havia donat i conservar 
la qualitat dels productes. Més a més resoldre amb una 
solvència reconeguda el problema sanitari. Penseu que 
avui en dia, Sanitat ens demana unes exigències draco-
nianes. Indústria i altres institucions relacionades amb 
els nostres productes, també hi posen la cullerada a 
l’hora d’exigir i s’ha de remenar un munt de paperassa 
que cal atendre. La burocràcia cada cop és més com-
plicada. En aquesta vessant tot ha canviat molt. Has 
de tenir sempre a punt la facturació, els albarans que 
acompanyen el gènere tan bon punt surten de la fàbri-
ca, les analítiques. Tenir tot això correctament ordenat i 
al dia, ens ocupa molt de temps. En l’actualitat un dels 
grans problemes que tenim els empresaris és poder es-
tar al dia de tots els temes legals, jurídics, sanitaris i el 
que disposin les autoritats competents. No ens queda 
cap altra solució.

- Amb vosaltres al capdavant, quina evolució ha tin-
gut l’empresa BONDRIA, S.L.?
- Nosaltres hem aconseguit sobretot, tenir una marca. 
El nom i el prestigi dels nostres productes ja el tenien 
però nosaltres li hem donat un segell, una marca que 
els fa inconfusibles en el mercat. L’etiquetatge, els mis-
satges publicitaris visibles en els rètols de les nostres 

furgonetes de repartiment, tot això ha contribuït de 
manera positiva a donar-nos a conèixer. La prova és 
que els nostres productes s’han introduït en “El Cor-
te Inglés” de Barcelona en el seu reconegut “Racó del 
Gourmet”, distribuïdors de Tarragona que ens compren 
i molts restaurants en fan promoció. Hem avançat molt 
en aquest aspecte comercial.

- El vostre mercat està adreçat més aviat al mino-
rista, a la botigueta client de tota la vida o bé al 
distribuïdor majorista...
- El nostre mercat concretament, el constitueix el col-
lectiu minorista. Sempre hem mantingut el contacte 
amb la botiga petita el nostre client més directe i fidel. 
A més, ens interessa que sigui així. També mantenim 
contactes amb alguns distribuïdors que van més enllà 
de l’àmbit comarcal i provincial.

- Aquests distribuïdors venen la marca “BONDRIA” o 
canvien l’etiquetatge i ho distribueixen amb la seva 
pròpia marca?
- Venen la nostra marca i només en tenim un que 
nosaltres treballem per ell, sense l’etiquetatge “BON-
DRIA”. Ell ho comercialitza amb la seva marca. Aquest 
intercanvi en el mercat rep el nom de “marca blanca”.

- Quantes persones teniu en plantilla...?
- Si ens comptem nosaltres, som dotze en plantilla, el 
que representa que dotze famílies viuen d’aquesta Em-
presa.

- La vostra mare també està integrada a l’empresa?
- Ella no més ve a estones, per exemple quan la Mont-
se, la nostra administrativa titular, no pot venir. Aprofi-
tem l’avinentesa per deixar constància de que la nostra 
mare va ser qui va donar la gran empenta a l’empresa, 
amb l’organització i el marketing absolutament neces-
sari. Podríem afirmar, sense marge d’equivocar-nos que 
ella ha estat el suport a l’ombra que ha bellugat tota 
la màquina empresarial. Tot això ja no li venia de nou. 
Procedeix d’una família d’industrials, no precisament 
del ram de l’alimentació, però sap com fer rutllar una 
empresa. La seva experiència ens ha servit d’un ajut im-
pagable.
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- Tenim constància de que la distribució dels vos-
tres productes és bastant complicada. Abans s’havia 
d’acompanyar de “guies” i certificats sanitaris. Tot 
això continua en vigor?
- Ara el producte sempre es distribueix amb la factura i 
albarans d’entrega en els que s’ha de fer constar el gè-
nere, la revisió sanitària i tots els productes assenyalats 
amb el codi  del lot corresponent que identifica la seva 
procedència. Tot està sota un control rigorós.

- Tot i que no la feu exhaustiva, voldríem que memo-
ritzeu els productes que es fabriquen a BONDRIA...
- Deixant a banda el trossejat del producte fresc com 
poden ser les costelles, les pancetes, etcètera, la nostra 
elaboració estrella és la llonganissa fresca amb la de-
nominació d’origen “feta a Alforja”, un producte que 
fem de dues maneres diferents: una d’especial en que 
el 90% està elaborada amb el trossejat natural, extraor-
dinàriament gustosa i l’altra que anomenem “normal” 
i que conté una minsa quantitat de colorant. Aquesta 
circumstància fa que aguanti una mica més al  taulell i 
es ven a botigues de Reus, Tarragona i pobles de la ro-
dalia que ja hem citat abans. Des d’uns anys ençà hem 
comprovat que la llonganissa que nosaltres qualifiquem 
com “especial” i original d’Alforja guanya espai comer-
cial a la que porta colorant. Altres productes són les 
botifarres cuites: la negra, la blanca, la de ceba, la cata-
lana trufada. Només elaboracions que sempre han estat 
tradicionals d’Alforja i que tenen una gran acceptació. 
Avui en dia es valora més una llonganissa ben elabora-
da que un tall de “llomillo”, tot i que abans el llom era 
el més apreciat del porc. Els gustos han canviat i avui 
el llom és un producte amb menys demanda. La dife-
rència rau en l’acurada elaboració dels nostres fabricats.

- En sou conscients de que amb els vostres produc-
tes feu una promoció molt positiva del nostre poble 
pels mercats i tota la xarxa de petites botigues des 
d’on es distribueix? A més en el vostre etiquetatge i 
rètols feu constar de manera ostentosa i visible “em-
botits fets a Alforja”...
- Això cal matisar-ho. La marca BONDRIA ha estat di-
fícil de promoure, no és un nom d’impacte i fàcil de 

memoritzar. Ara bé, el fet de relacionar-la amb un po-
ble concret, ens ha ajudat molt en la seva introducció. 
Sense pretensions, creiem que ambdues coses és com-
plementen i amb molts restaurants de Tarragona, Reus, 
Cambrils i d’altres llocs, en els seus menús i “cartes” 
inclouen  “llonganissa d’Alforja” obviant la marca BON-
DRIA. Nosaltres hem mantingut el nom amb l’esforç 
afegit de crear una “marca” la qual cosa no deix de ser 
complicada donada la barreja de noms recargolats que 
circulen pel mercat.

- La pregunta resulta inevitable amb els temps que 
ens toquen viure i més parlant amb dos empresaris. 
Fins a quin punt us afecta la tan rebregada crisi?
- Fins ara no ens podem queixar en aquest aspecte. 
Mantenir l’equilibri és el nostre objectiu principal. Més 
que la crisi, a la nostra empresa li ha tocat de ple patir 
la disbauxa dels preus. Tot s’ha pujat sense un control 
eficaç.  Els costos de la matèria prima han sofert una so-
tragada i nosaltres hem de fer mans i mànigues perquè 
no repercuteixi en el preu final del nostre producte a 
l’hora de posar-lo a l’abast del mercat. La competència 
obliga. En quan a vendes no ens ha afectat afortuna-
dament i gràcies a l’equilibri que us dèiem abans hem 
pogut mantenir la clientela.

- Vosaltres a l’empresa heu fet les tasques més insos-
pitades i fins i tot us hem vist fent de repartidors, 
amb tots els respectes...
- Efectivament. Nosaltres hem recorregut tots els llocs 
de l’empresa començant per els “xiquets de fer encàr-
recs”. Això ens ha servit d’una experiència enriquidora 
per conèixer l’empresa de dalt a baix.

- Parlem del futur de l’empresa. Com ho veieu des 
del punt de vista empresarial i personal. No comen-
ça a fiblar-vos el cansament de la responsabilitat de 
mantenir aquests dotze llocs de treball que per un 
poble petit com el nostre són d’una importància 
cabdal...?
- La nostra preocupació principal és la de mantenir el 
funcionament de l’empresa i, conseqüentment, dels 
llocs de treball. Per a nosaltres és d’una importància 
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vital. La nostra missió com empresaris és tenir cura de 
que tot funcioni com fins ara i que tots plegats –nosal-
tres inclosos- puguem viure de la nostra feina, cadascú 
des del seu lloc. Hem renunciat sempre d’embarcar-nos 
en aventures que suposaven riscos importants i despe-
ses lluny del nostre abast. Mantenir el que hem acon-
seguit, seguint al peu de la lletra la dita de “menjar bé 
i pair millor. Amb això ja estem contents.

