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Fa només dos anys, a l’estiu del 2005 patírem una gran 
sequera. Ho vàrem refl ectir publicant les fotos de les 
nostres fonts completament seques. En el número se-
güent, el de la tardor, ja poguérem publicar a la por-
tada les fonts rajant amb tota normalitat, la tardor ens 
havia portat pluges abundants i havíem tornat a la 
normalitat. Ara tornem a atravessar una altra sequera, 
però per desgràcia s’està allargant massa. D’estius secs 
n’hem vist molts, però el que no és normal és que es-
tem a les portes de Nadal i que la sequera encara conti-
nuï. Els dipòsits de l’aigua potable pel consum de boca 
que abasteixen el municipi s’han de reomplir contínua-
ment amb camions-cuba que porten aigua del pou de 
la fi nca del mas de La Mata, això havia passat en al-
tres anys a l’estiu però mai a fi nals de l’any. A Alforja, 
si volem progressar i tirar endavant, necessitem aigua 
per poder garantir el desenvolupament  del poble, sinó 
es troba algun pou prou cabdalós no podrem créixer, 
quedarem estancats, per tant és urgent trobar nous ca-
bals d’aigua per augmentar el subministrament neces-
sari per atendre l’augment constant de la població. En 
aquests moments el problema principal que tenim, és 
portar l’aigua sufi cient per aliviar l’augment del consum 
d’una població que va creixent contínuament. 
Volem destacar la gran importància que va adquirint 
l’oli d’oliva en el nostre terme, l’anomenat “or verd” 
està augmentant la seva producció cada vegada més. 
Cal felicitar la Cooperativa Agrícola pel seu encert fa 
uns anys, en la renovació i modernització de la ma-
quinària de la premsa d’oli, gràcies a la qual la pro-
ducció d’olives arbequines pot donar un oli competitiu. 
Sense aquesta moderna maquinària no es podria fer 
front a la quantitat d’olives que es produeixen en el 
nostre terme avui en dia. 
Hem de destacar l’onada de robatoris que últimament 
està sacsejant la nostra vila. Creiem que cal fer alguna 
cosa, a qui pertoca i té la responsabilitat de la nostra 
protecció, per evitar-ho. No si val a deixar els pobles 
petits amb aquesta por i angoixa permanent.
Quan arriba Nadal la majoria desitja felicitar i saludar 
els parents, amics i coneguts, però no cal esperar a Na-
dal tot l’any és bò per fer-ho, una de les coses que com 
a poble ens fa sentir més persones i ens humanitza, és 
la salutació que ens fem quan ens trobem pel carrer, 
els desitjos de dir-nos: bon dia, adéu-siau, bona nit...
no hauria de desaparèixer, encara que últimament ens 
trobem molta gent nouvinguda que no coneixem, no 
hauria de faltar mai la salutació. És un signe del civis-
me d’un poble petit, però d’una gran qualitat humana. 
Hem d’estar contents de poder saludar la gent pel ca-
rrer, i tinguem en compte que això ens diferència dels 
“urbanites” de les grans ciutats.
Des de l’INFORMATIU d’Alforja, desitgem a tothom un  
BON  NADAL  I  PRÒSPER  ANY  NOU  2008.

CONSELL  DE  REDACCIÓ
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D’un temps, d’un poble...
27-09-07.- Després d’onze mesos d’haver començat, 
s’han acabat les obres de millora de la carretera d’Alforja 
a Les Borges del Camp, l’actuació ha costat una inver-
sió de 2’4 milions d’euros i ha afectat un trajecte de 
4’6 quilòmetres, ara falta acabar el tram que va des 
de la gasolinera de mas d’en Botó fi ns al lloc on ha 
de començar la variant de Les Borges, amb una inver-
sió prevista de 1’7 milions d’euros. Ara s’està redactant 
el projecte de la variant de Les Borges del Camp, que 
tindrà un cost de 7’8 milions d’euros. Es preveu licitar 
aquestes obres el primer semestre de l’any vinent.
Avui al vespre a la plaça de la Riba, s’ha fet el Pregó de 
Festes, a càrrec de Jordi Evole, personatge molt popular 
de la TV i fi ll del nostre col·laborador Gonçal Evole. Al 
fi nalitzar l’acte les autoritats han ofert al públic assistent 
una copa de cava.

28, 29 i 30.- S’ha celebrat la Festa Major amb els tradi-
cionals actes de: Missa Major, exposició d’artistes locals, 
cercaviles, parc infantil d’atraccions, concerts, balls, 
correfoc, teatre i gegants (la colla gegantera aquest 
any han estrenat un “manotes” nou que simbolitza 
l’avellana ribeta).

1-10-07.- Ha començat el curs 2007/8 de l’Associació 
de Dones d’Alforja. A més de les diverses activitats que 
es faran cada dilluns, com estan fent des de fa més 
de quinze anys, també cal remarcar les activitats extres 
com son: Tallers de música i moviment, Punta de coixí 
i patcx, Manualitats, Cursos de cuina, Curs de Ball de 
Saló i sortides culturals.

6-10-07.- Ha començat les seves activitats una nova en-
titat esportiva, l’Equip de Futbol Sala Alforja.

12-10-07.- Ha començat ofi cialment la temporada de 
caça de conills i perdius, referent als conills pràctica-
ment no n’hi ha i de perdius molt poques. En canvi 
si que hi ha molts porcs senglars. La temporada dels 
bolets, aquest any ha estat molt pobre, de rovellons en 
el nostre terme n’hi hagut molt pocs.

13-10-07.- La Coral Floc s’ha reunit per posar en marxa 
el nou curs. Aquesta temporada 2007/08 l’entitat coral 
celebrarà el seu 40è aniversari.

26-10-07.- Ha estat concedit al nostre convilatà Josep 
Sànchez Moragues el 1er Premi del Vè certamen de 
Poesia “Francesc Martí” de Reus.

30-10-07.- La Montserrat Boada, secretària de 
l’Ajuntament d’Alforja durant una vintena d’anys, ha 
plegat després d’haver notifi cat que plegaria amb els 
quinze dies d’antelació reglamentaris.

31-10-07.- Com és una  costum ancestral i arrelada a 
casa nostra, s’ha fet la festa de la castanyada, molta 
gent s’ha reunit per sopar i menjar panellets i castan-
yes. També hem de dir que entre els més joves va pre-
nent força la celebració de la festa importada fa pocs 
anys de Nord-Amèrica: la festa del Hallowen, una festa 
que per nosaltres no te cap tradició.

1-11-07.- Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, s’ha 
notat una gran afl uència de gent al cementiri, el qual 
estava completament guarnit de fl ors, per recordar els 
nostres familiars i amics difunts.

Aspecte del cementiri el dia de Tots Sants

3-11-07.- Amb assistència de l’arquebisbe de Tarragona 
Jaume Pujol i nombrosos fi dels, s’ha fet la benedicció de 
dos quadres dedicats a la Mare de Déu en el  santuari 
de Puigcerver. Més informació en pàgines interiors.

5-11-07.- Avui bona notícia, ha obert al públic la nova 
peixateria. Era un tipus  d’establiment que feia falta al 
nostre poble, ja que ens trobàvem mancats d’aquesta 
especialitat. Esperem que tinguin sort.

7-11-07.- Amb l’obertura de la premsa de l’oli de la 
Cooperativa Agrícola, ha començat la campanya de la 
recol·lecció d’olives. Sembla ser que aquest any es mi-
llorarà la producció de l’any passat.

11-11-07.- La secció excursionista de l’Ateneu Cultu-
ral, ha organitzat una sortida per celebrar la Festa de 
l’Arbre. L’acte ha consistit amb un esmorzar popular i 
diverses explicacions sobre la fl ora de la riera d’Alforja.

17-10-07.- Avui ha tornat a obrir les portes al públic, 
la cafeteria Llopis, després d’estar uns mesos tancada. 
Desitgem molta sort al nou propietari.
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18-11-07.- Avui una part del poble ens hem quedat 
sense aigua potable. Sembla ser que la gran manca de 
pluja des de fa mesos ha arribat a una situació extre-
ma. Des de l’estiu que el dipòsit municipal que abasteix 
el poble, s’ha de reforçar amb aigua portada amb ca-
mions des del mas de la Mata.

El grup excursionista de l’Ateneu Cultural han començat 
la Ruta del Cister, amb la 1ª etapa Alforja- La Mussara.

19-11-07.- Continua el problema de l’aigua potable, 
avui degut a una avaria ens hem quedat novament una 
part del poble sense aigua. Últimament es nota que 
l’aigua arriba algun dia tèrbola i amb poca pressió als 
domicilis que tenen una ubicació més alta.

20-11-07.- Després de molts dies de sol i serè, ens ha 
fet una pluja moderada, 12 litres. No és la solució, però 
confi em que el període de sequera s’acabi.

25-11-07.- Com ja és tradicional l’últim diumenge de 
novembre, la Cooperativa Agrícola organitza la Festa 
de l’Oli nou. Aquest any l’assistència ha estat d’unes 
1500 persones, la majoria forasteres, varen gaudir de 
l’esmorzar que oferia la Cooperativa i  al mateix temps 
es va aprofi tar l’ocasió per donar a conèixer l’oli de de-
nominació d’origen Siurana d’una magnífi ca qualitat i 
fomentar la seva venda, que ha estat superior a la de 
l’any passat.

Aquesta entitat neix amb l’esperit d’ajuntar esforços i 
ajudar-nos mútuament en els problemes que puguin 
sorgir dins el nostre àmbit. A aquestes publicacions ens 
uneix el tenir com a prioritat el fet local i donar-lo a 
conèixer. En tot Catalunya som l’única comarca que 
disposem d’una coordinadora d’aquestes característi-
ques. A partir d’ara haurem de fer extensiva i potser 
fomentar també les informacions dedicades a la nostra 
comarca.

3-12-07.- Avui a la matinada uns lladragots han tornat 
a violentar el bar del Salvador Besora, ocasionant molts 
desperfectes, en vuit dies és la tercera vegada que as-
salten aquest establiment. Sembla ser que també han 
intentat entrar al bar del Joan. També la fl eca de cal 
Queralt ha estat víctima d’un altre robatori. Després de 
passar una temporada més o menys  tranquil·la, ara 
sembla ser que l’onada de robatoris ha tornat a la nos-
tra localitat. 

4-12-07.- Avui s’ha fet Sessió Pública de l’Ajuntament, 
a l’ordre del dia el tema principal ha estat la possible 
incorporació d’Alforja al Parc Natural de les Muntanyes 
de Prades. Res sobre l’escassetat  d’aigua de consum 
domèstic que estem patint i res sobre la inseguretat 
ciutadana. Sense comentaris.

5-12-07.- Els intents de robatori continuen. Avui han 
provat  d’atracar l’Estanc. Aquesta matinada mentre els 
lladres estaven serrant la reixa de la porta d’entrada, 
la propietària Montserrat Vilella ha sentit el soroll que 
feien, en aquest moment els lladres s’han donat a la 
fuga i ella en un gest de valentia els ha perseguit fi ns 
que han escapat en un cotxe que els estava esperant 
amb el motor en marxa a la plaça del Castell. La nostra 
comarca estem molt desemparats.

6-12-07.- L’Associació de Dones d’Alforja ha programat 
dos cursets pel pròxim mes de gener, l’un és sobre els 
Balls d’Envelat i començarà el dia 4 de gener i constarà 
de quatre sessions i l’altre sobre la Cuina de tot l’any, 
començarà el dia 9 del mateix mes i durarà vuit setma-
nes i estarà fet per un prestigiós professor d’hostaleria.

10-12-07.- Avui han entrat a robar a la fàbrica “Bon-
drià”, sembla ser que el robatori ha estat  important: 
han robat un camió de l’empresa ple de pernils i embo-
tits, a més d’una quantitat en metàl·lic. Hores després 
han pogut recuperar el camió totalment buit. Esperem 
que es prenguin mesures urgents, per la tranquil·litat i 
seguretat del nostre poble. 

