Amics, amigues,
Alforgencs, alforgenques,
Companyes i companys de consistori,
Membres d’entitats i d’associacions del nostre municipi,
Sigueu totes i tots benvinguts a aquest acte amb que avui
iniciem la nostra Festa Major.
Abans d’entrar de ple en el motiu que avui ens ha portat
aquí, que és l’acte del pregó de la Festa Major, voldria
explicar, en nom propi i del Consistori d’Alforja que, tal i com
heu vist a la salutació del programa d’actes, aquesta és una
Festa Major diferent ja que, com totes i tots sabeu, som
enmig d’una situació sanitària molt complicada que, en el cas
de la Festa Major, per exemple, ens ha obligat a reduir el
nombre d’actes i a limitar-ne l’aforament.
És per això que, per tal de poder acotar la participació, hem
decidit que als actes, que són tots gratuïts i aquest es pot
seguir per internet, només hi pugui assistir la gent
empadronada a Alforja.
Entenem que aquesta mesura pot generar incomoditat o,
fins i tot, que hi hagi gent que no hi estigui d’acord, però
l’Ajuntament ha d’actuar seguint criteris objectius i
considerem que el fet d’estar empadronat o empadronada al
municipi és el millor criteri objectiu per al cas que ens ocupa.
Des del punt de vista de l’Ajuntament, el més fàcil seria no
posar cap tipus de limitació ja que, com més gent participi de

la festa, millor, ja que la programació sempre es pensa i es fa
amb l’objectiu que hi participi el major nombre possible de
ciutadans i ciutadanes, siguin d’on siguin i vinguin d’on
vinguin. Però en temps de pandèmia com aquests, una
mesura bàsica és evitar les aglomeracions.
Les meves companyes i companys de consistori i jo mateix
com a alcalde, tenim una responsabilitat envers la salut i el
benestar de totes i cada una de les persones d’Alforja i
considerem que la limitació dels aforaments és una més de
les mesures que per responsabilitat hem hagut d’adoptar,
tot i que no és de les que més ens agrada haver de prendre.
Ara, un cop dit això, si que voldria entrar de ple en aquest
acte, amb que tradicionalment obrim la nostra festa.
La Festa Major, amigues i amics, és per a molts de nosaltres,
més enllà dels actes i de la programació, sobretot, un sac de
vivències, de records i d’emocions.
Durant la Festa Major hem jugat quan erem petits i molts de
nosaltres vam fer el primer petó durant una Festa Major.
Hem ballat, hem rigut, ens hem divertit i hem viscut tota
mena de situacions.
Anys després hem sigut nosaltres, ja de grans, els que hem
portat a les nostres filles i als nostres fills a veure els gegants,
a seguir el correfoc i, sobretot, a transmetre als nostres fills i

filles aquella emoció infantil que nosaltres sentíem quan
erem petits i que, per sempre més, ens ha acompanyat.
Enguany, tots ho sabeu i ho heu vist en el programa, el
nombre d’actes, tots ells gratuïts, és reduït i ja m’he referit
abans a les limitacions pel que fa a l’aforament. Ara bé, del
que n’estic absolutament segur és que, malgrat aquestes
restriccions, totes i tots gaudirem i viurem intensament la
nostra Festa Major i que la festa seguirà sent l’espai on
viurem, riurem i sentirem tot aquest cumul d’emocions que
fan que, internament, ens sentim contents, orgullosos i
satisfets de ser d’Alforja,
de pertànyer a Alforja,
de sentir Alforja
i de viure intensament la nostra Festa Major.
I ara, i abans de referir-me explícita i personalment als
nostres pregoners, voldria deixar molt clar que l’Elena
Taverna i el Josep Maria Duran es representen avui a ells
mateixos, però al mateix temps, l’Elena i el Josep Maria són
la representació de totes i cada una de les persones d’Alforja
que durant aquests mesos de pandèmia, i sobretot durant el
període de confinament han treballat i treballen en llocs
essencials que fan possible que la vida, malgrat tot, continuï.
Des del personal sanitari al personal de la Fundació Casal dels
Avis, desde botigueres i botiguers, a les persones que

