COM VA NÉIXER EL CASAL DELS AVIS D’ALFORJA
El Casal dels Avis d’Alforja va néixer a partir de la inquietud per a dur a
terme una residència d’avis a la vila d’Alforja.
Una inquietud sorgida quan s’estava realitzant el programa electoral
municipal del mandat del 1983-1987 en la qual el Sr.Josep Mariné i Grau,
candidat a l’alcaldia d’Alforja va tenir una reunió amb l’aleshores conseller
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, Sr. Laporta.
El conseller va ésser molt positiu amb la idea però els va comunicar que la
tramitació no era àgil, donat que la petició no podia fer-se directament des
de l’ajuntament, sinó que s’havia de fer mitjançant una entitat que estès
dedicada als avis, i en aquells moments aquest tipus d’entitat no existia a
Alforja.
Així doncs per a començar s’havia de crear una entitat d’amics dels avis
amb la finalitat de poder fer tota la burocràcia que es requeria per a que
Alforja acabés disposant d’un Casal.
I així va ser com va néixer l’Associació d’Amics dels Avis d’Alforja el 13
de desembre de 1982 !
El primer pas que van fer els creadors va ésser convocar una reunió amb
diferents persones reconegudes de la població, hi eren presents en Antonio
Avila Llopis, en Julià Saludes Saludes, en Melchor Juanpere Prats, en Josep
Viñes Juanpere i en Josep Mariné i Grau..
Posteriorment hi va haver diferents assemblees, la més transcendent on hi
havia com a President Antoni Avila Llopis, vicepresident, Josep Mariné i
Grau, secretari Josep Viñes i Juanpere, tresorer Julià Saludes i Saludes,
contador, Melchor Juanpere i Prats i vocals Ramon Avila i Taverna, Maria
Porqueres i Rebull, Carme Gorga i Serra, Antón Aragonés i Guasch, Miquel
Salvadó i Llauradó, Josep Lucena Sicilia, Antón Val i Tost, Agustí Vilella i
Freixas, i també formava part d’aquesta junta el regidor de sanitat de
l’ajuntament .
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Una vegada constituïda l’Associació dels Amics dels Avis ja es podia
començar a parlar de comprar un local per a fer el casal dels avis.
En un inici hi havia quatre opcions, una d’elles era la finca urbana amb un
xalet situada a la carretera Reus-Prades propietat d’en Samuel Gran i Lola
Enric, la segona era un terreny a l’Avinguda Catalunya propietat d’en Josep
M.Borràs Mariné, la tercera era la casa propietat de Joan Grifoll (Cal
Rixixiu) a l’Avinguda Catalunya on hi havia el restaurant, i la quarta la casa
de Cal Botó ubicada a la Plaça de Dalt número 1.
A l’hora d’escollir el local definitiu hi havia diferents opinions, però per
unanimitat es va prendre la decisió d’escollir com a lloc idoni Cal Botó
tenint en compte principalment que els residents havien d’estar integrats al
poble, per a seguir tenint contacte amb la gent, per això el lloc millor era
un local dins ell nucli urbà de la vila on tot estava prop.
El 26 d’abril de 1983 davant del notari Aniano Cadiñanos es va comprar la
casa per 5 milions de pessetes als Srs. Olegari Mariné Miranda i Consol
Miranda Mor, signant per l’associació dels avis per delegació de la junta el
president Antonio Avila Llopis (de Cal Be), el secretari Josep Viñes
Juanpere (de Cal Viñes), Julià Saludes Saludes (Belet Faixa) i Melchor
Juanpere Prats (marit de la Pepeta Jasans).
Una vegada signada l’escriptura l ‘ Olegari Mariné es va reunir amb la junta i
va fer una aportació a l’Associació d’Avis d’un milió de pessetes que en
aquells moments significava una gran quantitat que els permetia començar a
tirar endavant el projecte.
Durant aquests primers anys desprès de la seva compra l’Associació d’Amics
dels Avis va arreglar la teulada de l’edifici i va fer l’adaptació de les sales
de la primera planta per tal de ésser utilitzades com a casal per a la gent
del poble, fins i tot una part es va fer servir una època com a consulta.
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L’any 1986 l’Honorable Sr.Josep Laporte i Salas va inaugurar la Primera
i Segona Fase del Casal.