- Hem observat de que algunes de les vostres furgo-
netes de repartiment porten l’anagrama de “Bonet i 
fills”. Això significa de que BONDRIA disposa d’una 
divisió comercial?
- Doncs si, disposem d’una divisió comercial que gesti-
ona set carnisseries a Reus.

- I també funciona com a BONDRIA o bé es tracta 
d’una empresa diferent...?
- Funciona amb total independència com a “BONET I 
FILLS”, fundada pel David Bonet el nostre pare. Aques-
tes botigues són un complement important en la dis-
tribució i consum dels productes fabricats a BONDRIA 
que, en realitat, és l’empresa matriu. La gestió d’aques-
tes botigues està encomanada al nostre germà Ingo. 
Però ambdues empreses formen un sol bloc gestionat 
pels tres germans i donat el cas de sorgir algun pro-
blema, les decisions es prenen conjuntament. Això ho 
tenim molt clar.

- Voldríem donar per acabada la conversa d’una 
forma distesa, agraint-vos sincerament l’estona que 
ens heu dedicat, malgrat que el telèfon no ha deixat 
de interrompre. Ens ha dit una oreneta que el pro-
per 10 d’Octubre, l’Uwe compleix el seus primers - o 
segons- quinze anys, tot depèn del punt de mira en 
que s’ho plantegem. L’Uwe ens ha dedicat un som-
riure de complicitat. Ha entès a la primera la metà-
fora del nostre recordatori.
- Tu Uwe vas ser en realitat una de les primeres per-

sones d’adonar-te de la magnitud de la tragèdia que 
en el decurs d’aquella matinada de tempesta es des-
fermava al damunt del nostre poble...
L’Uwe fa el gest de tancar els ulls i recorda amb precisió 
que la matinada de referència, com tants altres dies, és 
trobava en el moll exterior de la fàbrica ordenant la càr-
rega del camió i de cop va començar a caure una pluja 
torrencial fins a obligar-lo d’anar a la recerca d’unes bo-
tes d’aigua perquè el barranc ja baixava amb un cabal 

que feia respecte. Mai acostumava d’anar a 
la fàbrica amb el seu cotxe però aquell dia 
havia de fer unes gestions personals i l’havia 
deixat prop d’on baixava un torrent impetu-
ós, desbordat. Tot seguit va tenir la pensada 
d’anar a treure el cotxe d’aquell lloc. Amb 
prou feines s’hi va poder acostar. L’aigua ja li 
arribava pel damunt dels genolls i el seu bram 
era tan fort que ja no sentia altra cosa que un 
brunziment d’estrèpit. Ja no va poder arribar 
al vehicle. La força de l’aigua el va arrossegar 
barranc avall. Tot era fosc i tèrbol i sospitava 
que anava directament al salt del bassot vell. 
El seu pensament no era altre que el d’orien-
tar-se i fer el càlcul de a quina alçada del bar-
ranc és trobava. La seva obsessió –continua 
explicant-nos- era el no quedar atrapat en un 
forat del clavegueram. Sortosament, va pren-
dre embranzida per sortir altre cop a la super-

fície i agafar aire i renovar forces. En aquell moment va 
sentir un cop molt fort que li va provocar una luxació 
severa a les espatlles. Torna altre cop a la superfície i es 
va voler agafar a les branques d’una figuera. Li lliscaven 
les branques i les fulles se li quedaven a les mans. En 
un tomb del barranc va tenir la sensació de que tocava 
de peus a terra ferma i l’instint de conservació el va 
fer aferrar-se amb les poques forces que li restaven a 
la branca d’un llimoner. Allà arraconat va esperar unes 
hores, fins que va amainar la fúria del temporal. La seva 
preocupació principal era la d’un treballador de l’em-
presa que venia tot just al seu darrera i havia sentit els 
seus crits i, de cop, el silenci, tan sols els brams de l’ai-
gua. L’havia perdut de vista. Sortosament tots dos se’n 
van sortir miraculosament, sans i estalvis, de l’ensurt de 
la seva vida.
El seu germà, l’Aren, intervé per recordar que l’havien 
trucat urgentment per telèfon posant-lo al corrent del 
que li estava passant a l’Uwe. Pujava de Tarragona i a 
la riera de Maspujols ja no va poder passar. En la seva 
desesperació, com si es tractés d’un malson, pensava 
que havia perdut al seu germà i s’aferrava a la idea de 
que sempre havia estat un home a qui li agradaven els 
esports de risc i fins i tot havia practicat l’aventura del 
barranquisme. Com va poder va arribar a Alforja. Tot 
havia quedat en un ensurt que mai oblidaran.
Altre cop junts. Aquesta vegada però, aferrats a la vida 
per continuar al timó de l’empresa BONDRIÀ, S.L.

Antoni Pujals i Gonçal Evole
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Oda a les paraules III
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La Conclusió
El proppassat informatiu del mes de març varen quedar 
unes preguntes, a tall d’exercici, per a respondre un 
cop cantat i interioritzat el famós bolero de la Gloria 
Estefan “con los años que me quedan...”. Recordaran 
que les preguntes deien: 

Què han sentit... ?  Què en pensen...? Què ens de-
mana .... ?  Què vol dir-nos... ? 
Si atenem a la lletra del bolero podem asseverar expres-
sions o paraules com: 
Reconciliació, perdó, oportunitat, desesperança, por, 
maduresa, disculpa, recapacitació, record, nostàlgia, 
error, temps, fe, confiança, vida, dependència, passió, 
pau, amor etc... 
Si atenem a la melodia del bolero poden asseverar 
emocions i sentiments com: 
Amor, nostàlgia, melangia, tristesa, 
alegria, vergonya, por, cor, lucidesa, 
atenció, romanticisme, poesia, fes-
teig, enamorament etc... 
Però quina resposta podem donar 
quan som davant de: Què ens de-
mana .... ?  Què vol dir-nos... ? 
Aquí de fet som davant de la veritat, 
som davant del pilar fonamental i 
cabdal de la comunicació, en aquest 
cas, a través d’un bolero que ha pre-
tès donar-nos respostes en forma 
de sentiments i emocions però que 
abans de tot ens demana quelcom 
imprescindible, quelcom essencial per tal que, el què 
sentim i pensem,  tinguin raó d’existir i explicitar. Res 
del pensar, res del sentir tindria cap efecte si a la perso-
na en qui pretenem dirigir la nostra escolta i sol·licitud, 
en forma d’ajuda, no esta realment disponible per po-
der-nos escoltar de veritat i sincerament. Es poden ima-
ginar quan de temps la nostra Gloria es va passar per 
poder impressionar sobre paper tot el plec de paraules, 
frases, expressions, admiracions, substantius, adjectius 
i adverbis...  Es poden imaginar quants papers, temps, 
dies, nits reflexionant per poder incloure tot el seguit 
de sentiments, emocions en cadascuna de les desenes 
de paraules... La veritat és que molts, molts i molts de 
tot. I posats a imaginar, es poden fer a la idea que un 
cop està tot degudament redactat,explicitat amb ner-
vis, Gloria E., avança cap a la seva cita, la de parlar, 
explicar, la d’evocar,  on tan sols li queda la major es-
pera de desitjos, voluntats i propicis de bona actitud 
per a escoltar, però aleshores no són correspostos. Es 
poden imaginar com es quedaria la pobre Gloria Este-
fan després del gran esforç de sintetització, d’expres-
sió íntima,de nuesa madurativa i emocional... Suposo 

que és obvi pensar que molt malament i completament 
destrossada anímica i psicològicament. Doncs bé, ara la 
última imaginació d’avui, s’imaginen que en lloc de la 
Gloria fossin vostès els que no se sentissin compresos i 
escoltats després d’un procés com el viscut per aquesta 
cantautora... 
Escoltar és el verb fonamental en una societat de pres-
ses, d’estrès, de neguits, d’angoixes i de moltes tec-
nologies per parlar però que ens amaguen l’escoltar, 
sincer, pròxim amb respecte, amb empatia, específic 
i de confiança. Sovint fem veure que escoltem, sovint 
sols esperem vomitar la nostra programació i no tenim 
temps d’interioritzar cada una de les paraules, expres-
sions, admiracions, adjectius o adverbis plens d’emoci-
ons i sentiments dels altres. En conseqüència ens per-