24-12-07.- La coral Floc te previst fer el tradicional con-
cert de Nadal a l’església parroquial de St. Miquel.

29-12-07.- A la Sala Rodona del Parc es faran els popu-
lars Pastorets “L’Estel de Natzaret”.

A. P.

La premsa d’oli de la 
Cooperativa en plena 
activitat
(Foto: Josep Aragonès)

26-11-07.- S’ha inaugurat una exposició fotogràfi ca a 
l’Espai d’Art Sala La Vintiquatrena de la Germandat de 
Sant Isidre i Santa Llúcia de Reus a càrrec del col·lectiu 
fotogràfi c “Foto Camp” entre els quals hi ha el nostre 
col·laborador Josep Aragonès Martorell.

1-12-07.- A la localitat de Colldejou ens hem reunit vuit 
representants de revistes locals de la comarca del Baix 
Camp: “Lo Collet” de Colldejou, “El replà” de Vinyols 
i Els Arcs, “La Borja”  de  Les  Borges  del  Camp,  
“La crifolla”  de l’Aleixar, “Lo fl oc” de Riudoms, “L’om” 
de Riudoms, la “Revista Cambrils” de   Cambrils   i   
l’Informatiu   d’Alforja”   d’Alforja, han  excusat  la  seva 
presència  “El Lledoner” de Riudecols i “El Pedrís” de 
Vilaplana, per fi rmar l’Acta fundacional i els Estatuts de 
la nova Coordinadora de Premsa Local del Baix Camp. 
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En el darrer Informatiu els vaig parlar de 
saber envellir amb dignitat, en defi nitiva 
de saber acceptar-se un mateix en les se-
ves edats, en les seves virtuts, perquè en 
tenim , com també com saber controlar 
o, si més no, atenuar els nostres defectes 
i alhora acceptar-los com una part més 
d’això que anomenem persona. Cada 
moment a la vida cal viure’l amb intensi-
tat com si fos un darrer sospir, un darrer 
instant ple d’acció, records i vivències 
que ens faran gaudir tot i les discapaci-
tats, experiències de vida, dins del sac de 
la vida.
En la vida ens cal trobar coses que ens 
omplin, coses que ens facin gaudir de les 
nostres virtuts i ens dissimulin una miqueta els defectes, 
en defi nitiva utilitzar el temps en allò que ens faci sentir 
bé en un mateix, Potser sona a utopia fi losòfi ca, però, 
com molt bé els vaig dir en un altre Informatiu, la fi lo-
sofi a és una eina molt útil en les refl exions personals i 
d’un mateix. La vellesa pot ser, per què no, una etapa 
de refl exions, accions i retrobades. En les edats de la 
vellesa sempre hauríem de fer quelcom saludable i eco-
lògic per poder dir que visc bé i això passa per acceptar 
les meves limitacions tan físiques o potser psíquiques 
però que malgrat ambdues, no m’han d’impedir per 
poc que sigui el fer alguna cosa. No em puc acovardir, 
no puc tirar la tovallola tot i que això suposi neces-
sitar l’ajuda per fer-ho. Si cerco en mi coses que van 
amb el meu tarannà i a favor de la meva naturalesa, de 
ben segur que ho aconseguiré. La persona, com ésser 
d’aquesta natura, també ha d’aprendre i ha de saber 
anar a favor d’aquesta, si no tard o d’hora, es cansa, es 
buida i es desmotiva per viure, i això no ens ho hem 
de permetre. Un riu sempre és millor navegar-lo a favor 
de corrent, la vida igual. En la vellesa cal trobar espais 
on em senti bé, coses que em donin allò que necessito 
de vegades de forma insospitada i banal, de fet, n’hi ha 
prou amb les coses senzilles...
Una conversa amb un amic, una bona lectura, una 
bona passejada camí de Sant Antoni o Ntra. Sra. De 
Puigcerver gaudint del que m’envolta, la natura, una 
conversa amb els fi lls, amb els nets, un escriure records 
bons i dolents o fi ns i tot, per què no, unes sentides 
memòries de tota una vida. Tot és bo quan la dita i 
l’acció en aquesta són bones, mai millor dit, molt bo-
nes i curadores.
En la vellesa puc aprofi tar per donar sentit al meu 
temps, per sentir-me útil malgrat les meves limitacions, 
i creguim, aquesta societat necessita molta i molta uti-
litat del seu temps per ajudar als més joves, fent-los 
refl exionar i fent-los recapacitar.
 No ens hauríem de deixar tots els aspectes recoma-

nats per la psicologia i la salut: són tots aquells que des 
de la psico-estimulació, estimulació de la nostra ment, 
ens faran tenir la ment oberta, clara, dinàmica i ràpida. 
Aquestes activitats no es pensin que són coses compli-
cades, si no, coses com les que he esmentat abans n’hi 
ha ben bé prou, l’important, un cop més, és ocupar el 
temps, i no deixar que el temps ens ocupi a nosaltres 
amb pensaments, capfi caments i altres neures que de 
vagades joves, adults i grans ens hi capbussem de for-
ma inconscient portats per una fàcil mandra d’un tre-
ball que creiem obsolet, poc pràctic i innecessari ja que 
ens pensem que estem molt bé, com per fer segons 
què...
Per acabar deixi’m dir-los una consideració en el treball 
de les nostres emocions: en la vellesa i en el fer-se vell 
no s’ho val trobar sinònims estereotipats de la societat 
actual, m’explico. Quan et fas vell... ets o et tornes: en-
fadat, gelós, rabiós, envejós, tristot... no s’ho val, enlloc 
de practicar aquestes negatives emocions hauríem de 
fomentar les contràries. Què s’entèn per contràries...? 
Doncs..., L’agraïment, l’amabilitat, la bondat, el tempe-
rament, l’harmonia i en defi nitiva la pau. Si, sí la pau de 
ser gran, i que la podríem defi nir com l’època de sere-
nor amb tu i amb els demés, no val res més si no el viu-
re intensament cada instant. Que volem més...S’hauria 
d’aprofi tar el temps: per agrair el què s’ha rebut, el que 
es rep i el que es rebrà i per deixar-se ajudar tot i que 
costi acceptar-ho. És l’hora de poder dir que en la ve-
llesa hi ha el compartir amb les altres persones velles i 
belles: el conreu de l’amor de fer-se gran.
Moltes gràcies: persones, residents i amics del Casal dels 
Avis per deixar-me compartir amb vosaltres espais i mo-
ments de les vostres vides diàries, gràcies per donar-me 
la confi ança i gràcies per fer-me entendre i comprendre 
què és fer-se gran…

Toni Pàmies                                                                
Educador i terapeuta social 
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Gent nostra
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Albert Juanpere Jassans,
empresari

-Albert ens coneixem de fa ja molts anys i he 
de confessar-te que sempre m’ha provocat una 
admiració especial de que el xiquet  gran de la 
Pepeta Jassans i el Melcior Juanpere, començant 
pràcticament de zero, amb empenta i perseve-
rança i, exhaurint el tòpic “fent-se a si mateix”, 
hagi assolit la creació d’aquest petit imperi. 
Explica’m els teus orígens professionals i com 
vas introduir-te en aquest món de la nutrició 
animal...
-La primera cosa que vull aclarir-te és que això que 
t’empatolles en qualifi car com “petit imperi” no és ni 
molt menys així. Jo entenc que la nostra és una petita 
empresa del sector, creada i gestionada per un grup 
d’accionistes i col·laboradors. El que passa es que jo sóc 
el representant més visible. Pensa però que, al darrere 
meu, hi trobaràs tot un equip de persones qualifi cades 
que és el que reialment ha treballat de valent per fer 
possible la realitat d’aquesta fàbrica. Això voldria deixar-
ho ben puntualitzat. La tasca  portada a terme, sovint 
feixuga, és el resultat de l’esforç de tot aquest grup de 
gent que avui represento en la nostra conversa. T’ho 

repeteixo i voldria  remarcar-ho, de que una persona 
sola no pot fer-ho. En canvi la coordinació de tot un 
equip és la que fa possible el bon funcionament d’una 
empresa. Fet aquest aclariment imprescindible, et diré 
que, un cop acabats els estudis, vaig entendre que al 
que em volia dedicar era a la qüestió de la veterinària 
en general. Aleshores vaig començar a treballar abans 
de marxar a la “mili” en una empresa que ja no existeix 
i crec recordar que s’anomenava “Avícola del Camp”, 
instal·lada a Reus i jo baixava i pujava cada dia amb la 
motocicleta del meu pare. 
En aquesta empresa vaig practicar les meves primeres 
experiències professionals. Al tornar de la “mili” encara 
vaig treballar en la mateixa empresa un parell d’anys 
més i ja començava a tenir les meves relacions particu-
lars dins d’aquest món i em va sorgir l’oferta d’anar a 
treballar amb una altra empresa que tenien en projecte 
posar en funcionament un nou departament dedicat 
exclusivament a la investigació de la nutrició per ani-
mals. Aquesta empresa es deia “REDEX “ que desprès  
la va absorbir el grup “S P VETERINÀRIA” ubicada a 
Riudoms. Allà vaig rebre una formació molt profi tosa 

Albert Juanpere davant de l’empresa T&V (Ester Delgado)

Enfi lant la carretera C-242 en direcció al coll d’Alforja, 
en el  segon revolt, hi trobem a la nostra esquerra, 
el polígon industrial “Les Sorts”, on s’aixeca la mola 
d’una nau d’un gris clarejat i que, en la part supe-
rior de la façana, es pot llegir l’anagrama  “T&V”, 
que correspon a l’abreviatura lliure de l’empresa  
“Tecnologia & Vitamines” i que fa quatre anys i 
escaig era un projecte, potser el més acaronat per 
un dels seus promotors principals, l’Albert Juanpere 
Jassans. Motivats per això, cal recordar que en el 
número 11 de la segona època de l’INFORMATIU, 
varem inserir una conversa-reportatge en la que el 
nostre interlocutor ens manifestava, amb la parla 
calmosa en que ell acostuma a fer-ho, d’aquest 
projecte engrescador del que aleshores tan sols va-
rem poder reproduir els plànols. D’aquella xerrada 
va sorgir el compromís ferm de tornar-hi a parlar 
abastament quan ja la fàbrica fos una realitat i fun-
cionés a ple rendiment.
A l’entremig d’un dels seus nombrosos viatges per 
assumptes comercials, l’Albert ha pogut trobar una 
estona per tal de complimentar la promesa donada 
i fer petar una xerrada distesa en la sala de reunions 
d’una lluminositat  sorprenent, ja dins de les noves 
instal·lacions de l’empresa. Sense gaires escarafalls, 
encetem la conversa.
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NOTA IMPORTANT
Amb aquest Informatiu encetem una secció nova que hem volgut titular “TEMPS ERA TEMPS”. En ella volem 
refl ectir fotografi es, programes i opuscles antics que ja formen part de la història del nostre poble. Amb aques-
ta nota ens adrecem a totes aquelles persones que estiguin en possessió d’aquests documents tan valuosos i 
ens els vulguin fer  arribar per poder publicar-los. No cal dir que un cop publicats se’ls retornarà puntualment. 

Contem amb el vostre ajut i us donem les gràcies anticipadament per la vostra col·laboració.

CONSELL DE REDACCIÓ

en el tema de la nutrició animal de la qual cosa els 
hi estic molt agraït i dins d’aquesta empresa vaig anar 
evolucionant, fi ns arribar a la direcció comercial en el 
que respecta al departament de la meva especialitat. 
Fa uns nou anys que em vaig decidir a donar forma 
a un projecte que feia temps que em bullia pel cap i, 
junt amb altres companys que desprès vàrem ser socis, 
i que signifi cava independitzar-nos i crear una empresa 
pròpia, el que avui és  “Tecnologia & Vitamines”. 
Moltes vegades  m’ha passat pel cap que potser aquest 
canvi radical ho hauria d’haver decidit abans, però les 
circumstàncies no eren del tot favorables i ho posàrem 
en marxa quan ja ho teníem molt més clar.