s’ocupen de les tasques de neteja i de manteniment del
nostre municipi.
Des dels voluntaris i voluntàries que s’han ocupat d’atendre
la gent gran i la gent més desvalguda fins als integrants
d’entitats i associacions que s’han ofert per col·laborar amb
l’Ajuntament i amb el poble en tot allò que ha convingut.
Sí, amigues i amics, avui personalitzem el pregó en l’Elena i
el Josep Maria, però avui ells representen a totes i a tots els
que treballem perquè aquesta situació d’acabi i que s’acabi
el millor possible.
Els pregoners de la Festa Major 2020 són dos superherois.
Dos superherois amb un gran poder.
l’Elena Taverna i el Josep Maria Duran són i representen avui,
tal i com acabo de dir, la llança i l’escut del nostre municipi
davant un drac que ens amenaça i ens atemoreix. Un drac
invisible anomenat Covid
Es un gran honor que l’Elena i el Josep Maria, els nostres
superherois, siguin enguany els nostres pregoners. I és un
honor per moltes coses, algunes de les quals, si m’ho
permeteu, us vull explicar.
Per començar he de dir-vos que, a hores d’ara, ells dos,
l’Elena, la doctora Taverna, en la seva qualitat de metgessa
de família al consultori d’Alforja i directora del CAP de les
Borges i de Cornudella i el Josep Maria, director de la

Fundació Privada Casal dels Avis i des de fa molts anys el
nostre ‘practicant’ serán avui amb nosaltres com a
pregoners, en nom propi i en representació de totes i cada
una de les persones d’Alforja que, fermament i de forma
responsable hem decidit plantar cara a la Covid 19.
Per tant, i encara que només fos per això, moltes gràcies
Elena, moltes gràcies Josep Maria, els nostres superherois de
la bata blanca, de la mascareta, els guardians de la nostra
salut i de la salut i el benestar dels nostres avis i àvies.
I deixeu-me dir-vos que, tot i que la batalla encara no s’ha
acabat, els nostres superherois, a hores d’ara, han sigut
capaços de mantenir el drac a ratlla.
I això, amics meus, ho hem de celebrar com una gran victòria,
com l’èxit col·lectiu de tot un equip i també, perquè no dirho, com un èxit personal del Josep Maria ja que la Covid no
ha pogut traspassar els murs de la Fundació Casal dels Avis.
Enhorabona Josep Maria!!
I també hem de celebrar com un gran èxit que, malgrat algun
ensurt, la Covid, sanitàriament, ha estat i està ben controlada
a Alforja gràcies a l’esforç i a la feina de l’Elena i del seu
equip, tot i que, evidentment, no podem relaxar-nos ni
baixar la guàrdia. Enhorabona Elena!!
Amigues i amics, vaig acabant.

El curriculum i les trajectories personals i professionals de
l’Elena i del Josep Maria són brillants i, per tant, no
m’equivoco si dic que són un referents per a la nostra
societat.
Ara bé, a més a més de les seves trajectòries personals i
professionals, el que sí que vull destacar, com alforgens i com
a alcalde, es la seva estreta vincualció i compromís amb
Alforja, amb el nostre poble.
El Josep Maria, nascut a Reus, va iniciar la seva vinculació
amb Alforja fa molts anys, quan ell en tenia 22, a la dècada
dels 80. Aleshores, com a Diplomat en Infermeria, va guanyar
la plaça d’Alforja i, des d’aquell dia al poble tothom el coneix
com el ‘practicant’. Anys després, l’any 2004, com tots sabeu,
el Josep Maria va fer-se càrrec de la direcció de la Fundació
Casal dels Avis, tot i que mai ha deixat, com a Diplomat en
Infermeria, d’atendre i de visitar a la consulta i per tant,
encara ara, per les alforgenques i els alforgencs el Josep
Maria segueix sent el practicant.
De la seva trajectòria professional vull destacar-ne dos
aspectes.
A un ja m’hi he referit, i és el fet que les mesures preventives
que tan ell com el seu equip han prés a la Fundació Casal dels
Avis han evitat l’entrada de la Covid a la residència, quan tots
sabeu que, en el conjunt de Catalunya i de l’estat espanyol,
les residències de gent gran han estat un dels llocs de major
penetració del virus.