dem tot el seu món, el d’altri, ens 
perdem la realitat propera de l’altra 
persona, perdem sobretot l’oportu-
nitat d’ajudar, l’oportunitat de com-
prendre, ens convertim en egoistes 
etnocèntrics destrossants d’amistats i 
confiances. El que sovint defuig i ens 
passa per alt, és que moltes vegades 
també perdem l’oportunitat d’aju-
dar-nos a nosaltres mateixos quan 
escoltem, quan iniciem una dolça, 
amable, trista o alegra conversa amb 
una altra persona. 
Escoltin, atenguin a les paraules, al 
temps de disposició, als silencis, els 

espai i contextos d’evocació i no interrompin, deixin 
fer, deixin acabar, interioritzin el que diuen els demés i 
aleshores facin-s’ho seu per tal de donar la millor de les 
actituds de resposta.
Des d’aquesta perspectiva d’un enamorat a les parau-
les, a l’escoltar, al parlar... els agraeixo l’atenció dispen-
sada en aquesta trilogia d’articles sota la titulació d’Oda 
a les paraules i els imploro que sempre que puguin es-
tiguin atents a l’escoltar, a parlar amb calma, tranquil-
litat i reflexió ajudaran i els ajudarà.  Sense caure en 
una falsa utopia podríem pensar perfectament que si 
tots fossin més capaços en practicar les paraules junt 
amb les respectives escoltes, les coses mundanes, les 
societats, els països i el món sencer seria quelcom molt 
diferent de com ara el tenim definit i conceptualitzat. 
Els deixo amb un trosset de bolero... 
 “sé que aun me queda una oportunitat...
 Sé que aun no es tarde para recapacitar…” 

Que la tingui, depèn de nosaltres…

Toni Pàmies, Educador i Terapeuta 



Amb 16 anys és cridat a les files republicanes, durant la 
guerra del 36, a la Lleva del Biberó. Acabada la guerra, 
als anys 40 troba lloc per les seves inquietuds a tra-
vés de l’Ordre de la Companyia de Jesús. Orde creada 
per Sant Ignasi de Loiola, al segle XVI, en aquella situ-
ació històrica situada a la branca de la contrareforma 
catòlica destaca un èmfasi per l’espiritualitat de l’acció 
apostòlica. La imatge de la Companyia de Jesús ana-
va com anell al dit al jove idealista, per la trajectòria 
d’aquest Orde d’heroisme, saviesa i grans ideals per un 
món millor. El 13 de febrer de 1952, Vicenç Ferrer ar-
riba a Mumbai (India) com a missioner jesuïta. El con-
tacte amb la gent i coneixent les seves necessitats va 
introduir un singular sistema de solidaritat anomenat 
“El miracle de donar”, consistent en petites ajudes eco-
nòmiques, assessorament tècnic per obtenir aigua pels 
cultius. Aquest activisme vers la dignificació de les capes 
de la població més pobre el va portar a una “revolució 
silenciosa” i també a experimentar la incomprensió per 
ésser estranger i per un context cultural  centrat en les 
separacions de les castes, la situació dels intocables i la 
llei del karma. El seu activisme tan genuïnament arrelat 
a les arrels jueu cristianes en un món culturalment  tan 
diferent com és l’indú feia créixer els anticossos que li 
va portar a l’expulsió de l’India l’any 1.968. Però tres 
mesos després d’abandonar l’India va rebre el permís 
gràcies al visat de la primera ministra Indira Gandhi que 
li va permetre tornar-hi. El 1.969 començarà la gran 
aventura fins a la seva mort a la regió més pobre: Anan-
tapur, a l’Estat de Andhra Pradesh. Lloc on ‘aigua com 
la sanitat i l’educació eren inexistents. Va ser aquí a 
“l’espera del miracle” que el va portar a la maduració  i 
a la plenitud la seva personalitat. El 1970 deixa la Com-
panyia de Jesús i contrau matrimoni amb Anne Perry, 
una periodista anglesa que havia estat al seu costat des 

del conflicte de la seva expulsió. En aquest context va 
néixer la Fundació Vicenç Ferrer a l’India, l’organització 
que sota el lideratge de Vicenç Ferrer contribueix al de-
senvolupament del districte d’Anantapur. Quan li van 
preguntar de quina religió era, Vicenç Ferrer va dir: de 
la religió de l’amor, sobre tot en un món tan dominat 
per la violència i la pobresa, només l’amor pot salvar-lo. 
La paràbola del bon samarità (Lc. 10,25-37) és univer-
sal i ben personal en cadascú de nosaltres. L’amor amb 
qui sembrem no quedarà infecund.

Mn. Evarist Gómez
 

UN PENSAMENT
Sempre existeixen pensaments i reflexions a l’uníson.
Paradoxalment bons i dolents es troben.
La primavera juguetona tot sovint fa que s’uneixin 
amb més freqüència i intensitat.
Ai...   Ai...   Ai...
Devant del sentiment. Que cal fer?  HOLA!, jo dic 
hola.
Que el meu record sigui sempre el meu origen i que 
el meu camí de la vida sigui el millor per tots.

Franxesca Jesús Gómez Guasp
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La Veu de la Parròquia

Vicenç Ferrer, arrels i plenitud
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Parlem-ne
El dia 7 de juny es feren eleccions al Parlament Europeu. Són unes eleccions que motiven ben poc, potser una 
altra cosa seria si es pogués elegir directament el President d’Europa o que d’aquests diputats europeus en podés 
sortir un govern supranacional que comandés els destins d’uns futurs Estats Units d’Europa, però en fi hi ha el que 
hi ha i la gent al ser unes eleccions poc transcendentals i que no repercuteixen tant directament en el dia a dia 
com d’altres, ho aprofita per castigar els governs de torn votant formacions molt minoritàries i anacròniques, hi ha 
partits que només surten a la llum del dia quan hi ha eleccions europees, d’altres demostren la seva disconformitat 
quedant-se a casa i augmentant els índexs d’abstenció d’una manera desorbitada. Catalunya considerada la zona 
més europeista d’Espanya, només va votar el 37’5% i no vam arribar al promig estatal que va ser del 46%.
Els resultats a Alforja foren els següents:
7-6- 2009  (Cens: 1417)      votants: 543  (38’3%)             13-6-2004  (Cens: 1193) votants: 586  (49’1%)
PSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 (33’9%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
CIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135   (25’4%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
ERC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82   (15’4%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63   (11’9%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
ICV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12   (2’3%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
CCs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   (0’6%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Vots blancs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Vots nuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
I. Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Els Verds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P. Antitaurino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Por un mundo más justo . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Andecha Astur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Revolta Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
P. Republicà Català . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Falange Auténtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P. Comunista de los Pueblos de España . . . . . 1
Només hem repetit per fer la comparació en les darreres eleccions els partits amb representació parlamentària i els 
vots nuls i blancs que son molt significatius.  Comparant els resultats es pot observar que només ha pujat el Partit 
Popular, els demés han baixat i el que més  Iniciativa per Catalunya-Verds. A Europa en general hi ha hagut una 
tendència a l’alça dels partits de centre dreta, potser per influència de l’actual crisi econòmica.