-Tornem al tema professional. Pel que m’has  dit 
dedueixo que no és una qüestió vocacional, que 
vas dedicar-te a la branca de la nutrició animal 
com podries haver escollit altres camins. Vols 
aclarir-m’ho?
-Jo en privat i en cercles d’amics com ara tu mateix, 
sempre he manifestat que la meva vocació frustrada era 
la de ser veterinari. Potser no vaig tenir la sufi cient ca-
pacitat  -tot i que a casa meva m’haguessin ajudat- o 
no vaig voler...la qüestió és que no me’n vaig sortir, 
malgrat que tot el que tenia relació amb la ramaderia, 
ja era vocacional i com a resultat d’això vaig entrar a 
treballar a la primera empresa que ja  hem esmentat. A 
més del tema ramader, també m’agrada molt la gestió 
comercial i el tracte amb la gent emocionalment enri-
quidor.

- En el tema tecnològic no hi tens cap in-
tervenció i més aviat la teva missió és la 
d’administrador comercial com ara el de donar 
a conèixer l’empresa, d’aconseguir clientela... 
També t’impliques en la fabricació...?
-El càrrec d’administrador dins d’una empresa compor-
ta tenir una visió general de tots els departaments però, 
bàsicament, les meves competències estan centrades en 
la gestió comercial que la desenvolupo exclusivament 
jo. De la part tècnica i de producció se n’encarreguen 
altres persones d’una efi càcia reconeguda. Es dona el 
cas de que com administrador, també tinc l’obligació 
de intervenir i prendre les decisions que consideri opor-
tunes pel bon funcionament de tot plegat. Una altra 
qüestió i pensa que no vull donar-me’n cap importàn-

cia ja que no és el meu tarannà, però  son més de tren-
ta anys introduït en aquest món de la nutrició animal 
i això vulguis o no, representa un bagatge i una expe-
riència que ja pots imaginar-te que és força important.

- Explica’m on heu trobat la força, l’empenta, la 
valentia de tirar endavant, perquè l’empresari, 
de natural conservador, ha de tenir una certa 
precaució a l’hora d’expansionar-se amb el risc 
econòmic que això comporta, des de la decisió 
de crear la petita empresa del polígon del Fran-
colí a l’ampliació d’aquesta fàbrica al polígon 
“Les Sorts” d’Alforja.
-Crec que t’ho he deixat molt clar abans. Al darrere 
dels socis fundadors, hem tingut la gran sort de comp-
tar amb un equip de persones molt qualifi cades dins 
de la branca agropecuària: algun veterinari i gent que 
coneix molt bé aquest món. Amb això vull dir que no 
és una tasca exclusivament meva, ni de bon tros. Has 
de tenir en compte que nosaltres varem muntar una 
fàbrica petita al polígon del Francolí  -això no signifi ca 
que la d’Alforja sigui molt més gran- i és aquí on vàrem 
iniciar la nostra aventura empresarial. El perquè de la 
rapidesa d’aquesta evolució ...? Doncs no sabria com 
explicar-ho. De vegades tot és qüestió de sort, de serio-
sitat, de compromís, amb la tasca que estàs desenvo-
lupant. El cert és que el que jo, en cabòries personals, 
pensava que faríem en vuit o nou anys, ho varem fer en 
tres o quatre. Aquesta, repeteixo, va ser la nostra gran 
sort. Potser es varen donar un seguit de circumstàncies 
positives que  ens van permetre anar endavant. Jo ho 
tinc molt clar: tot això és el resultat de tenir al darrera 
un equip que et dona suport, ben avingut i millor co-
hesionat

- Ets un alforgenc de soca-rel. Has nascut aquí, 
en aquest poble ha transcorregut la teva infan-
tesa i joventut, has creat la teva llar i, pràctica-
ment hi has viscut sempre. El fet d’arriscar-te  
-perquè això, no ho dubtis, és un risc- d’instal·lar 
la fàbrica al teu poble, ho has mesurat prou 
bé?  Sovint penso que un empresari, sense vo-
ler i per circumstàncies mai previstes, es crea 
uns enemics, per dir-ho amb suavitat, de gent 
descontenta, que desprès parlen en contra i els 
llenguts viperins escampen l’ombra del dubte 
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El nou consistori d’Alforja

i acostumen a fer mal. Tu això vas meditar-ho 
i prescindint d’aquest risc, no més vas pensar 
que una nova fàbrica dins del terme era una 
cosa positiva d’aportació de feina i riquesa pel 
teu poble...?
-Jo diria que tot això ni tan sols m’ho vaig arribar a 
plantejar. Nosaltres havien de marxar de la fàbrica del 
polígon del Francolí perquè se’ns havia quedat petita i 
no ens tocava altre remei que buscar una nova ubica-
ció. Llavors no varem fi lar massa prim. En el terme del 
nostre poble hi havia uns terrenys adequats, a l’empresa 
ja hi treballava gent d’Alforja i el cert és que mai se’ns 
va passar pel cap mesurar cap risc i menys del que tu 
has fet referència. Pensa que per l’empresari sempre 
que contacta amb una persona nova, al principi tot son 
“fl ors i violes” quan les coses son positives i mútuament 
s’entenen bé, tothom content. Però quan per qualsevol 
malentès  i deixes de confi ar, tot son cares llargues. 
Però això es així, sense que hagi de tenir cap infl uència 
la procedència de la persona contractada. Jo sempre 
penso en positiu i amb ganes de fer les coses el millor 
possible i la d’Alforja,  crec que era una bona ubica-
ció per la nostra fàbrica, amb un bon ambient climàtic, 
lluny d’humitats perjudicials pels nostres productes. 
S’ha contractat a gent del poble i sense donar-li gaires 
més voltes, varem decidir instal·lar-nos al polígon de 
“Les Sorts”.

- Jo et plantejava aquesta qüestió perquè en un 
poble petit, on sovint la rumorología, el “m’han 
dit”, les mitges paraules, son un corcó lamenta-
ble...això és el que he volgut remarcar-te. Que 
algú, per un incident mínim dins de l’àmbit de 
l’empresa, se’n recordi pejorativament de la 
teva mare  -la qual cosa, afortunadament, no 
la he sentida mai- i que algú pugui dubtar de la 
teva ben guanyada reputació.
- Rotundament  no és un tema que em preocupi gens ni 
mica. Depèn de la persona que ho digui. Llavors hauràs 
d’equilibrar la balança. Si això ho diu una persona que 
no em coneix, que pensi com vulgui. Ara bé si les pa-
raules venen d’un individu que em coneix, aleshores ha 
de mesurar-lo ell mateix o la persona que se l’escolta. 
Moltes vegades, dissortadament, com empresari has de 
prendre decisions que no t’agraden i que requereixen 
actuar amb fermesa. Fins i tot m’ho aplicaria a mi ma-
teix. Si l’empresa continua en un ritme de creixement 
sostingut que pugui desbordar les meves capacitats per 
ocupar el seient de la direcció, ho deixaria sense dub-
tar-ho un moment.

- Quina visió tens del futur mercat en general 
de la nutrició animal i concretament el de la 
vostra empresa. El veus consolidat o bé d’una 
competència sostinguda en la que no si val 
adormir-se.
- El mercat en el que nosaltres intervenim que son 
les empreses de pinsos que fabriquen productes per 

l’avicultura, per porcs i per la ramaderia en general, en 
bona lògica està molt canviant, com gairebé tot. Les 
coses ara van amb una rapidesa marejant. Els productes 
que abans tenien una vigència al mercat de l’ordre de 
vuit o deu anys, ara no aguanten més enllà d’un parell 
o tres.  Sempre sorgeixen novetats que desplacen els 
productes anteriors. Concretament el mercat espanyol, 
amb aquest aspecte, està molt apretat i es viu amb 
una tensió especial i es fa molt difícil d’introduir-se. 
Cal afegir-hi que aquest mercat ha entrat en un procés 
de reorganització i cada cop i trobem menys grups de 
compra però amb un gran   poder de maniobrar. Si 
tens la sort de penetrar dins d’un d’aquests grups i pots 
subministrar-li el teu producte, pots dir que has aconse-
guit una bona operació.

- Amb això  em vols dir que en el vostre mercat 
també existeix el que genèricament s’anomenen 
“grups de compra”...
- Veritablement n’hi ha alguns d’aquests “grups” però 
de moment son pocs. Nosaltres en aquests “grups” no 
ens hi adrecem i la nostra preferència és anar directa-
ment a la fàbrica de pinsos i al ramader individual. El 
que jo voldria fer-te referència és que la nostra clientela 
habitual és més reduïda i els “grups” que dominen el 
mercat cada vegada es fan més forts i si tens la gran 
sort de comptar amb clients dels anomenats “grossos” 
fora d’aquest cercle, aleshores l’operació resulta perfec-
ta. Això comporta un mercat d’una competència ferot-
ge perquè quan més fort és el “grup de compra”, lògi-
cament més t’estrenyen amb la qüestió de condicions 
de pagament, preus, exclusivitat, etcètera. El mercat 
està així i ells defensen els seus interessos.

-Teniu previstes algunes sortides...?
- Doncs no es podem quedar amb els braços creuats 
asseguts en el llindar de la porta  i per trobar-hi una 
solució, des de fa un parell d’anys, vàrem contactar 

   Vista parcial del magatzem de T&V (foto Ester Delgado)
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amb una persona  ben relacionada i que tingués cura 
d’introduir els nostres productes en el mercat interna-
cional.  Des d’aleshores, hem iniciat un seguit de con-
tactes amb altres països per aconseguir la millor manera 
de treballar i exportar, la qual cosa seria sens dubte, la 
solució del nostre futur i la consolidació gairebé defi ni-
tiva de l’empresa. Aquesta expansió, afortunadament 
està en marxa i treballem de valent en aquest sentit. 
Això comporta que jo hagi de viatjar constantment per 
altres països, fi ns i tot a l’altra banda de l’Atlàntic. S’ha 
de fer i punt.

- En l’estona que portem de conversa m’has par-
lat d’un mercat espanyol a on cada cop és més 
difícil de penetrar i ara esteu capfi cats en la re-
cerca aferrissada d’un mercat internacional.
Nosaltres fi ns ara, pràcticament hem treballat majori-
tàriament el mercat espanyol i europeu. Hem venut els 
nostres productes a Itàlia i França. També hem fet al-
guna exportació esporàdica a Sud-amèrica i actualment 
estem a la recerca d’un parell  o tres països per conso-
lidar una exportació continuada. A baix en el departa-
ment d’entrega, hi podràs veure una expedició prepa-
rada per Taiwan. De moment és una prova.

- Crec haver entès que també heu exportat a 
Sud-amèrica. Donada la situació política tan 
canviant d’aquests països, aquest mercat no et 
fa por...?
- Naturalment que em fan por, segons quins països 
i molta! Però si ensopegues i saps trobar bons con-
tactes, conèixen les formes d’actuar i la manera de 
comportar-se de les persones amb una trajectòria co-
rrecta de fa molts anys, aleshores això et dona una 
certa tranquil·litat. De totes maneres si has d’anar per 
aquests mons de Déu a “pit descobert”,com un passe-
rell, t’agafen tota mena d’esgarrifances. No solament al 
mercat sud-americà, gairebé tots.

-Parlem ara del vostre sistema de fabricació. Es-
teu a l’espera de comandes concretes o bé aneu 
fabricant i emmagatzemant els vostres produc-
tes. Quina dinàmica segueix el procés...
-Aprofi to la pregunta per a convidar-te a fer un tomb 
per la fàbrica. Així farem un estirament de cames i una 
mica d’exercici i entendràs millor les meves explica-
cions.
Dit i fet. Deixem la comoditat de la sala de reunions on 
fi ns ara hem desenvolupat la conversa i ens endinsem per 
les diferents dependències espaioses: planifi cació, labora-
tori, maquinària moderna i sofi sticada, tremuges, conteni-
dors, classifi cació, tot amb la fi nalitat d’acabar el procés 
en un gran espai de emmagatzematge i distribució. He 
de confessar la meva sorpresa i admiració en contemplar 
unes instal·lacions modèliques i tot seguit la refl exió de 
que l’empresa TECNOVIT s’ha abocat en unes inversions 
considerables. Una altra cosa que crida l’atenció  és la ne-
tedat i pulcritud en que es conserven les dependències...