D’altra banda, també vull posar de relleu l’exitosa gestió del
Josep Maria al capdavant de la Fundació Casal dels Avis, un
servei fonamental per al nostre municipi que, amb molta
feina i amb molt d’esforç ha passat, sota la seva direcció, a
ser rendible i autosuficient i, per tant, a autofinançar-se i a
generar un important nombre de llocs de treball, la major
part dels qual són d’Alforja i, per tant, tot plegat és molt
important per assegurar la viabilitat de la Fundació Casal dels
Avis.
Ara bé, més enllà d’aquestes fites professionals, el que vull
destacar ara i aquí és el compromís cívic i social del Josep
Maria amb tots nosaltres.
El Josep Maria, només dos dies després d’haver aterrat al
nostre poble, ja era membre de l’Agrupació de Ping-pong
d’Alforja i poc després va passar a col·laborar amb els Amics
d’Alforja, passant a formar part, posteriorment, de la seva
junta directiva.
A partir d’aquí el seu compromís amb el poble és una
constant: promotor del gimnàs i ja, com a regidor de
l’Ajuntament d’Alforja, càrrec que va ocupar durant 12 anys,
promotor o col·laborador entusiasta de la biblioteca, de
l’Associació de Dones, del Grup de Joves, del pavelló i de les
pistes de tennis i posteriorment, i ja fora de l’Ajuntament,
president de les AMPES, primer de l’Escola Bressol i després
de l’AMPA de l’escola Josep Fusté.

En el cas de l’Elena, de la doctora Taverna, i novament més
enllà de la seva trajectòria personal i professional, que l’ha
portada a completar estudis i a ser professora de cant, tot i
que no exerceix, i a ser, sobre el terreny, la màxima
responsable sanitària al nostre municipi, també voldria
destacar-ne l’alt nivell de compromís cívic i social.
Nascuda a Alforja, i per tant gran coneixedora de la nostra
realitat, l’Elena Taverna és solista de la Coral Floc, presidenta
actualment de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Josep
Fusté i, més enllà d’aquests vessants personals o
professionals, l’Elena és sobretot, a hores d’ara, una persona
a la que se li dirigeixen moltes consultes, tant privades com
de l’escola, de la llar d’infants o d’associacions i entitats per
resoldre dubtes i afrontar situacions generades per la Covid.
I ella sempre hi és.
Amigues, amics, acabo.
Una última curiositat. Tant l’Elena com el Josep Maria
coincideixen en què tant l’un com l’altre són, amb les seves
respectives parelles, pares de tres fills. Un noi i dues noies en
el cas del Josep Maria, dos nens i una nena en el cas de
l’Elena.
Segur, segur que els seus fills i filles són i han sigut part
d’aquesta gent que s’han emocionat i han crescut amb la
nostra Festa Major. I això és molt, molt important, ja que són
precisament aquests nois i noies, aquests nens i nenes els

que donen sentit, continuïtat i projecció de futur a Alforja i a
la nostra Festa Major.
Alforgencs, alforgenques,
Som davant dos superherois que toquen molt de peus a terra
i que, afortunadament, on deixen petjada, trepitjant fort, és
a Alforja.
Amigues, amics, un fort aplaudiment per a l’Elena Taverna i
pel Josep Maria Duran.
Ells tenen la paraula.