A. P.

Oh! Europa
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Voldria continuar a la línia del meu escrit del trimes-
tre passat, en el qual parlava de l’esquizofrènia que es 
dona en la nostra societat, en què tothom diu i fa el 
que toca, més  que el que pensa en el fons, però la ma-
nipulació, no sempre és la intenció d’aquest comporta-
ment, voldria amb l’escrit d’avui incidir en el cassos que 
sí, que aquest intent de manipulació es fa més evident.
Estem immersos en la crisi econòmica més important 
dels últims vuitanta anys, i de mica en mica  anem 
coneixent els culpables últims del nyap en que es van 
anar convertint les finances mundials. La manipulació 
dels grans enginyers de les finances dels derivats, ha 
estat possible perquè el màrqueting ha perdut tota èti-
ca i l’únic important era el negoci a curt termini, han 
enganyat conscientment als inversors, que si primer 
eren gent experta que entraven en el joc conscients 
dels riscos que corrien, però que pensaven que podri-
en sortir-ne a temps, al final la gran massa d’inversors 
han estat petits estalviadors que es van deixar enredar 
amb les promeses de grans guanys,que és un altre mite 
d’aquests temps, en que tothom sembla que s’ha de fer 
ric sense treballar.
Evidentment els estats que no van fer res per aturar la 
gran mentida, i tots els que eren rabiosament partida-
ris del mercat, estant plorant la intervenció pública per 
salvar els bancs i demès institucions financeres i grans 
multinacionals mal gestionades.
Aquests estats s’estan endeutant i comptant que ja pa-
garan les properes generacions, però això, que saben 
perfectament que portarà greus problemes pel futur, 
no tant sols no ho diuen, sinó que ho presenten com la 
millor de les polítiques. Mentrestant estant creant llocs 
de treball a l’administració, pel seus amics, i no millo-
rant la eficiència i la productivitat,  engreixant més i 
més el dèficit. I les mesures importants, com la licitació 
d’obra pública ha caigut el primer trimestre més del 
setanta per cent, i l’administració és la primera morosa 
del país.
Al nostre país, els poders polítics ens diuen que tenim 
un sector bancari fort, però ja ens comencen a dir que 
les caixes segurament hauran de fer fusions. Qualsevol 
que escolti i llegeixi els mitjans, sap que la morositat de 
les caixes està per sobre del cinc per cent, i tothom sap, 
que els criteris que es feien servir fa poc temps, era do-
nar diners a tothom confiant amb què els preus de l’ha-
bitatge seguiria pujant fins l’infinit. Que es construïssin 
mes pisos aquí que a Alemanya, França i Anglaterra  
junts, es veu que no preocupava gens els caps pensants 
del país, i fins i tot el govern considerava que havíem 
trobat la pedra filosofal del creixement, ja havíem atra-
pat Itàlia i aviat atraparíem França, això es deia, quan ja 
estàvem en creixement negatiu, això es clarament una 
greu manipulació informativa.
Totes aquestes manipulacions i falsedats, no són només 
una qüestió purament ètica, això te conseqüències, 
empreses tancades, crisi generalitzada, i molta gent a 
l’atur i cada dia mes gent sense atur, i sense esperança.

Per distreure el personal, tant els poders polítics i eco-
nòmics amb l’ajuda dels mitjans de comunicació, ens 
venen que sortirem ràpidament de la crisi, primer havia 
de ser el 2009 després el 2010 després ja en parlarem 
quan arribi.
Aquí a Catalunya hem tingut aquest any l’ajuda inesti-
mable del Barça amb les tres copes la gent està feliç, 
amb motiu, es clar, però una distracció més.
A tot el mon s’han apuntat massivament a la grip por-
cina, que per fer-ho més bonic ara en diem grip nova. 
S’han decretat a tot el mon quarantenes, inspeccions 
als aeroports als col·legis i alguns països com Xina va 
confinar turistes mexicans, tot amb el millor esperit de 
vodevil i amb gran representació i parafernàlia. Segons 
s’ha publicat recentment la xifra de morts atribuïbles a 
la grip nova no arriben a les 400, en canvi la grip nor-
mal va matar a França l’any 2008 més de set mil perso-
nes, no em direu que no s’hi amaga una certa intenció.
Un últim comentari, sobre la campanya electoral de les 
eleccions al Parlament Europeu,
La campanya estat pobra, reiterativa, sense programes 
i alguns partits jugant només a la contra, sembla que 
realment el que volen fomentar és l’abstenció. Potser és 
el que realment volen, en el fons els grans partits espa-
nyols PP i PSOE no els interessa massa que cada vegada 
hi hagi mes Europa, el dia que Europa fos semblant a 
EE UU els seus privilegis només es conservarien per una 
part poc significativa de l’aparell i els partits ja tenen un 
clientelisme molt important, però han de fer veure que 
són europeistes no fos que tot i el que fan per evitar-ho 
al final Europa tirés endavant i es quedessin fora de joc.
Quan hi ha problemes és summament còmode poder 
dir que la culpa és d’Europa ja que el setanta per cent 
de les lleis es fan al parlament d’Estrasburg, però ama-
guen sempre que poden que una infraestructura s’ha 
fet amb fons europeu, i per descomptat mai expliquen 
les milionades que han representat per Espanya els fons 
de cohesió.
El que deia manipular per distreure.

Benet Sadurní

Col·laboracions Distraient
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Un any més l’Escola de Futbol Sala dels Patxanguerus d’Alforja 
acaba una nova temporada en la qual hem obtingut uns re-
sultats força meritoris en quasi totes les categories.
En primer lloc ens agradaria destacar l’objectiu que ha acon-
seguit el primer equip que no és altre que la conquista de la 
lliga de la Primera Divisió Territorial del Grup 6 i el conseqüent 
ascens de categoria. Per això, abans no ens oblidem volem 
aprofitat per donar-los l’enhorabona públicament i felicitar a 

tots plegats (tècnics, jugadors, auxiliars, coordinadors, aficionats, directius, etc.) per l’èxit.
Podríem dir moltes coses bones de tot el que envolta aquest equip però només remarcarem les dues que creiem 
més transcendents. En primer lloc hem d’incidir en el grau d’implicació de tots els membres i cos tècnic del 1r 
equip i en segon lloc en la joventut de tots els components de l’equip –alguns encara són juvenils- cosa que fa 
que tots estem il·lusionats i amb moltes expectatives perquè estem segurs que continuaran creixent i evolucionant 
positivament com a futbolistes. 
No podem deixar d’esmentar que bona part de l’èxit de l’ascens ha estat gràcies a la tasca dels dos entrenadors 
que són l’Albert Àvila i el Xavier Àvila. Només podem agrair-los la tasca que han fet independentment de que 
s’hagi aconseguit l’objectiu perquè s’han involucrat molt des del primer dia i el seu treball i la seva dedicació en 
un club com el nostre són dignes dels millors professionals. A més, aprofitant la ocasió i els èxits del Barça, també 
podem dir que són gent de la casa i això fa que encara ens sentin més orgullosos. 
A continuació anomenem a tots els jugadors d’aquest equip:
Ricard Besora Domènech 
Abel Gómez Munné
Sergi Alfonso Vela
David Sentís Aragonès
David Cavallé Moreno
Cristian Panduro Martí
Crístofer Declara Pino 
Roger Queralt Besora 
Marc Àvila Vall 
Maiol Duran Sarobé
Martí Àvila Llopis
Oriol Òdena Grau 
Aaron Panduro Monné 
Marc Vázquez Almendro 
Carles Amorós Comes 
Abdelmark El Haddari 
Adrià Zapata Aymanmi 

XXV anys Patxanguerus
Il·lusió amb l’Esport
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Tot seguit presentarem a tots els membres que formen l’escola però abans d’esmentar als corresponents entre-
nadors i jugadors volem felicitar-los a tots per la seva tasca i per la il·lusió, ganes i empenta que mostren tant en 
els entrenaments com en els partits. Val a dir que els objectius de l’escola són molt diferents als del primer equip 
i també considerem que la majoria s’han assolit amb escreix i una bona mostra del treball que s’està fent és l’èxit 
del primer equip amb jugadors joves i formats en les categories inferiors del nostre club. La feina ben feta ...
Des d’aquí només ens manca agrair i felicitar al Ladis, a l’Alexis, a la Sarai, al Joan i al Xavier ja que com a entrena-
dors estant fent una tasca formativa a nivell esportiu i humà admirable. Volem ressaltar la formació dels jugadors 
com a persones perquè sovint no se li dóna la importància que té i en la filosofia de la nostra escola s’intenta que 
en aquestes edats d’iniciació i formació tingui un pes molt significatiu perquè d’elI en dependrà l’assoliment d’ob-
jectius esportius en el futur. 
I, evidentment, donar l’enhorabona a tots els jugadors perquè sense ells tot aquest projecte no continuaria enda-
vant. El seu esforç i entusiasme envers aquest esport és el que ens il·lusiona i ens engresca a intentar fer-ho cada 
any millor.
No ens podem oblidar de la tasca – a vegades més feixuga del que pensem- que han fet tots els delegats de cada 
equip. Per tant, des d’aquest espai públic, volem agrair a la Nuria Vilella, la Carme Juncosa i al Jordi Porqueras tota 
la feina que han dut a terme en les seves respectives categories.