- Doncs bé, contestant a la qüestió que em plantejaves. 
Aquí hi convergeixen ambdues parts. La nostra empresa 
fabrica una sèrie de productes “estàndards” i d’aquests 
hem de procurar tenir sempre una mica d’estoc per 
poder servir la comanda amb rapidesa. Llavors tenim 
l’altre apartat dedicat a fàbriques de pinsos que tenen 
l’exclusivitat d’uns productes especials. Amb tota lògica 
aquests productes, fi ns que no ens arriba la comanda 
confi rmada, no entren en el procés de fabricació. No 
obstant això, la fàbrica està preparada per qualsevol 
contingència d’una comanda imprevista i que te la de-
manen amb segell d’urgència i poder-la atendre el més 
ràpid possible. Resumint, combinem els imprevistos, els 
estocs normals i les comandes especials i, fi ns ara, ens 
en sortim prou bé. 

Albert Juanpere mostrant un dels productes de T&V (Ester Del-
gado)

-Els vostres productes, el que anomeneu “vita-
mines” que són realment i quina infl uència te-
nen en la fabricació dels pinsos?.
-Faré els possibles per explicar-ho  d’una manera en-
tenedora. El 90% dels pinsos són cereals, proteïnes i 
d’altres. Amb el nostres productes s’afegeixen els suple-
ments o els complements, pots dir-ho com vulguis, del 
que en teoria li manquen als pinsos. Nosaltres amb els 
productes que subministrem a les fàbriques els propor-
cionem les vitamines necessàries. Cal tenir en compte 
que la ramaderia en general està en un procés d’engreix 
intensiu i que el bestiar necessita un complement vita-
mínic del que pot prescindir  l’animal desenvolupat a 
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l’aire lliure que ja les troba per ell mateix en el seu en-
torn natural. El tema de la nutrició animal ha canviat 
molt i el que si et puc garantir és que ara mengem 
molt més sà que deu o quinze anys endarrere. A con-
seqüència de fracassos evidents s’han eliminat factors 
de creixement com els antibiòtics que es posaven per 
un engreix artifi cial. Tot això  s’ha eliminat i estan pro-
hibits radicalment. Repeteixo que l’alimentació animal 
segueix unes normes molt estrictes de controls exhaus-
tius i estic en condicions d’assegurar-te que les coses es 
fan prou bé.

- Els que no entenem res en la matèria, quan 
pensem en els pinsos per animals ho relacio-
nem amb la gla i els productes que remenen els 
porcs a les deveses extremenyes i andaluses, el 
famós “cerdo ibérico”. Aquesta cabana selecta 
també mengen el pinso reforçat amb les vostres 
vitamines o bé és un món en el que vosaltres no 
hi teniu res a veure...
- Ves per on hi treballem força. Més del que puguis 
imaginar-te. Has de tenir en compte que l’anomenat 
“pernil ibèric” s’ha d’aconseguir a través de la gla i 
també del pinso. Resulta que la gla, com totes les co-
llites, uns anys són abundants i d’altres molt minses, 
amb la conseqüència de que no arriba per alimentar 
a tota la cabana. D’altra banda el porc no pot menjar 
exclusivament la gla. Ha de consumir una part de pinso 
i una altra de gla. Pinsos tal vegada més fl uixos, d’una 
intensitat suau. Qui coneix el sector sap que això és 
una realitat inqüestionable i no cal fer-ne un gra massa 
ja que la qualitat de la carn no se’n ressenteix.

- Tots aquests avenços en la nutrició animal eli-
minen defi nitivament la perillosa malaltia de la 
triquinosi...?
- Això ja es una altra qüestió. Aquesta és una malaltia 
que la pot agafar qualsevol porc. Ara bé, els controls 
sanitaris estrictes que s’apliquen actualment,  pràcti-
cament han aconseguit erradicar-la. Es més fàcil que 
l’agafi  el porc senglar que l’animal controlat a les gran-
ges.

- Els productes TECNOVIT només tenen com a 
destinació les granges porcines o també arriben 
a d’altres tipus de bestiar...
- Podríem dir que la nostra producció abasteix un ampli 
ventall d’animals. Potser estem més centrats en el sec-
tor porcí però també fabriquem productes per les aus, 
ovelles, vaques i tota mena de bestiar.
El recorregut per totes les dependències de la fàbrica, arri-
ba a la seva fi . Hem pujat i baixat escales, seguint tot 
el procés de fabricació. Conversar amb l’Albert Juanpere, 
amistat a banda, es un autèntic plaer. Coneix el terreny 
que trepitja i es de bon explicar després de més de trenta 
anys d’experiències enriquidores. En un moment distès de 
la conversa i en un excés de confi ança, no puc aguantar-
me d’etzibar-li:

- En un poble petit com el nostre, una persona 
que ha arribat a un diem-ne “status” d’empresari 
com tu, de ben segur que li pujarien els fums al 
cap. Tanmateix l’Albert Juanpere continua sent 
el mateix de sempre. En la meva opinió no has 
canviat gens, amic dels teus amics, un alforgenc 
més, amb la normalitat més absoluta. No vol-
dria que t’ho prenguis com un “aixecament de 
la camisa”. Res més lluny de la meva intenció.
- Les coses amic Gonçal, son molt senzilles i qui les fem 
complicades som nosaltres mateixos. Jo per això no he 
de canviar. Si el que hem aconseguit fos una obra ex-
clusivament meva...que vols que et digui! Potser si que 
em donaria per treure pit, la qual cosa dubto. Però em 
permetràs que tornem al principi de la trobada. Aquesta 
empresa és una qüestió d’equip, d’unes persones que 
vàrem creure i apostar per un projecte. Sempre tinc 
molt present que ara, doncs potser si que sóc el cap 
visible de l’empresa i que demà no ho puc ser. Ja ho 
he explicat abastament que el dia que entengui que el 
càrrec em desborda, no m’ho pensaré ni un minut per 
deixar-ho. A TECNOVIT  tots som necessaris però nin-
gú és imprescindible. Aquesta empresa és la culminació 
de tot un equip sense cap afany d’individualisme.

- Fa quatre anys quan iniciaves el projecte 
d’aquesta aventura, recordo que em vas trans-
metre les teves cabòries de que l’empresa 
s’havia embolicat en un esforç econòmic molt 
gran i que tenies un cert neguit i recança en 
que les coses anessin mitjanament bé. Com està 
funcionant tot plegat?
- L’empenta inicial va ser gegantina, sobretot la cons-
trucció i muntatge de la nova fàbrica d’Alforja. Pel que 
representem nosaltres dins del sector, l’esforç econòmic 
va ser considerable. Millor no pensar-hi... Vols que et 
faci una última confi dència?

- Endavant...
- Ara ja estic molt més relaxat i puc dir que fi ns i tot 
me’n vaig a dormir cada dia amb una tranquil·litat gai-
rebé beatífi ca.

Gonçal Evole
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El nou “manotes” batejat com “Avellana Ribeta”
(foto Roser Marquès)

A mesura que s’anava apropant la Festa Major, el ne-
guit de la colla anava creixent. Estàvem preparant la 
trobada gegantera com cada any però aquest cop al-
guna cosa seria diferent, teníem un petit secret que no 
volíem desvetllar abans d’hora.
Però anem a pams i anem al principi d’aquesta història. 
Ja fa temps que ens havíem proposat fer créixer la fa-
mília gegantera, algú que acompanyés a l’Almira i la 
Saurina arreu del país. Volíem afegir un nou membre a 
la colla però havia de tenir dues premisses molt impor-
tants: l’havíem de fer nosaltres (dins del possible) i que 
fos un bon representant d’Alforja. I la veritat es que no 
va costar gaire trobar el que buscàvem. Què teníem al 
poble que ens identifi qués? Què millor que una avella-
na, un fruit de la nostra terra? I quin era el millor nom 
per posar-li? Una decisió ben fàcil: Ribeta.
A partir d’aquesta idea ens vam posar a treballar. Vam 
dibuixar esbossos, vam parlar i decidir com havia de 
ser: un gegant manotes per a divertir grans i petits.
Vam encarregar el cap al constructor Pere Estadella de 
Ditada Produccions, la part més delicada que nosaltres 
no podíem realitzar, i el resultat va ser excel·lent. En 
Pere ens va fer una gran obra i a la colla ens va agra-
dar molt. Amb el cap fet vam dissenyar l’estructura per 
poder fer moure el gegantó, vam cosir la roba... Entre 
tota la colla, cadascú en la seva especialitat, vam tenir 
llest el projecte que durant tant de temps havíem tin-
gut en ment. Ja només quedava esperar la presenta-
ció pública que teníem reservada per a la Trobada de 
Gegants que faríem dins de la Festa Major sense que 
ningú ens delatés. 
Enguany vam fer la plantada a la plaça del Mercadal. 
Un cop vam tenir les colles preparades i la plaça plena 
de gent vam fer la presentació ofi cial i al so d’una traca 
la Ribeta sortia del seu amagatall (estava esperant dins 
de l’ajuntament) i va trepitjar el carrer per primera ve-
gada. Aquest va ser el punt d’inici de la XIV Trobada de 
Gegants i Grallers d’Alforja.

El 30 de Setembre de 2007 quedarà com el dia de par-
tida de la Ribeta. Un gegantó fruit del treball de tota 
una colla i que volem dedicar a tot el poble i donar-vos 
les gràcies pel vostre constant recolzament, als nostres 
pagesos i a la nostra terra. Portarem la Ribeta per tots 
els racons per donar a conèixer la nostra avellana. Per 
molts anys Ribeta!!!

COLLA DE GEGANTS I GRALLERS D’ALFORJA
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I el patrimoni que tenia l’Ajuntament d’Alforja el 1983?
L’inventari de 1983 fou de:

 Import Actiu  52.528.000 pts.
 Import passiu   -3.671.822 pts.
 Patrimoni Líquid Actiu  48.856.822 pts.

I el patrimoni municipal de 2007 ?
L’inventari de Bens Patrimonials de l’Ajuntament el 16-6-2007 era el següent:

 Import Actiu 4.380.427’27 euros 728.841.273 pts.
 Import Passiu -  239.790’05 euros  - 39.897.699’80 pts.
 Import Patrimoni Líquid 4.140.634’22 euros 688.943.573’20 pts.

Últimament estan circulant rumors entre els veïns del 
nostre poble que fan referència a assumptes relacionats 
en la gestió de l’anterior equip de govern de l’Ajuntament 
d’Alforja, concretament pels que fan referència als deu-
tes econòmics del consistori i la problemàtica sobre 
l’aigua de consum domèstic. Com que aquests rumors 
tenen una intenció determinada, per aclarir-ho he deci-
dit anar a parlar amb el Josep Mariné,  alcalde d’Alforja 
des de 1983 a 2007, perquè m’ho expliqui. 

Després de 24 anys d’estar a l’alcaldia d’Alforja, 
com et va la nova vida?
Crec que ja em tocava tenir un descans, després de la 
meva aportació a l’Ajuntament i la Diputació. Ara em 
sento un ciutadà més d’apeu d’Alforja.

Quan vas entrar a l’Ajuntament l’any 1983, quin 
pressupost hi havia?
El primer pressupost fou de 10.696.361 pessetes i 
l’endeutament que hi havia era de 3.671.822 pts., i si 
s’agafa un període de deu anys de promig per amor-
titzar-lo (que és el que s’acostuma a fer) venia a ser de 
367.182 pts. l’any, això  representava un endeutament 
del 3’67%. 

Ara al sortir el 2007 quin pressupost hi ha?
Aquest any el pressupost ha estat de 199.641.600 pts., 
(1.200.000 euros) a partir d’ara anirem fent-ho en pes-
setes i euros per a més comprensió, hem de tenir en 
compte que el 1983 no hi havia l’euro. L’endeutament 
d’aquest any és de 39.897.699 pts.(241.075 euros), que 
si continuem agafant el període de deu anys representa 
una amortització de 3.989.769 pts, (24.107 euros) que 
vol dir un endeutament de 1’99%. La normativa de la 
Generalitat el màxim que autoritza a un ajuntament 
és un endeutament del 25%. Per tant si comparem el 
pressupost  i els deutes de quan vaig accedir a l’alcaldia 
i el pressupost i els deutes actuals, podem arribar a la 
conclusió que comparativament el deute ara és menor. 

I si ho comparem amb els pobles veïns el nostre endeu-
tament està dintre de la normalitat. 

En aquest patrimoni s’hi ha d’afegir que des del mes 
de gener d’enguany l’Ajuntament d’Alforja ha passat a 
ser propietari de 7 parcel·les de l’Urbanització “Horts 
d’en Serra” amb dret a edifi car i de 2 parcel·les amb 
dret a poder fer-hi equipaments municipals que per 
la llei d’urbanisme li pertoquen, així doncs encara pu-
jarà molt més la quantitat del patrimoni municipal el 
dia que es puguin quantifi car el valor real d’aquestes 
parcel·les. No cal fer més comentaris, els números són 
prou eloqüents per veure el que ha augmentat el patri-
moni municipal.

Ara deixem els números i passem a l’altre problema que 
tenim en aquests moments que es l’aigua pel consum 
domèstic. 

Durant aquests anys d’Alcalde has viscut mo-
ments de preocupació per l’aigua del poble?
Sí, recordo que una de les primeres mesures que vam 
prendre va ser fer un nou dipòsit d’aigua de 1000m3 al 
damunt de l’ermita de Sant Antoni (només n’hi havia 
un de 300m3). Després d’uns anys quan es va fer el 
Polígon Industrial el dipòsit de l’aigua del Polígon el 
vàrem unir a la xarxa municipal per poder tenir més ca-
pacitat d’emmagatzematge d’aigua. A fi nals dels anys 
80 quan hi havia el Joan Besora Savall de regidor, es 
varen fer dos pous més de reforç dels quals un encara 
està en servei, també es feren prospeccions per trobar 
més cabals d’aigua per la zona de la riera.

Amb tot això encara no n’hi ha prou. Es va pen-
sar en altres solucions?
Al veure que la població d’Alforja anava augmentant 
i en previsió d’un futur que podia ser d’escassetat, a 
fi nals dels anys 90 ens posàrem en contacte amb altres 
pobles veïns que tenien problemes similars, per poder 
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actuar conjuntament. Així fou com juntament amb: 
Les Borges del Camp, L’Aleixar, Vilaplana i Maspujols, 
vàrem iniciar un projecte que hauria servit  per estar 50 
anys tranquils amb la qüestió de l’aigua.
Aquests cinc pobles tots de comú acord per solucionar el 
futur  problema de l’aigua que podia venir en uns quants 
anys anàrem a la Diputació de Tarragona per fer els estu-
dis pertinents a trobar una solució, després d’estudiar-ne 
algunes, arribarem a la conclusió que la més escaient era 
fer la portada d’aigua de l’Ebre (que per cert ja arriba-
va  fi ns al terme de Maspujols), l’aigua de l’Ebre s’hauria 
portat fi ns el cim dels Cabraïns, passant per la Roca Bru-
na i per gravetat hauria anat a tots cinc pobles. Amb 
aquesta solució també quedava resolt el futur problema 
que podien tenir les urbanitzacions de Portugal i Bar-
queres. Amb la Diputació de Tarragona férem l’estudi de 
l’avantprojecte per poder presentar-lo a la Generalitat de 
Catalunya, que ho va assumir com a seu. 

I aquestes obres qui les havia de pagar?
Una vegada realitzat el projecte s’estudià la forma del 
fi nançament. Una part la pagarien entre els cinc pobles 
esmentats i per la resta en principi hi havia ajudes dels 
Fons de Cohesió Europeus. També s’estudià la mane-
ra de que la Generalitat hi participés per mitjà del Pla 
d’Obres i Serveis de Catalunya i fi nalment es confi ava 
amb la participació de la Diputació de Tarragona. El 
pressupost era considerable, al voltant d’uns 800 mi-

lions de pessetes. La Generalitat ens va dir que el pri-
mer pas era demanar una quota mínima d’aigua del 
Transvasament de l’Ebre, vàrem fer la compra d’uns m3 

d’aigua dels quals es propietari l’Ajuntament.

I perquè no es va continuar l’obra? 
Ja havíem fet la compra de l’aigua, teníem el projecte 
fet i només faltava fer el tràmit de l’aprovació fi nal. Si el 
govern de la Generalitat de Catalunya de Jordi Pujol ha-
gués durat mig any més, aquest projecte s’hauria rea-
litzat, però en aquell moment va accedir al govern de 
la Generalitat el primer Tripartit i el projecte quedà pa-
rat totalment, més tard ens digueren que aquesta obra 
quedava descartada, perquè hi havia altres prioritats. 
En veure que aquesta proposta no podia tirar endavant, 
els de Les Borges del Camp demanaren a la Generalitat 
que els portés aigua del transvasament de l’Ebre des 
de Riudoms. Aleshores com alcalde vaig demanar a la 
Generalitat que també nosaltres volíem incorporar-nos 
en aquest nou projecte d’una futura portada d’aigües 
de l’Ebre a través de Les Borges del Camp fi ns a arribar 
a Alforja, els de Les Borges estaven d’acord de compar-
tir les mateixes conduccions per portar l’aigua als dos 
municipis des de Riudoms. I així és tal com va quedar 
aquesta qüestió. Ara a veure que decideix la Generalitat 
de Catalunya.

A. Pujals
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El Casal d’Avis d’Alforja

A fi nals dels vuitanta i va haver un 
grup de persones del poble que 
van tenir la bona pensada de que 
a Alforja i feia falta un Casal d’Avis 
per atendre a persones de la terce-
ra edat o aquelles altres que sense 
ser-ho es trobessin desvalgudes o 
soles.
D’aquest grup de persones cal des-
tacar als membres fundadors de la 
Fundació Casal dels Avis: Josep Ma-
riné, Miquel Porqueras, Joan Simó, 
Josep Vinyes, Anton Aragonès i An-
ton Àvila., encara que n’hi havia 
una colla, els esmentats van ser els 
que es van posar al davant d’aquest 
projecte i amb difi cultats, esfo-
rços i amb pocs diners, però amb 
l’ajuda d’institucions del poble com 
l’Ajuntament i l’Associació d’Amics 
dels Avis d’Alforja, van crear el Pa-
tronat inicial de la Fundació Pri-
vada dels Avis d’Alforja. Fun-
dació que en aquell moment va 
rebre l’ajut d’altres institucions com 
la Generalitat de Catalunya, la Di-
putació de Tarragona, la Caixa de 
Pensions i la Caixa de Tarragona.
Aquest grup d’entusiastes van en-
degar la construcció d’una residèn-
cia d’avis amb pocs recursos i mol-
tes il·lusions.
L’any 1991 va rebre l’autorització 
de l’Administració per a posar-se en 
marxa i posar-la a treballar i les se-
ves habitacions es van començar a 
omplir de persones preferentment 
del poble que o bé ho desitjaven o 
bé ho necessitaven.
Va començar amb pocs residents, 
però ha anat passant el temps i s’ha 
fet petita.

En aquests moments s’està a punt 
de posar en marxa l’ala nova que 
permetrà augmentar el nombre 
de persones que hi viuen, i a més 
a més millorar molt la qualitat de 
l’assistència i del benestar dels resi-
dents actuals.
Amb la inversió de prop de 600.000 
euros s’haurà conseguit dotar a la 
Residència dels equipaments més 
moderns i útils per facilitar la vida 
de les persones 
que hi viuen, així com augmentar 
l’espai per a cadascun dels resi-

dents.
Algunes de les habitacions de l’ala 
en funcionament actualment de 
dues places, passaran a ser indivi-
duals, es faran despatxos nous per 
atendre les necessitats dels profes-
sionals que hi treballen, es farà una 
sala de rehabilitació, un menjador 
nou, sales d’estar i una cuina que 
doblarà la seva capacitat i que dis-
posarà del millor equipament que 
hi ha en l’actualitat.
Totes aquestes millores es fan a la 
vegada que una posta al dia dels sis-
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temes d’avís i emergència, sistema 
anti-incendis, ascensors, instal·lació 
elèctrica, gas i calefacció.
Tot el que he esmentat fi ns ara és 
la part que es podia construir amb 
maons i amb diners, però, n’hi ha 
una altra, l’equip humà que es basa 
en la il·lusió i la qualitat de les per-
sones que la formen.
En aquest moment a la Residència 
hi ha 27 avis, i una llista d’espera 
de 25 més, i d’aquí uns mesos se-
ran quaranta residents; hores d’ara 
i treballen 23 persones; en un futur 
proper s’incorporaran tres o qua-
tre persones més que completaran 
l’equip necessari per atendre les 
necessitats de la Residència, aquest 
equip humà s’ha anat fent de mica 
en mica per tal de trobar les perso-
nes que s’ajusten més al perfi l que 
cal per ajudar a persones grans i so-
vint malaltes.
El nostre equip està format per: un 
director i DUI, un adjunt a direcció 
i educador-animador, un metge i 

responsable higiènico-sanitari, una 
psicòloga, un fi sioterapeuta, una 
assistent social, un cap de cuina, 
tres cuineres, nou auxiliars en geria-
tria, una persona de manteniment 
i dues de bugaderia. Tots aquests 
col·laboradors estan expresa i so-
bradament preparats per a la tasca 
que realitzen i recolzats per tots els 
membres del Patronat. 
El Patronat que dirigeix la Fundació 
està compost per : tres membres 
de l’Ajuntament, tres membres de 
l’Agrupació Amics dels Avis, el Met-
ge del poble, l’Assistent Social del 
poble i tres persones més. Aquest 
Patronat es basa en els mateixos 
estatuts de quan es va fundar, amb 
la mateixa denominació, la ma-
teixa fi nalitat i el mateix règim 
jurídic, amb els pertinents canvis 
per adaptar-se a la normativa vi-
gent, tots els comptes, com tota la 
documentació generada és enviada 
i fi scalitzada per la Generalitat de 
Catalunya com així ha de ser, i és, 

des del primer dia de funcionament 
de la Fundació allà a fi nals dels anys 
vuitanta.
Com a Director de la Residència 
agraeixo a l’ Informatiu aquest es-
pai per a poder explicar que som i 
que fem i de passada aclarir alguns 
dubtes que potser algú per desco-
neixement creia.
A la Residència hi estem un grup 
de professionals que pretenem fer 
la feina ben feta i de pas guanyar-
nos la vida, i el que necessitem és 
el suport del Patronat, i de les altres 
entitats del poble així com de la 
resta de la població. A la Residèn-
cia cuidem persones que així ho 
volen o que ho necessiten, no fem 
res més que això ni ho pretenem, 
i això sovint pagat amb un salari 
molt ajustat que compensem amb 
il·lusió i ganes de fer aquesta feina.