L’equip juvenil ha estat dirigit pel Xavier Àvila i l’han format els següents jugadors:

Albert Sarobé González
Gerard Margalef Francisco
Josep Mª Dalmau González
Martí Àvila Llopis
Maiol Duran Sarobé
Enric Llorens Lopez
Sergi Mas Sanges
Marc Del Arco Jassans
Ricard Besora Domènech 
 
Els cadets els ha entrenat el Ladis Echea i la plantilla la formaven els jugadors  següents:

Indy Westenberg
Andreu Serra Garriga
Aleix Martínez Mariné
Blai Melgar Anguera
Marcel Vilches Garreta
Pol Aragonès Salamé
Oscar Borràs Vilella
Oriol Amorós Comes
Youssef Amrabi
Mohamed El Haddari 

L’equip dels alevins han tingut d’entrenador a l’Alexis Carceller i els jugadors de l’equip són:

Borrell Àvila Salvadó
Carles González Besora
Èric Balcells Juncosa
Genís Porqueras Simó
Jordi Fernández Grifoll
Karolina Vaisnoraite  
Laura Roig Llorens
Marc Àvila Saludes
Miquel Serra Garriga
Miquel Vilella Porqueras
Xavier Vilella Porqueras
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I, com tota bona escola que s’ho pugui permetre a nivell de recursos humans, també hem tingut un equip en la 
categoria de prebenjamins que han estat entrenats per la Sarai Lucha i al Joan Gené i tenien els jugadors següents:

Dídac Marín Miró
Nil Adam Simó Hamaini
Nil Garcia Isla
Nil Ferré Magriñà
Jordi Garcia Mestre
Pere Moya Anguera 
Pol Solà Àvila
Roger Porqueres Carrilero

D’altra banda, aquest any s’ha renovat la Junta directiva que estarà constituïda per:

PRESIDENT
Eduard Grifoll Llort

VICEPRESIDENT
Jordi De Llorens Martínez

SECRETARI
Joaquim González Garreta

TRESORER
Llorenç De Llorens Martínez

VOCALS

Roger Queralt Besora
Montserrat Vilella Olivé
Miquel Àvila Salvadó
Xavier Àvila Salvadó

Sarai Lucha
Cristina Becerra

Fernando del Arco
Josep Díaz

Aprofitem per comunicar –per si alguns encara no us n’heu assabentat- que aquest any estem celebrant el 25è ani-
versari de l’entitat. Per això s’han organitzat diverses activitats esportives i culturals en les quals esteu tots convidats 
i esperem que hi pugueu participar activament per gaudir de les que més us interessin. 
Si algú de vosaltres està interessat en tenir el calendari de les activitats previstes podeu posar-vos en contacte amb 
el Llorenç De Llorens perquè us el proporcioni. Correu electrònic ll30ge61@eresmas.net    tel. 610 340 866
Abans d’acomiadar-nos, volem agrair el suport incondicional a tots els aficionats que no heu parat d’animar als 
diferents equips al llarg de tota la temporada. Gràcies, de veritat.
Ara, sense voler abusar de les vostres bones maneres, esperem que en la propera  temporada tots els que teniu un 
sentiment “Patxangueru” continueu donant-nos suport i col·laborant amb nosaltres. També volem fer una crida 
a tota la gent, especialment a tots els que els agrada l’esport i el futbol sala, perquè ens vinguin a animar en els 
partits de casa. Doncs, aquest recolzament farà créixer la il·lusió i la confiança de tots els nostres jugadors/res i de 
ben segur que això es veurà reflectit en el joc i en els resultats.

OBSERVACIONS:
No ens volem oblidar dels jugadors que en el moment de fer la foto de grup sigui pel motiu que sigui no hi 
eren en aquell moment que son:
En l’equip PreBenjamí: Àlex Peris Vilella, Pau Ribé Capella
En l’ equip Aleví: Joel Ribé Capella
En els Cadets: Igor Gómez Romeu
En els Juvenils: Joan Gené Huguet
Des d’aquí volem ressaltar el bon servei que està realitzant en les instal·lacions del pavelló i la gran capacitat 
que té en dur-les a terme el Josep Díaz el nou responsable de les instal·lacions esportives d’Alforja.

Secció de redacció
PATXANGUERUS D’ALFORJA   
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La TDT
Les noves tecnologies - Els canvis cap a la nova televisió, la TDT

No crec que a aques-
tes alçades calgui ex-
plicar que és la TDT‚ 
ja que d’informació 
al respecte tots els 
mitjans escrits i audi-
ovisuals n’han donat 
bona compte. No-
més‚ doncs‚ una breu 
referència a mode de 
recordatori per poder 
seguir amb mes aten-

ció els següents punts. Així d’entrada‚ ens quedarem 
amb la idea que la TDT és una tecnologia de difusió de 
les ones hertzianes. Per tant, els continguts que veiem 
a la TV no canvien pas gens pel fet de passar a la TDT‚ 
només la forma com s’envien cap els nostres televisors. 
Als ulls dels espectadors la programació televisiva no 
canvia‚ només s’amplia l’oferta i ara veiem perquè.
La diferencia entre la TDT (Televisió Digital Terrestre) 
i la TV convencional és que la primera es basa en un 
sistema digital i només aquest canvi tecnològic permet 
que es puguin tenir més canals en el mateix espai on 
abans només n’hi havia un i que en conjunt sigui més 
eficient. Podem dir que actualment la relació és d’1 a 
4 (4 canals de TDT per 1 de TV analògica) i pot arribar 
a ser major. Tot això es converteix en una imatge més 
estable, per tant més clara, més nítida i amb colors més 
vius, sense soroll (el que en diem neu) ni imatges dis-
torsionades. Amb la TDT tothom veurà les imatges amb 
el mateix nivell de qualitat. 
Apagada analògica
És clar que la tecnologia digital és molt més eficient 
i com que no és sostenible mantenir les emissions en 
ambdós formats‚ la única solució, doncs‚ és aturar les 
emissions analògiques (les que coneixíem fins ara). 
Aquest fet és el que es coneix com apagada analògica, 
deixar d’emetre les emissions convencionals. El proble-
ma de l’apagada analògica és que s’ha de fer de forma 
que afecti el mínim possible a la població, al cap i a la 
fi els teleespectadors. No estaria permès deixar una part 
de la ciutadania sense rebre la televisió durant dies, set-
manes o potser mesos. 
Per tal de complir amb aquest requisit, el que ha calgut 
fer és implantar primer la tecnologia digital, la TDT. I a 
partir d’aquí s’apagaran les emissions analògiques en 
tres fases, la primera aquest 30 de Juny de 2009 s’hau-
rà apagat una zona que inclou a més de 3 milions de 
persones, afectant 26 províncies i com a gran repte la 
totalitat de la zona d’influència de Saragossa. Després 
la segona fase serà el 30 de Desembre de 2009 i afec-
tarà un 19.8% de la població espanyola i en aquesta 
fase s’hi inclou la totalitat de la província de Tarragona, 
finalment el 3 d’Abril de 2010 s’apaga a la resta de la 