Josep Mª Duran Visiedo

Director de la Residència d’Alforja

Pàgina 1 dels Estatuts originals de la Fundació Privada “Casal dels Avis” d’Alforja
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Per Nadal…
A les acaballes del novembre d’aquell any de data in-
certa, havia arribat puntualment a la botiga de Cal 
Samblai l’almanac del T B O. Era el primer aguait -tal 
vegada l’únic- que ja s’acostava el Nadal i en la seva da-
rrera pàgina  desenvolupava les peripècies de l’inefable 
família Ulises i els seus tràfecs empaitant el gall d’indi, 
que no sabien de quina manera matar,  cosa que, in-
variablement, havia de fer l“abuelita” amb mètodes 
poc  ortodoxos, encara que, sovint, en la pitjor de les 
circumstàncies, el condemnat animal se’ls escapava 
pel fi nestral. Pocs dies després s’esdevenia la festa de 
la Puríssima, amb l’estrena de la roba d’abric, la recer-
ca de molsa per al pessebre -de l’arbre nadalenc no  
en teníem més noticia  que  veure’l en les pel·lícules 
americanes carrinclones-, la Missa del Gall, el cant de 
nadales ancestrals, la sopa de galets i els canelons que 
preparaven amb delicadesa les mestresses de casa, les 
representacions  dels “Pastorets” a la Sala Parroquial tot 
això concentrat en els dies que pertocava, en la intimi-
tat  familiar.
Aquell any,  del qual la meva ja feble memòria no guar-
da cap enregistrament, el protagonista de la nostra his-
tòria -irreal o certa...qui ho sap?- s’havia entestat en 
un fet, si més no, curiós: a l’aparador il·luminat del Cal 
Pere “Milagro”  -situat en els porxos de la plaça de 
Dalt, a on avui es troba l’ofi cina de la Caixa de Tarra-
gona-, una botiga dedicada principalment a  llibrería-
paperería escolar i joguines, hi havia exposada en lloc 
preferent una joguina que li cridava l’atenció pode-
rosament: una màquina de “Cine-Exin”, un enginy 
que, amb una bombeta lluminosa, uns rodets petits de 
pel·lícula i una maneta per fer-los funcionar, refl ectia en 
un llençol blanc els seus ninots animats. El nostre ho-
menet exhauria els seus últims anys de dubtes respecte 
al poder  de tres personatges màgics, dels quals els seus 
pares li havien explicat a bastament que venien, traves-
sant deserts, des d’un Orient llunyà. No s’ho va pen-
sar més i va decidir, contràriament a les insinuacions 
d’alguns companys, que ell, almenys aquell any de 
memòria incerta, continuaria convençut de l’existència 
dels tres Reis de l’Orient i els escriuria una carta a on 

tan sols els  demanaria una cosa: la màquina de “Cine-
Exin”. Pensava que així s’estalviaria d’anar remugant a 
la mare cada diumenge, fi ns aconseguir que li donés 
les dues pessetones que costava l’entrada al cinema del 
“Pepolla”. Tot perquè el cinema sempre li havia agra-
dat amb bogeria, una passió que l’ha acompanyat al 
llarg de tota la seva vida. Així va ser con va escriure la 
seva última carta adreçada al Rei Baltasar, el seu favorit, 
encomanant-li molt especialment el lloc on podria tro-
bar el que carament li demanava, no fos que, malgrat 
la seva saviesa reconeguda, se’n pogués despistar. 
La nit màgica de Reis va tenir malsons inquiets i fi ns i 
tot es despertava sovint, pensant que Sa Majestat el Rei 
Baltasar ja havia pujat a la seva balconada. A l’endemà 
va llevar-se molt aviat, per comprovar amb els ulls de la 
desil·lusió com els Reis tan sols li havien deixat a prop 
de les “xiruques” un plumier de fusta, una capsa de 
llàpissos de colors “Alpino”, una goma d’esborrar i una 
cartera de cartró per portar la llibreta i la desmanega-
da enciclopèdia “Edelvives”. De la màquina de “Cine 
Exin”, no n’hi havia cap rastre. 
Pel seu curt enteniment d’infant, quelcom no li quadra-
va. Com podia ser  -es preguntava- que aquells personat-
ges màgics, amb tot el seu poder immens, no hagues-
sin fet cas de la seva carta, on fi ns i tot se n’acomiadava  
fent-los arribar el seu respecte i admiració i un amor 
sense límits?. Malgrat tot, fent mans i mànigues per 
tal de superar el desencís, a mig matí, encara va tenir 
l’esma d’enfi lar-se pel carrer Major amunt, fi ns arribar a 
la plaça de Dalt i guaitar un cop més  l’aparador de Cal 
Pere “Milagro”, per comprovar que la màquina conti-
nuava en el mateix lloc preferent; i allà  s’hi va estar, 
exposada durant molts dies, setmanes i mesos. Passat 
el temps d’infantesa, va començar a entendre que els 
Reis de l’Orient d’aleshores eren pobres de solemnitat 
i havien de conformar-se amb una cosa que li deien el 
“salari mínim” i amb prou feines podien estalviar per 
arribar a Betlem i poder oferir l’or, l’encens i la mirra de 
la llegenda al Nen acabat de néixer.
A la infantesa del nostre protagonista va succeir 
l’adolescència, en trànsit cap a la joventut, i per tal de 

UN CONTE
tan sols els  demanaria una cosa: la màquina de “Cine-
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guanyar-se la vida  va  haver d’emigrar a la gran ciu-
tat, on varen esdevenir-se altres Nadals, dels quals al 
principi fi ns i tot li feien gràcia  les lluminàries de la ca-
pital, com a tot nouvingut d’un poble de terra endins. 
De la joventut recorda els anys de plom -sense lliber-
tats i amb repressions de tota mena- de la rebel·lia, de 
l’inconformisme, de prendre consciència social i de les 
grans diferències entre pobres i rics. De gent que  es 
delectava amb l’abundància davant dels  qui no tenien 
dret a res. Varen ser anys de rebuig d’aquell desgavell 
i malbaratament de coses supèrfl ues i, fi ns i tot, algun 
any va participar incívicament -així ho reconeix ara- en 
el boicot d’ornamentacions dites nadalenques -arbres 
inclosos- que res tenien a veure amb el missatge ances-
tral d’humilitat i pobresa que a ell li havien ensenyat en 
els seus anys d’infantesa. El pitjor, però, encara estava 
per arribar.
Anys a venir, quan ja l’esperit comença a temperar-
se, l’anomenat vent del progrés va introduir tossuda-
ment en totes les llars un aparell lluminós que tothom 
instal·lava en el lloc preferent de l’estança més adient. 
Havia arribat la televisió. De cop i volta s’han acabat 
els “contes a la vora del foc”, la saviesa de l’avi, els 
consells del pare, la conversa distesa al voltant d’una 
taula. Ningú no s’escolta  l’altre, tots pendents de la 
capsa il·luminada, amb l’afegit que aquesta invenció, 
quan ja albira la proximitat de les vigílies nadalenques, 
perd el sentit comú i sembla tornar-se tocada de l’ala. 
De la lluentor de la seva pantalla emana una pedagogia 
nova, poderosa, captivadora, fi ns aconseguir capfi car-
nos  en un món irreal  i utòpic
El nostre homenot ha arribat ja a la seva davallada tar-
doral i s’adona de tot plegat amb una tristor infi nita, 
convençut que, defi nitivament, s’han perdut els refe-
rents que fi ns ara havia considerat inamovibles. Pensa 
que el mes de desembre i la llarga vigília prèvia s’han 
convertit en la gran festa del consumisme més esboja-
rrat. En les seves cabòries d’una vellesa incipient, creu 
que potser s’ha tibat tant la corda que les il·lusions 
d’una infantesa ja molt llunyana se’n poden anar en 
orris, perdudes en el vertigen del temps. Ell i molts al-
tres que comparteixen les seves inquietuds ja han co-
mençat a detectar símptomes clars que apunten en 
aquesta direcció. 
S’ha fet tan peremptòria la necessitat de vendre tot allò 
que es fabrica, que als promotors d’aquesta bogeria 
consumista els  pot esclatar davant dels seus nassos i 
s’hauran d’empassar missatges que brollen del brunzi-
ment de la pantalla lluminosa, com aquell  que  “si 
no compres un mòbil o joguina d’última generació, ja no 
és Nadal”. “Nadal...Nadal...Nadal...!”  és el motiu de 
la bajanada més ferotge, inimaginable. S’ha arribat al 

punt d’acceptar amb una indiferència olímpica que  els 
grans magatzems -avui anomenats eufemísticament  
“grans superfícies comercials”- ens programin les nos-
tres vides i  que siguin ells els qui decideixin quan ha 
d’arribar el Nadal, la primavera, l’estiu, la tornada a 
l’escola, i així podríem continuar...
Aquesta mateixa necessitat de vendre fa que tot tin-
gui un avançament allunyat de qualsevol raonament 
seriós. Ja no se li ha fet gens estrany que, tornant de la 
platja enmig de l’estiu, hagi ensopegat amb una tan-
ca publicitària amb la mirada penetrant del calb de la 
rifa de Nadal preguntant-se: “I si toca aquí...? El nostre 
homenot s’ho mira garratibat...”Ja hi som...!”. Amb els 
primers dies de novembre -si no ho han fet ja abans-, 
comencen a encendre’s les lluminàries penjades al ca-
rrer, en els trams on tothom ha pagat religiosament, i 
encara s’emprenya més amb la tristor de les bombe-
tes dels pobles. Per a ell no hi ha res més depriment 
que passar per una carretera normalment solitària de 
les que travessen molts dels nostres pobles i observar 
la ridiculesa  d’uns  llumets que volen imitar els de les 
grans capitals. Deixem els pobles tal com són, sense 
arrabassar-los llur identitat. 
En les seves cabòries, que vénen i van amb desori, el 
nostre personatge no voldria oblidar-se que, des de la 
“vaca sagrada” televisiva, fi ns i tot ens volen fer creure 
que el Nadal comença quan una coneguda marca de 
cava estrena el seu espot publicitari sofi sticat, amb unes 
ballarines en estat gasós i l’artista de moda escollit que 
ens desitgen des de la pantalla, amb un somriure fo-
rçat, “unas felices fi estas”. Qui en dóna més?
El protagonista d’aquest conte ja se’ns ha fet gran i 
poc a poc ha anat lliscant pel pendent dels nostàlgics 
incorregibles. Ja fa molt de temps que el seu cap, en-
cara lúcid, barrina que aquest no és, ni de lluny, el seu 
Nadal enyorat. Potser el delit autèntic d’aquests dies 
entranyables  es va quedar penjat per sempre en els ca-
rrers poc il·luminats del poble estimat, en les melodies 
ancestrals inoblidables de “La Santa Nit”, el  “Fum, fum, 
fum”, “El cant dels ocells”,  en la Missa del Gall, en la 
sopa de galets i els  canelons de la mare i, pel damunt 
de tot, en aquella màquina de “Cine Exin” exposada a 
l’aparador de la botiga de Cal Pere “Milagro”. Avançat 
el temps, sempre ha volgut creure que la carta  es va 
perdre pel camí i que els Reis de l’Orient van desfi lar 
pels porxos de la plaça de Dalt indiferents a tot. El nos-
tre homenot ha fet el gest d’allisar-se els pocs cabells 
blancs que encara li resten i pensa que la nostàlgia so-
vint li juga malifetes mai no desitjades.

Gonçal Evole
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Ara que s’apropa el Nadal tin-
drem una visita que no està 
relacionada amb les ofertes de 
consum , ni amb la loteria de 
Nadal. És una visita que ens 
portarà una gran alegria, serà 
tota una novetat per a la nos-
tra vida sovint plena de males 
notícies que ens carreguem de 
pors i ansietats. No serà una vi-
sita com la de Joan Batista que 
dóna “canya”, Lc.3,7: ”...Cria 
d’escurçons! Qui us ha ensenyat 
que us escapareu del judici que 
s’acosta?”. La visita és més se-
rena, no crida ni alça la veu, no 
trenca la canya esquerdada, no 
apaga el ble que vacil·la. El visi-
tant no té presses no va amb la 
destral si no amb la llavor.
La seva estada ens deixarà una 
llavor que si l’acollim donarà 
llum en nosaltres, ja no serà 
igual el d’ara amb el d’abans. 
El seu pas farà possible que vis-
quem l’experiència de Déu que 
és la compassió, la qual trenca 
les barreres, les distàncies i les 
ferides de l’odi. Ens ajudarà a 

ser compassius vers els altres, 
disminuirà la nostra supèrbia i 
augmentarà la nostra autoesti-
ma.
La visita que ens arriba ens 
omplirà d’esperança davant de 
moltes preocupacions: portarà 
la pau al nostre cor sovint tan 
dividit i desorientat, ens ajudarà 
a unir tot allò que hi ha dispers 
en nosaltres: entre l’ésser i el 
fer, entre el passat i el futur. En 
ell es compleix tot allò que fa 
possible que arribem a homes i 
dones nous. La visita ens dona-
rà més llum i esperança que no 
pas els diners, això farà que ens 
reconciliem els uns amb els al-
tres, que veiem en cada perso-
na a un germà i no a un enemic 
o un competidor.
Et preguntaràs qui ens visita?, la 
veritat és que el visitant és tan 
humà que passa desapercebut, 
el tenim tan a prop i és tan pre-
sent que gairebé no ens n’aca-
bem d’assabentar.

Evarist Gómez, pvre.

La veu de la Parròquia

Per Nadal tenim una visita FESTES DE
NADAL 2007
Les properes festes de Nadal, dic prope-
res perquè estic efectuant aquest escrit a 
la darrera setmana de novembre. Seran 
les primeres que passo en companyia de 
la meva Mare, des de que es va veure 
eclipsada per la intensa bellesa del mun-
tanyós paisatge d’Alforja.
La meva estada en aquest idíl·lic Santuari 
pobletà s’iniciarà el proper dia 22 de de-
sembre i culminarà el dia de Cap d’Any.
Alforja representa un bàlsam per la meva 
estabilitat psíquica, ja que la pau casola-
na i l’atmosfera acollidora que transmet 
és digna d’encomi i lloança.
Serà una Nit de Nadal entranyable per la 
seva senzillesa i austeritat, però sobretot 
per l’inestimable fet d’estar amb la Mare i 
el seu xicot, home aquest d’una afabilitat 
i jovialitat proverbials, amb un loquaç re-
pertori de política, societat i fi losofi a.
També estic impacient per veure altres 
personatges d’aquest poble, persones 
amb les que he creat una interessant 
amistat.
BON NADAL A TOT EL POBLE D’AL-
FORJA

José Santiago Llano Gómez

                                                 

OBSERVANT L’OBSERVADOR
Ets l’home que aixeca la seva mirada al cel, que toca la 
terra amb les seves mans.
Qui marca el camí.
Qui amb la rudesa de l’home te la sensibilitat del po-
eta.
Amb la claror dels teus ulls has despertat els meus sen-
tits. El teu somriure em fa volar i les teves mans em 
donen força... la VIDA. 
Voldria dir-te moltes coses. Tantes coses somiades.
Ets l’home que omple el meu cap i inunda el meu cor. 
El que fa que la meva ànima canti i balli sense fre. El 
qui em porta al cim. T’estimo per sempre. Gràcies per 
ser l’home que ets.
                                        

Dedicat al meu estimat Miquel.    
Francesca Jesús Gómez Guasp
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Te’n Recordes Fusté (II)
El pròxim mes de gener farà trenta anys de la 
desaparició d’en Josep Fusté a la devesa d’Ar-
bolí...

Te’n recordes Fusté de les vegades que a casa teva co-
mentàvem els retalls del diari “Le Monde” que t’envi-
ava l’Octavi Fullat, eren temps de foscor. De 
llavors em va venir el vici que tinc de llegir 
els diaris. Ara es necessita tenir molta ad-
dicció per seguir les notícies que aquests 
reprodueixen, amb la democràcia ens 
pensàvem que hauria arribat la llum 
clarifi cadora, però t’adones que hi ha 
moltes notícies manipulades per afavo-
rir a qui sigui, sort que en aquells temps 
vam aprendre a llegir “entre línies”. 
Avui parlaré dels dos temes que més 
t’agradaven: la religió i la política. 
La religió era un tema que a tu et pre-
ocupava moltíssim. Et consideraves un 
creient que intentava practicar el que 
deia l’Evangeli, no creies en les parafer-
nàlies de la jerarquia, ni les sumptuo-
sitats clericals,  sinó en una Església 
de base, senzilla i humil, ho expres-
saves visitant malalts que era una de 
les teves obres més entranyables, 
per la teva manera de viure et po-
dria catalogar com : “l’últim càtar”. 
Perquè vegis que no ha canviat gai-
re, exposaré algunes anècdotes. Fa 
un temps que va venir el Sant Pare 
a València i deixà anar en el sermó, 
d’una manera dissimulada, i trans-
mès en directe per ràdio i televisió, 
que s’hauria de fer el transvasament 
de les aigües de l’Ebre cap a les cos-
tes de llevant. N’hi ha per quedar 
astorat quan sents aquestes coses 
de caire terrenal per boca del màxim 
mandatari de l’Església. Però després 
en una altra notícia arribes a enten-
dre el perquè de tot plegat, el que li 
va escriure el sermó és valencià.
El Concili Vaticà II va suprimir les mis-
ses en llatí i va aconsellar fer-les en la 
llengua pròpia de cada país, doncs ara 
tornen a deixar-les fer en llatí, segons 
les circumstàncies. Tornem a anar 
enrere. Ara en fet quasi 500 
beats tots de la mateixa ten-
dència en una sola “enfornada”. A b a n s 
havien de passar molts anys i moltes proves per fer-te 
sant, ara quan els hi convé et fan sant en un tres i no 
res. Els de l’Opus han demostrat ser molt efi cients en 

aquesta matèria. Els de la Teologia de l’Alliberament se 
senten perseguits a dintre la mateixa Església, excomu-
niquen bisbes i teòlegs que defensen una església a fa-
vor dels pobres i en contra de l’ostentació de la riquesa 
i els privilegis.
Estem en uns moments de gran desencís, la gent està 
perdent la confi ança en els polítics, les convocatòries 
electorals que son la base de la democràcia cada vega-
da hi participa menys gent. Ara només hi ha el deliri de 
la construcció, a la vora de la mar quasi bé ja no que-
da lloc i ara també està arribant a l’interior. I els par-
tits siguin del color que siguin callen. Per cert que això 
dels colors està desapareixent, les dretes s’apoderen 

de idees i conceptes de les esquerres i les esquerres 
cada vegada volen semblar-se més a les dretes, el 

concepte de dreta i esquerra s’està acabant, 
la tendència és anar cap a una centrali-

tat. Els exemples d’Alemanya i França i 
també Anglaterra en son una mostra. 

Aquí encara anem endarrerits en as-
similar  aquests conceptes.
Avui en dia es dona molta im-

portància als mitjans de comu-
nicació, es vol controlar el po-

der mediàtic i t’adones que la 
televisió que és el més important 

està molt manipulat. Perquè vegis 
com van les coses, no fa pas gaire 

el periodista de La Vanguardia, Jordi 
Barbeta va publicar un article que a les altes 

instàncies no va agradar, el Sr. Bolaño (secreta-
ri del President de la Generalitat de Catalunya Sr. 

José Montilla) va fer una trucada a aquest periodista 
dient-li que si continuava així l’enfonsaria. Si aquest 

periodista te família o be encara paga la hipoteca, que 
ha de fer...? Ah! Al mencionat secretari no li ha passat 
res ni l’han fet dimitir.
N’hi ha que volen ser ecologistes de despatx, fan lleis i 
més lleis que a l’hora de la veritat només venen fum i 
aquestes lleis a les grans multinacionals no hi arriben.
Les idees s’estan perdent. Volen que siguem com un 
vulgar ramat. Avui en dia hi ha molta informació, però 
ens manca criteri. La gent el que vol és que els trens 
funcionin, que no trobin cues a les carreteres, que en 
els hospitals no hi hagi aquestes  llargues llistes d’espe-
ra, poder accedir a una bona educació, tenir un bon 
sou, etc...

Necessitem gent amb molta honestedat i coratge 
per a poder canviar les coses. A vegades també 

passa que els que es posen a treballar per canviar-ho 
en un sentit positiu, no son compresos ni ajudats en 
aquesta tasca.
Malgrat tot continuaré llegint el diari.

Xavier Pujals Rebull
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Jornada Festiva a Puigcerver
Benedicció de dos quadres 3-XI-2007
Tot va començar un primer dissabte: mentre participa-
va en la Missa al santuari, des del seu seient, mirava 
el presbiteri, presidit pel bell retaule que emmarca el 
cambril de la Mare de Déu, i el veia ornat amb l’ambó 
i la bellíssima creu, ambdues obres d’artesania, sortides 
de les mans del Jesús Crivillé, alforgetà resident a Falset, 
i amant devotíssim de la nostra Mare de Puigcerver; 
recordava els dos quadres que, abans de la guerra del 
36, hi havia penjats a les parets laterals i pensava, que 
seria un bon ornament del presbiteri, si hi tornessin a 
penjar dos bells quadres marians. Els dies següents va 
donar voltes a l’assumpte, i decidí d’oferir-los a la Mare 
de Déu el més aviat possible.
En fer-me càrrec de la realització d’aquest projecte, vaig 
comunicar-ho al meu bon amic, el pintor altafullenc, 
en Salvador Ferré i Andreu, qui no s’ho va fer dir dues 
vegades, i va mostrar-se entusiasmat de  poder deixar 
una obra seva per la posteritat al nostre santuari. No va 
posar cap condició, ni de temps, ni econòmica, i des de 
bon principi ho va donar com un encàrrec en ferm i va 
començar a pensar la manera  de dur-ho a terme. 
Un cop tingué les mides, va posar mans a l’obra. 
Per evitar el deteriorament per la humitat, va pensar 
de pintar-ho sobre fusta, però no va trobar plafons 
d’aquella mida i va haver-ho de fer sobre tela. Quan 
va tenir fet l’esbós dels dos quadres, va pujar un dia 
a Puigcerver per tal d’ajustar les mides exactes. Hi 
va treballar de valent i amb tanta intensitat, que els 
va acabar en  un temps breu; però per l’esforç que 
hi va esmerçar, tot just acabats els quadres, va caure 
greument malalt inclús amb perill de la vida, però, 
gràcies a Déu, ho ha superat.
Hi ha una anècdota molt bonica, que em plau de 
consignar-la. Sabent que en Salvador és creient i 
practicant, un dia, que telefònicament m’interessava 
per la seva salut quan era a l’hospital, li vaig pregun-
tar: “Salvador, mentre ho pintaves ¿no demanaves 

a la Mare de Déu que t’inspirés?” I em va contestar 
espontàniament:” ¡Els ciris que em costa!”  
Mentre en Salvador era encara a l’hospital, recuperant- 
se de la seva malaltia, van emmarcar els quadres uns 
amics seus. Un cop emmarcats, la tarda del dimecres, 
24 d’octubre, els van pujar des d’Altafulla a Puigcerver 
i  van quedar ja instal·lats al seu lloc corresponent. Els 
quadres representen: un, l’Anunciació de l’àngel a la 
Mare de Déu, de 2,60 x 1,90 m. i està penjat a la paret 
del costat dret, per on es puja al cambril, i l’altre, l’As-
sumpció de la Mare de Déu, de 2,30 x 1,70, penjat a la 
paret de la sagristia.
La Junta- Patronat el pintor i la parròquia d’Alforja voli-
en que el dia de la benedicció  es solemnitzés el màxim 
possible, i per tal de no afegir una nova  festa, als dies 
que ja habitualment es celebra la missa a Puigcerver, 
es va determinar, que fos en un primer dissabte. Es va 
invitar el sr. Arquebisbe, qui va poder acceptar de venir 
el primer dissabte, dia 3 de novembre. Era també un 
dia adequat, ja que permetria  l’assistència del pintor, 
ja bastant restablert de la malaltia. 