població d’Espanya. Esperant que tot el territori afectat 
en cada cas estigui completament adaptat a la TDT, en 
els casos que no sigui així no es podrà veure la televi-
sió. Aquesta tasca no és només competència de l’admi-
nistració sinó també dels particulars. Concretament els 
edificis plurifamiliars hauran d’adaptar les antenes, si no 
ho han fet encara, per poder rebre el senyal de la TDT. 
Es pot consultar en diferents mitjans les zones on hi 
ha cobertura de TDT i el nivell d’aquesta, per exemple 
a través de la WEB de la Generalitat de Catalunya on 
es pot consultar a partir del municipi (http:// http://
www10.gencat.cat/gov_cbar/AppJava/cercadortdt.jsp) 
i a la WEB del ministeri d’indústria turisme i comerç 
(http://www.televisiondigital.es/Terrestre/Cobertura/) 
només introduint el codi postal de la zona a consultar. 
Com ens afectarà la TDT 
El pas a la TDT implicarà alguns canvis que cal tenir 
clars. Com hem comentat abans molts edificis hauran 
d’adaptar les seves instal·lacions d’antena col·lectiva si 
no ho han fet ja. El canvi a tecnologia digital comporta-
rà que tots els aparells analògics deixin de funcionar una 
vegada apagades les emissions analògiques, en aquest 
cas els aparells de TV caldrà que siguin substituïts per 
d’altres de nous amb TDT integrat o bé caldrà utilitzar 
un descodificador que s’acobli a la TV actual per rebre 
les emissions de TDT, però també es veuran afectats els 
vídeos que tots fem servir per gravar els nostres pro-
grames favorits o aquells que no podem veure a l’hora 
que son emesos. Els vídeos deixaran de funcionar, no 
rebran les emissions de TDT ja només els podrem fer 
servir per veure les cintes que tinguem enregistrades. 
Sortosament han aparegut altres aparells que van subs-
tituint els vídeo, els més coneguts son els PVR que te-
nen capacitat de gravar i reproduir discos DVD, CD o 
Bluray.  Altres dispositius com les consoles de videojocs 
també ens permetran veure les emissions de TDT, però 
tot això ja ho explicarem en un altre capítol. 
Per contra amb la TDT disposarem d’una graella molt 
més àmplia de canals, si fins ara en teníem entre 8 i 
12 amb la TDT podem sobrepassar els 30 canals. Més 
endavant ens donarem compte de les possibilitats que 
ens presenta la nova tecnologia digital i ens oblidarem 
de l’antiga TV analògica, sobretot quan comencem a 
veure les ofertes de canals de TV d’alta definició (au-
tèntic espectacle audiovisual) que, per exemple, TV3 ja 
està en emissions en proves, o bé els canals de paga-
ment que ben aviat veurem anunciats (per començar 
la pròxima temporada de lliga de futbol), tots aquests 
només es podran veure a través de la TDT, això sí, farà 
falta un nou aparell per poder-ho veure, però això ja ho 
comentarem més endavant.

David Pujals Àvila
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F.S. Alforja
Poble d’Alforja, Catalans.., aquest any Sí! Aquest any s’ha aconseguit! Aquest any s’ha fet Història!

És una satisfacció poder informar-vos que el Club Alforja Futbol Sala  ha assolit l’ascens i l’accés a Territorial Ca-
talana, categoria que permet dur el nom del poble per tot el nostre país, Catalunya.  D’aquesta manera podrem 
mostrar a ciutats com Matadepera, Gelida, Sant Sadurní... de la bona salut que el futbol sala està vivint a Alforja.
L’equip ha quedat primer classificat dintre d’un grup on hi havia equips de molt renom com Aldea, Salou, Playas, 
Can Vicenç, Legna Reus, Valls, Amposta.....  Ha estat una lliga molt llarga i competida, ja que fins l’última jornada 
no s’havia decidit el campionat. 
Cal remarcar que tots aquests pobles gaudeixen de molt més potencial tant humà com econòmic. Sabíem, però, 
que, amb sacrifici, grup, humilitat i sobretot respecte, podíem tenir les nostres possibilitats. 
 Números d’autèntics campions avalen una molt bona tasca realitzada al llarg de la temporada. Primerament, es 
va treballar amb les quatre incorporacions que s’havien de fer, per tal de mantindre un bloc arrelat al poble; des-
prés, una seriosa planificació i estructuració han permès ser l’equip menys golejat no solament del grup sinó de la 
categoria (6 grups) i, d’altra banda, quedar entre els millors equips golejadors.

Alforja fa història

PREFERENT CATALANA CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009
Pos Equip J

CASA FORA
GF GC PuntsG E P G E P

1 ALFORJA, CFS 34 14 0 3 14 2 1 197 81 86
2 L’ALDEA CFSF RTE. ULLALS 34 12 2 3 15 1 1 194 98 84
3 SALOU CFS “B” 34 12 1 4 12 2 3 168 96 75
4 PLAYAS DE SALOU CFS 34 14 0 3 10 2 5 188 120 74
5 FINCAS LEGNA REUS 34 13 0 4 9 2 6 229 176 68
6 PRADELL, FS 34 11 0 6 8 2 7 164 158 59
7 CAN VICENÇ LA PINEDA FS 34 10 2 5 9 0 8 155 136 59
8 ANGELS AMPOSTA CE 34 10 1 6 8 1 8 129 114 56
9 VALLS FUTSAL 34 11 2 4 7 0 10 140 127 56
10 RIUDOMS AE – FLACOBS 34 8 3 6 7 0 10 139 151 48
11 REUS FUTSAL AE 34 8 0 9 6 1 10 118 156 43
12 VINYOLS FS TALLER ALBERT 34 6 3 8 6 0 11 151 190 39
13 MONT-ROIG CE 34 7 1 9 4 1 12 174 200 35
14 MORA D’EBRE CFS 34 7 0 10 4 1 12 138 162 34
15 MED. CAMBRILS G.SIRVENT 34 6 1 10 2 3 12 118 148 28
16 MONTBLANC AE FS 34 4 3 10 2 1 14 139 209 22
17 EL MORELL CFS 34 3 1 13 2 3 12 151 218 19
18 LA POBLA MAFUMET CFS 34 3 2 12 0 0 17 85 237 11
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Aquests resultats mostren el tre-
ball realitzat per tots els integrants 
d’aquesta entitat, imprescindibles 
per poder arribar a bon port.  Al-
hora, volem agrair el tan preuat 
suport que hem rebut de l’afició, 
ja que, sense ella, aquest afer tam-
poc hauria estat possible. Han es-
tat molts els crits i els ànims que 
s’han sentit des de dins de la pis-
ta i que han esperonat l’equip en 
moments difícils i ara és un bon 
moment per donar les gràcies.
També hem d’ agrair l’esforç, mai 
més ben dit en moments com 
aquests, dels patrocinadors, que 
s’han bolcat amb l’entitat i han 
contribuït a fer realitat el som-
ni de molta gent. Potser no en 
són conscients però gràcies a ells 
aquesta maquinària té ideals, té 
somnis, té futur..; un  futur que va 
paral·lel al d’un poble que vol veu-
re com l’esport és una bona targe-
ta de presentació, un referent. Des 
d’aquí, us donem gràcies a tots i 
cadascun dels patrocinadors. 
     
   
Donem també l’enhorabona als 
jugadors i tècnics dels Patxangue-
rus, nanos que han aconseguit 
l’ascens a la Categoria de Prefe-
rent Catalana. Felicitats i molta 
sort en aquesta nova temporada.

Per últim, volem donar gràcies a 
tothom  per formar part d’aquest 
somni que un 14 de juny de 2009 
es va fer realitat.

Us esperem la temporada vinent!

Ascens de categoria Jor. 34 (14/06/09) contra el Reus FutSal

Partit Aldea 2 – Alforja 3 Jor. 29 (31/05/09) (http://alforjafs.blogspot.com)



L’ermita de Sant Antoni,
 degradació o dignificació…?
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Des de fa un quants anys, en el número d’estiu de l’INFOR-
MATIU i, coincidint amb les dates de celebració del nostre 
aplec de sardanes, li hem reservat unes pàgines, la qual cosa 
hem fet amb molta satisfacció. Enguany creiem oportú de-
dicar aquestes pàgines al recinte de l’ermita que acull cada 
tercer diumenge de juliol l’esdeveniment  tant arrelat en les 
nostres tradicions. Dissortadament l’ermita, l’obac, la font, 
la placeta, ha sofert en els últims anys una degradació prou 
evident. Aquest espai emblemàtic i, en altres temps no gai-
re allunyats del nostre record, orgull del nostre poble, s’ha 
anat deteriorant inexorablement. Un abandó lamentable al 
que no hi trobem cap explicació lògica. Cal reconèixer de que 
aquí ens trobem davant d’un conflicte d’interessos de difícil 
solució: l’autèntic i únic propietari del recinte de l’ermita és 
l’arquebisbat de Tarragona i, per tant, l’ajuntament no hi 
té competències en la seva conservació. Fins aquí la nua re-
alitat. Arribat en aquest punt, em pregunto un i altre cop si 
no caldria, als que “correspongui” que hi posen fil a l’agulla 
amb segell d’urgència, més aviat que tard per la seva repa-
ració, sinó l’ermita de Sant Antoni s’esdevindrà en un lloc 
inhòspit, degradat definitivament.
M’he permès aquest preàmbul perquè ara sembla haver-se 
obert una escletxa d’esperança amb el nomenament al mes 
de març d’una nova ermitana que ha accedit a la tasca que 
si li ha encomanat de tenir cura de l’ermita, amb una il·lusió 
gairebé mística. En els tres mesos i escaig transcorreguts, ja 
es comença albirar un ventijol de canvi molt positiu. He vol-
gut conèixer de prop a la nova ermitana i al capvespre del 
diumenge de la segona Pasqua hem fet petar una xerrada 
improvisada. Per raons obvies, la conversa es desenvolupa en 
castellà i, per respecte a l’ideari dels estatuts de l’INFORMA-
TIU, em permeto la llibertat de transcriure-la en català.