Quadre de l’Assumpció i els ofi ciants de la Missa.
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Fets tots els preparatius, es van imprimir uns cartells de 
propaganda, que es van col·locar al cancell de l’església 
i als establiments del poble, per assabentar-ne la gent, 
a fi  que hi participessin com més millor. 
El dia 3 de novembre va fer un bon dia sense gaire 
fred, la qual cosa va propiciar que la gent pogués pujar 
a  Puigcerver. Des de primera hora ja anaven arribant 
els peregrins, i tot seguit entraven a l’església, per sa-
ludar la Mare de Déu i mirar detingudament els qua-
dres, dels que en feien elogis i en manifestaven la seva 
aprovació. Hi va haver força gent, calculo unes cent 
cinquanta persones.
Poc abans de les onze arribava el Sr. Arquebisbe, que 
en entrar al recinte, anava saludant, d’un a un, tots els 
que estaven asseguts als pedrissos, o a les escales. Quan 
entrava al temple, els que ja hi eren van cantar el ”Déu 
vos guard, Maria,” propi del santuari, i allí va saludar 
el pintor, l’esposa i fi lls; tot seguit va pujar al cambril a 
saludar la Mare de Déu, i fer una breu oració. 
Com que, a més del Sr. Arquebisbe, érem quatre sa-
cerdots i dos diaques, ens revestirem per a la Missa a 
l’habitació de davant la cisterna.  
Mentre s’entrava processionalment a l’església, l’assem-
blea cantava l’Himne de Puigcerver com a cant d’en-
trada. Després d’una breu explicació del motiu de la 
festa, el Prelat va procedir a la solemne benedicció dels 
quadres. Va seguir la celebració de la Missa, cantada 
per l’assemblea. Després de l’evangeli, proclamat per 
un diaca, el Prelat va predicar l’homilia, en la que va 
manifestar la seva alegria de trobar- se a Puigcerver,i va 
glossar la representació de cada quadre, aplicant-ho a 
la nostra vida espiritual. A l’ofertori els membres del pa-
tronat van passar la col·lecta, i repartiren a tots els assis-
tents el recordatori on hi ha fotografi ats els dos quadres 
beneïts. Van distribuir la comunió el sr Arquebisbe i un 
diaca. Després de la solemne benedicció fi nal, tots els 
fi dels, encapçalats Prelat i els sacerdots concelebrants, 
tot cantant els Goigs, van pujar al cambril, per aco-
miadar-se de la Mare de Déu. El Sr. Arquebisbe es va 
quedar davant la porta de sortida, per a saludar perso-
nalment a tots i cada un dels que anaven sortint. 
Acabada la missa, es van fer les fotografi es de rigor, el 
Sr. Arquebisbe amb els membres del Patronat, amb els 

sacerdots i amb el pintor i els seus familiars. 
La jornada va fi nir amb un pica-pica al pla de la cister-
na, on tothom va poder relacionar-se, tot comentant la 
jornada viscuda i tots van poder saludar el sr. Arquebis-
be, que va departir amb la gent amb tota naturalitat. 
Era ja passat el migdia quan tothom va retornar con-
tent cap a casa seva.
Només em resta de donar les gràcies ben cordialment 
als assistents al santuari i a tots els qui amb la seva col-
laboració, van fer possible de celebrar una jornada tant 
bonica a honor de la nostra Mare de Puigcerver.
                                                                                 

Mn. Isidre Saludes, pvre.

Quadre de l’Anunciació, a sota Mn. Isidre, el pintor Salvador 
Ferré, la seva esposa i l’Arquebisbe Jaume Pujol

21Informatiu núm. 28. Segona època, octubre-desembre 2007. Alforja



Col·laboracions

Pla Nabril, 35
Tel. 977 81 62 59 43365 ALFORJA

En el número anterior de l’INFORMATIU, us feia referèn-
cia de les meves cabòries nostàlgiques de llunyanes fes-
tes majors en les que jo vaig tenir un cert protagonis-
me com a membre de la Junta que aleshores s’escollia 
democràticament per tenir cura dels actes programats: 
contractació d’orquestres, palcos (llotges), guarniments 
i altres maldecaps dels que d’uns anys ençà se’n fa 
càrrec l’Ajuntament que governa el poble. En aquest 
escrit voldria deixar les meves nostàlgies penjades del 
sostre, tot i que sempre son les companyes inseparables 
dels meus pensaments i records d’una joventut cada 
cop més llunyana.
Cal reconèixer que tot ha canviat molt i se li ha donat 
la volta com si es tractés d’uns mitjons.
Per raons de la vida moderna, no ens ha quedat altre 
remei que acceptar el canvi de dates tradicionals i això 
obliga a fer coincidir la nostra Festa Gran amb l’últim 
cap de setmana de setembre. Amb prou feines queden 
pagesos i el fi nal de la collita de l’avellana ja fa molts 
anys que ha deixat de ser el referent de la celebració 
de la festa. Cal reconèixer que la majoria de gent tre-
balla a fora vila i tot aquest vent de modernitat hem 
d’acceptar-ho amb el silenci dels fets consumats.
Per res del món em voldria convertir en un “busca-
raons” vulgar al fer-vos arribar les meves refl exions de 
“gat vell”, a banda dels meus records d’antic organit-
zador d’aquest esdeveniment i que guardo en un ba-
gul tancat amb set claus. Però crec sincerament que 
quan la diada de  Sant Miquel, el jorn més gran de 
la nostra Festa Major coincideix amb l’últim dissabte o 
diumenge de setembre i, fi ns i tot el divendres, aquest 
dia s’haurien de concentrar els actes més importants 
de la Festa. Enguany és donava aquesta coincidència 
feliç que el nostre nou i fl amant Ajuntament ha ignorat 
olímpicament.
Tant els hi suposava canviar l’ordre dels actes del di-
vendres 28 que sempre havia estat “la vigília” i concen-
trar-los en el dissabte 29, diada de Sant Miquel, amb 

la Missa Solemne, les sardanes a la plaça al migdia, el 
vermut tradicional, el concert de l’orquestra principal 
contractada, enguany del prestigi de “La Selvatana” i el 
ball de gala de nit amb la mateixa orquestra, per cert 
un espectacle magnífi c?
Al meu lleial entendre, aquesta Festa Major tot ens 
semblava que anava amb “el peu canviat”. A la tarda 
de la diada de Sant Miquel, s’havia programat una “tar-
da lírica” a càrrec de la soprano Mercè Mestre Barberà 
a,...renoi ...la plaça de les Monges! A l’aire lliure, a on 
la voluntariosa soprano, dubto molt que hagués arribat 
a cap nota compromesa. Sortosament el temps, sovint 
és més intel·ligent que les persones i l’amenaça de pluja 
va obligar a celebrar la “tarda lírica” dins de l’església 
de Sant Miquel un lloc més adequat.
Anècdotes apart, la diada de Sant Miquel va transcórrer 
d’una forma insípida -correfoc apart, que aquesta es 
una altra història-, perquè l’orquestra VENUS contrac-
tada pel ball de nit no anava més enllà d’aquells “locos 
por el ritmo”, els famosos “RIDELS”.
Crec que vàrem perdre tots plegats l’ocasió de recupe-
rar, encara que no més fos per un any aquell “glamour” 
de la diada de Sant Miquel. Des de la talaia dels meus 
anys, em permeto aconsellar en aquest Ajuntament i als 
que vindran, que quan es presentin ocasions de coinci-
dències com la d’aquest any, ho sàpiguen aprofi tar.
Permeteu-me acabar aquestes ratlles amb una anècdo-
ta personal i us demano anticipadament perdó amb 
tota humilitat per aquesta digressió. Durant tota aques-
ta Festa Major esbojarrada se’m feia tant palès que 
anàvem amb el “peu canviat” que ja no sabia si el meu 
Sant ho tenia de celebrar el divendres 28 o bé quan 
tocava el dissabte 29.
De ben segur que ja son coses de l’edat. Es una llàstima 
tenir d’envellir per veure segons quines coses.

Miquel Serra

Portada del programa de la Festa Major al fons del text difuminat.

ssa Solemne, les sardanes a la plaça al migdia, el 
ut tradicional, el concert de l’orquestra principal 
actada, enguany del prestigi de “La Selvatana” i el 

Amb el peu canviat
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Cuina Casolana PER T. ÀVILA I GRAU

LLENGUADO O FILETS AL CAVA 
                      
INGREDIENTS:
Filets de llenguado, 2 o 3 copes de cava sec, 1 got de 
tomàquet triturat, pebre negre, sal i julivert, llimona a ro-
danxes, maionesa i puré de patates.

PREPARACIÓ: 
Posem el cava, el tomàquet, la sal i pebre en una cas-
sola fonda. Deixem que bulli a foc lent i hi tirem el 
llenguado i ho deixem entre 3 i 4 minuts.
Ho posem en una plàtara i espolsem julivert i les ro-
danxes de llimona per sobre. Posem la maionesa i el 
puré de patates en una salsera a part com a compan-
yament.
Quan posem el cava i el tomàquet hem de procurar 
que redueixi una mica el suc.

TRONC DE CAP D’ANY
INGREDIENTS:
150gr. de farina, 150 gr de sucre, 3 ous, 400 gr. de xoco-
lata negre per desfer al “bany maria”, 1 sobret de llevat 
i xarop de licor.
Xarop de licor: 80 gr. de sucre, 6 cullerades grosses d’aigua 
i 3 cullerades de conyac, whisky o al gust.

PREPARACIÓ:
En un pot barregem els rovells de l’ou amb el sucre. I 
tirem la farina i el llevat i tapem el pot amb un drap de 
cuina. Muntem les clares a punt de neu i les afegim al 
pot. Tindrem el forn calent i hi posarem la plàtara du-
rant 10 minuts. L’embolicarem com un braç de gitano 
amb un drap humit i deixarem que es refredi.
Després li tirarem el xarop i el farcirem amb la xocolata. 
Quan estigui acabat li tirarem xocolata fosa per sobre, 
deixant reposar una mica. Amb un forquilla farem les 
ratlles del tronc i l’adornarem amb cireres confi tades i 
fulles de boix o grèvol.

¡BONES FESTES!
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El Patronat i col·laboradors de la II Festa dels Avis-1959

Per gentilesa del nostre col·laborador Miquel Serra, ens 
ha arribat aquesta foto que correspon a la festa - home-
natge de la vellesa de l’any 1959. En el programa editat 
totalment en castellà tal com era preceptiu en aquella 
època i diu:

II HOMENAJE A LA ANCIANIDAD
Organizado por el Patronato Local de la Obra con las 
colaboraciones del Magnífi co Ayuntamiento, de la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros i vecindario de 
Alforja.

PROGRAMA DE ACTOS
A las 10.- Pasacalle por la orquesta “La Selecta”.
A las 10’30.- Reunión de los homenajeados con sus res-
pectivas madrinas en la Casa Consistorial.
A las 11.- Santa Misa en la igesia parroquial de Sant 
Miquel Arcángel.

A las 12.-En la plaza del Sagrado Corazón, tendra lugar 
el acto de homenaje, bajo el siguiente orden:
- Apertura del acto por D. Antonio Llopis.
- Lectura de la Memoria por el Secretario del Patronato 

D. Juan Vernet.
- Homenaje de la Juventud por D. Miguel Serra.
- Proclamación de la Ancianidad por D. Antonio Avila.
- Parlamento de D. Angel Solá Vidal, representante del 

Patronato Superior de la Obra.
- En nombre de los homenajeados pronunciarán unas 

palabras D. Juan Martí i D. José Taverna.
- Exaltación espiritual de la Obra por el Rvdo. D. Alber-

to Espolet, Cura Párroco.
- Clausura del acto por D. José Martí, Alcalde y Presi-

dente del Patronato Local.
- Visita del patronato a los ancianos imposibilitados de 

asistir al acto.
Gran audición de sardanas en la Plaza.                                                  
AlLFORJA, 21 junio  1959

El Patronat i col·laboradors de la II Festa dels Avis-1959

Per gentilesa del nostre col·laborador Miquel Serra, ens 
ha arribat aquesta foto que correspon a la festa - home-
natge de la vellesa de l’any 1959. En el programa editat 
totalment en castellà tal com era preceptiu en aquella 

A las 12.-En la plaza del Sagrado Corazón, tendra lugar 
el acto de homenaje, bajo el siguiente orden:
- Apertura del acto por D. Antonio Llopis.
- Lectura de la Memoria por el Secretario del Patronato 

Temps era temps
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