Monique, la nova ermitana de Sant Antoni.

- Quin es el teu nom...?
- Em dic Mònique Westenberg i vaig néixer a Hoergestel, 
una població d’Holanda.

- Des de quan vius aquí a Alforja...?
- Fa cinc anys i mig amb el meus tres fills, a la plaça del 
Mercadal.

- Mònique, el que més em sobte és el teu impuls d’ac-
ceptar la tasca d’ermitana. Si us plau, vols donar-me 
una explicació...?
- Han passat sis anys en que jo vaig trepitjar per prime-
ra vegada el poble i passejant amb un del meus fills fins 
a Sant Antoni, el lloc em va deixar bocabadada des del  
primer cop d’ull. Tota la meva vida m’han agradat les es-
glésies i encara més les ermites aïllades com aquesta. A 
Holanda, el país de la meva infantesa, també sentia aques-
ta atracció irresistible. Tots aquests anys de residència a Al-
forja, havia somniat poder fer-me càrrec de l’ermita i, fins i 
tot, imaginava projectes que es podien arribar a concretar 
i, sobretot, obrir l’ermita per la gent del poble. Una ermita 
tancada em causa tristor. La porta sempre oberta perquè 
la gent gaudeixi de moments breus de recolliment. Això 
és molt bonic.

La Mònique és una dona esprimatxada, amb un ulls 
penetrants i que traspua una gran vitalitat i convicció. 
Hem trencat la primera fredor de l’encontre i ja és un 
torrent de paraules.
- Vull ser sincera. Malgrat els meus somnis més íntims, jo 
no he anat mai al darrera d’ocupar aquest lloc. Al mes de 
febrer passat, la Jéssica – l’ermitana anterior -  em va dir 
que ho volia deixar i que se n’havia assabentat de que a 
mi m’agradava la possibilitat de fer-me càrrec de l’ermi-
ta. Em va aconsellar de parlar amb el capellà del poble. 
Així ho vaig fer, esperant la resposta impacient al llarg de 
tres setmanes. T’ho repeteixo : em feia molta il·lusió però 
també sabia que hi havia altra gent esperant la seva opor-
tunitat. En aquesta espera i en els tràmits que vaig haver 
de fer, també tinc notícies de que aquest lloc és propietat 
de l’Església i que l’Ajuntament no hi tenia res a veure i 
això és un fet que no acabo d’entendre. En ple segle XXI, 
l’any 2009, un lloc com aquest ha de pertànyer al poble, 
és de la seva gent. De la gent que el visita amb devoció, 
que encén una espelma al sant o diposita un ram de flors, 
que gaudeix del silenci i de la pau que l’envolta. També 
crec que l’Ajuntament hauria de fer gestions en aquest 
sentit i arribar a una entesa amb l’Església. Si jo disposés 
de molts diners, no ho dubtis que ho invertiria en una re-
forma d’aquest lloc per fer-lo més atractiu i acollidor. Però 
no és aquesta, ni molt menys, la meva situació actual. Ara, 
el més important per a mi, és que l’ermita està oberta a 
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tothom i el recinte que l’envolta crec, sincerament, que 
molt net. Ja ho pots veure.

- Quines condicions t’ha imposat l’Arquebisbat...?
- Hem signat un contracte en el que jo em faria càrrec de 
la conservació de l’ermita i el seu entorn. Tinc tot el dret a 
mantenir-lo net, donar-li una mà de pintura a les parets de 
la casa, dels ciris, de les flors de l’ermita... Tot això a càrrec 
meu. Pensa que l’interior de l’ermita necessita una reforma 
profunda de parets , la barana del cor i l’escala d’accés. De 
l’estructura de la façana val més guardar un silenci pietós. 
Suposo que entendràs que fan falta diners dels que jo no 
disposo. La gent que la visita ara s’exclama: “Què bonic 
que està quedant!” Però jo penso en les mancances i crec 
que podríem fer-lo més atractiu.

- Mònique, em permetràs que t’expliqui alguns ante-
cedents de l’ermita. No fa gaires anys que aquest racó 
idíl·lic, havia estat un lloc de trobada. Les tardes de 
diumenge, a l’estiu, molta gent hi feia cap passejant 
per passar-hi l’estona. S’organitzaven  berenars, so-
pars... sempre molt animats. En el mes de gener, per 
la festivitat de Sant Antoni Abad, es feia la benedicció 
dels animals de carga dels pagesos de la vila, era una 
festa molt concorreguda. Molts anys enrere era costum 
venir a beure aigua fresca amb anissos o llimonada i 
fer alguna tirada de bitlles. Sovint els pobles acostu-
men a ser rampelluts i, de cop i volta, sense un motiu 
aparent, la gent li va començar a girar l’esquena a l’er-
mita i va deixar de freqüentar-la. Amb aquesta reflexió 
per endavant, voldria preguntar-te si la teva intenció, 
en un futur immediat seria la de tornar a captivar a la 
gent perquè una altra vegada tornés a sentir l’atracció 
d’acudir a l’ermita...
- El que vull deixar molt clar és que no he agafat la res-
ponsabilitat de l’ermita per muntar cap negoci i menys 
encara, de guanyar diners. Per a mi, el que  realment 
important, és aquest entorn. Jo no faré cap publicitat, ni 
vull  perjudicar a ningú amb negocis de restauració ja es-
tablerts. Voldria que entenguessin que l’ermita està oberta 
i a la seva disposició.

- Hi ha molta gent al poble que pensem de que si 
aquest recinte aconseguís dignificar-se, tornar al seu 
passat d’esbarjo civilitzat, de lloc de conversa, d’assos-
sec, de silencis, de tranquil·litat i tindríem molt a gua-
nyar. Compte Mònique! Que he dit “dignificar”, lluny 
de “promocionar”, el que significaria “negociar” i tu 
això ho has deixat clar. M’ha agradat molt el cartell 
que has posat a tocar a la font, per a la gent que ve a 
proveir-se d’aigua fresca i de qualitat. Tot sabem el que 
val una garrafa d’aigua i molts les omplen per dotze-
nes. Què menys que aportar un ajut voluntari per a la 
conservació de l’ermita?
- Naturalment que jo voldria retornar a la vida que tenia 
abans l’ermita. Hi ha gent que ja m’ha preguntat si tenia 
intenció de preparar sopars per encàrrec i altres celebra-
cions a l’estiu. Doncs la meva resposta ha estat afirmativa 

però sense voler fer negoci ni entrar en competència amb 
ningú. Tots els beneficis que això reportaria, voldria rein-
vertir-los en la conservació del recinte. Jo no vull parlar 
de “clients”. Deixem-ho en “visitants” de l’ermita i que 
la gent aquí, gaudeixi de moments feliços, sentint la sen-
sació d’haver recuperat un espai estimat. La Mònique ex-
pressa els seus sentiments  posant-hi un èmfasi especial, 
gesticulant tota l’estona, creuant les mans damunt el pit, 
amb un gest gairebé místic, com volent donar més força 
a les seves conviccions.   
        
- Actualment obres l’ermita a temps parcial, tan sols els 
caps de setmana. Tens altres projectes...?
- De moment, només els caps de setmana, però m’agra-
daria viure aquí tots els dies. Tot seria més planer. Ho ne-
tejaria cada dia i la decoració de la casa la faria d’acord a 
les meves preferències..

- L’habitatge de dalt està en condicions de desenvolu-
par una vida normal...?
- El pis de dalt està força bé. Disposo de tres habitacions, 
llar de foc i un bany. Els baixos els faria servir de menja-
dor  i un taulell d’atenció als visitants. El que caldria, im-
prescindiblement, seria la instal·lació de calefacció. Aquí a 
l’hivern, amb tanta humitat, ha de ser d’una cruesa difícil 
d’aguantar.

- Mònique, tens els convenciment ferm de que la teva 
tasca al capdavant d’aquest espai, té un futur clar...?
- Futur dius? Amb tota la força del meu cor crec que si.  
Em sembla viure un somni del que encara no he despertat, 
ni voldria despertar. Per a mi és un obsequi de Déu. Crec 
que el destí ho ha posat en les meves mans perquè des de 
la meva arribada a Alforja, com he dit abans, aquest racó 
em va enamorar.

- No tens la temença d’haver-lo idealitzat i quan t’en-
frontis a la realitat del dia a dia, et sentis frustrada...?
- Tinc tanta il·lusió que no m’he plantejat cap frustració. 
Ho repeteixo: estic fent realitat un somni.
Em deixes tancar la conversa amb unes paraules que fa 
temps es barallen per sortir del meu interior més íntim...?

- Tu diràs...
-Voldria aprofitar l’oportunitat que em brinda l’INFORMA-
TIU per agrair de tot cor el suport que m’han donat un 
bon nombre de persones del poble. Espero i confio poder-
los-hi  tornar amb escreix aquesta confiança.

- Gràcies Mónique per aquesta estona tan agradosa. 
Compta també amb el suport de l’INFORMATIU i que 
la sort sigui la teva companya inseparable per a desen-
volupar aquesta tasca noble i altruista. Ara la paraula la 
té el nostre poble  donant un suport incondicional a la 
dignificació de l’ermita i el regal de la natura feréstec 
que l’envolta. 

Gonçal Evole



Valors i tradicions
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Reserves: 977 816 375 - 649 859 123

La font de Sant Antoni

Alguns experts afirmen que allò que realment ens defineix com a societat 
son els nostres ORÍGENS adaptats de forma adequada als temps actuals 
basant-se com a principis fonamentals els nostres criteris en relació directa 
al temps i al lloc que ens ha tocat viure. Tot això ha d’estar cohesionat 
amb els valors tan físics com morals o socials.
Com a alforgenc crec que en el nostre poble ens podem sentir força or-
gullosos d’alguns d’aquests VALORS físics que hem assumit com a propis, 
com el nostre campanar, les muntanyes, les ermites o d’altres valors morals 
o socials, tals com el nostre peculiar caràcter extravertit o les nombroses 
activitats o inquietuds artístiques, etc...
Un d’aquests valors del nostre poble, perquè no? Podria ser perfectament 
l’ermita de Sant Antoni que tots coneixem i que físicament podem dir que 
està situada a poc menys d’un kilòmetre del poble al costat de la riera en 
un racó força acollidor, rodejat d’esponerosa vegetació amb una font d’ai-
gua d’excel·lent qualitat.
Podem recordar els actes lúdics que es feien en el recinte de l’ermita amb 
aquelles bitlles de fusta d’alzina que l’ermità o ermitana de torn ens dei-
xaven per passar agradables estones de lleure competitiu. Els valors socials 
també hi tenen cabuda en aquesta ermita  destacant els multitudinaris 
aplecs de sardanes en els anys 60 com a portadors dels primers aires de 
llibertat i catalanisme en l’època franquista. Qui no recorda també les es-
pectaculars carreres de cavalls, mules i rucs, el dia de la Benedicció dels 
animals, per Sant Antoni  Abad, que alguns qualificaven humorísticament 
el 17 de gener com a sant Antoni dels rucs. Qui no recorda la costum de 
portar un ciri a sant Antoni, per donar les gràcies d’alguna petició concedida en aspectes tan variats com potser: 
una bona collita, una curació en el tema de la salut personal o simplement portar el ciri per demanar un nuvi o 
un bon casament. Podríem seguir recordant altres aspectes d’aquesta ermita, com el passar a beure aigua fresca 
de la font tot baixant de Puigcerver el dia de la festa o els plàcids passejos fins a l’ermita amb amics per gaudir 
d’una bona conversa en un espai encantador i beure l’aigua amb aquelles begudes com l’anís, la menta o granu-
lats com el sidral, perquè la font juntament amb l’ermita i el seu entorn feréstec es el que li dona aquest racó un 

encant preciós o amb la mainada anar-hi a jugar a pilota 
on després preníem els clàssics anissos amb l’aigua fres-
ca de la font. Records, costums o tradicions amb regust 
nostàlgic. D’uns temps que ja no tornaran, però que son 
agradables de recordar, perquè en la nostra manera de 
veure les coses, els que ho poguérem  ps feliços. 
  Hem de mirar de no perdre aquests valors, ara sembla 
ser que tenim la sort que en la nostra ermita de Sant 
Antoni, hi ha entrat una ermitana nova, una persona que 
amb una bona dosi d’empenta està potenciant aquesta 
tasca de recuperar algunes d’aquestes costums, tradici-
ons o valors que ens poden ajudar a conservar els nostres 
orígens. Crec que el nostre poble i la nostra gent s’ho 
mereixen.
Bona sort, Monique.

Miquel Taverna Balcells

SANT ANTONI
Prop del poble, al seu redós
i trobem joliu ermita
és humil i és petita
i el seu entorn deliciós. 
Una font d’aigua cristal·lina
li dona ambient agradós
quan el jorn és calorós
te frescor quasi divina.
Quan n’és arribat l’estiu
es formen pinxes rotllanes
al compàs de les sardanes
en un diumenge festiu.
Bitlles, menta o anissos
o beneir els animals
son les virtuts principals
de l’ermita que ens fan feliços.
És un recó bell i acollidor
per fer-hi plaent passejada  
amb amics o amb la mainada
per fer alguna petició.
Si voleu tenir bon matrimoni
cada alforgenc o català
un bon ciri cal portar
a l’ermita de Sant Antoni.

Miquel Taverna Balcells 



Cuina Casolana PER: TERESA ÀVILA I GRAU

BO PER L’ASMA:
175 g de pastanagues - 175 g de xirivies - 175 g 
d’api - 175 g de moniato - 1 manat de julivert - 1 
dent d’all.
Exprimir tots els ingredients i barrejar-ho en una li-
quadora amb dos cubets de gel.

BO PER LA BRONQUITIS:
300 g de tomàquets - 100 g d’api - arrel de gingebre 
fresca - 1 dent d’all - 2 raves - 175 g de pastanagues
Liquar tots els ingredients, barrejar-los amb dos cu-
bets de gel.

BO PER ELS REFREDATS:
150 g de papaia - 150 g de pomelo - 150 g de gerds 
- ½ llima  
Traurem la polpa de la papaia i la liquarem amb el 
pomelo i els gerds. Exprimirem el suc de la llima i ho 
barrejarem tot.

BO PER LA SINUSITIS:
1 ½ culleradeta de rave polvoritzat i  el suc d’una 
llimona mitjana.
Polvoritzem el rave amb la liquadora i hi afegim el 
suc i la polpa de la llimona i ho barregem bé. Ho 
prendrem dues vegades al dia.

BO PER L’ESTRÈS:
50 g d’api - 50 g de fonolls - 125 g d’enciam - 175 g 
de pinya - 1 culleradeta d’estragó.
Barregem tots els ingredients i els liqüem amb dos 
cubets de gel.

BO COM A GRAN DEPURADOR:
250 g de pastanagues - 125 g de remolatxa - 1 ta-
ronja - 125 g de maduixes
Exprimir les pastanagues, la remolatxa i la taronja. Ho 
barregem tot a la liquadora juntament amb dos cu-
bets de gel i les maduixes, durant 20 segons.
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Aplec de Sant Antoni

El tercer diumenge de juliol, 
el nostre tradicional Aplec de 
Sant Antoni

Nota informativa:
Tecnologia & Vitaminas, ha aconseguit uns premis 
molt valuosos que demostren la qualitat de la seva pro-
ducció. Amb la certificació per part de ”Bureau Veritas Certification” de les certificacions de 
qualitat d’àmbit internacional, com son la ISO 22000:2005 i la FAMI-QS l’empresa Tecnologia & 
Vitaminas, garanteix la qualitat alimentària dels seus additius i altres elements utilitzats en els seus 
productes per la nutrició animal. És d’una gran importància haver pogut aconseguir aquests mèrits 
en un sector on la seguretat alimentària constitueix una exigència primordial i per tant una de les 
preocupacions fonamentals de dita empresa.

Omplim la plaça 

de l’ermita!
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