COM VA NÉIXER LA FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS
D’ALFORJA
Donat que la finalitat principal dels Amics dels avis era fer una residència
d’avis, es va parlar novament amb la Generalitat de Catalunya mitjançant la
conselleria de Benestar Social per a saber de quina manera s’havia de
demanar i administrar, i la resposta va ésser que no ho podia fer
l’Associació d’amics dels avis sinó que era necessari crear un ens que
s’adaptés administrativa i tècnicament a les necessitats, i això era una
Fundació Privada.
L’Associació d’Avis va acceptar la proposta i va prendre un acord per a fer
realitat la residència. Reunint-se en assemblea extraordinària, el dia 6 de
Desembre de 1987, amb assistència de la totalitat dels socis degudament
convocats per la junta directiva van prendre per unanimitat els següents
acords:
1.- Que l’Associació “Amics dels Avis” constitueixi una Fundació Privada
amb el nom de Fundació Privada “CASAL DELS AVIS” sotmesa a la
legislació de la Generalitat de Catalunya segons la llei 3 de març de 1982 i
de més disposicions concordants.
2. Dotar a la Fundació mitjançant l’aportació a títol gratuït de l’immoble
propietat de l’Associació situat a Alforja, al carrer Plaça de Dalt núm. 1,
així com de la quantitat de 600.000 ptes en efectiu.
3. Aprovat el text dels Estatuts que hauran de regir a la Fundació Privada
“CASAL DELS AVIS” i que seran incorporats a l’escriptura pública de carta
fundacional.

FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS D’ALFORJA. Plaça de Dalt. 1 43365 Alforja. N.I.F. G-43119007
3/5

4. Facultar i autoritzar tan àmpliament com calgui en dret als senyors:
Miquel Porqueras Barberà, Josep Mariné Grau, Josep Viñas Juanpere, Joan
Simó Badet i Ramon Avila Taverna, per a que en forma conjunta o qualsevol
d’ells per separat compareixen davant notari i atorgui la corresponent
escriptura pública de carta fundacional en la que s’incloguin juntament amb
els requisits legalment establerts l’aportació dels bens que constitueixen la
dotació inicial de la Fundació, el nomenament del primer patronat i la
distribució de llurs càrrecs, i signin tots els documents públics i privats que
calguin per a dur a bon terme la constitució de la Fundació, llur inscripció al
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, la tramesa
de domini dels bens aportats, i els que calguin de forma legal i
reglamentaria.
5. Designar com representants de l’Associació perquè formin part del
Patronat de la Fundació al seu President, en Miquel Porqueres i als membres
següents, Josep Viñas Juanpere, Joan Simó Badet, Ramon Ávila Taverna.
Cal destacar que durant tot el procés es van seguir les instruccions dels
serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya.
Amb això Cal Botó ja era propietat de la Fundació Privada Casal dels Avis
d’Alforja que començava com a casal d’avis i tenia la intenció de fer-hi la
residència d’avis d’Alforja, de moment amb el local en propietat començava
a fer les primeres tasques per aconseguir-ho.
El 5 de febrer del 1988 es va fer la designació dels càrrecs del
patronat.
El primer president fou en Josep Mariné i Grau, el primer secretari en
Antoni Pujals i els primers tresorers en Viñas i en Simó.
Els primers temes tractats en les reunions inicials foren la posta en marxa
de la llar de dia..... la visita del President de la Generalitat Jordi Pujol al
poble i la seva inscripció com a soci d’honor de l’entitat, la demanda de
subvencions per al manteniment de les instal·lacions, pressupostos per al
condicionament del local..., compra de material i condicionament.
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El 15 de novembre de l’any 1990 el Conseller de Benestar Social,
Sr.Antoni Comes amb la benedicció del Mossèn Josep Mª Mitjans (capellà
de la Parròquia d’Alforja), i el President de la Diputació de Tarragona, Sr.
Joan Mª Pujals, va fer la inauguració oficial del Casal dels Avis com a
Residència .
Inicialment es va començar amb 23 places no assistides i escollides per la
Junta del Patronat, i hi havia al front de l’establiment un administrador que
va ésser durant molts anys el en Joan Salamé i Jasans, que en pau descansi.
En un principi la residència començà amb un 50% de les places ocupades, i
amb molt bones previsions. Alguns dels primers residents foren la Lola
“Espaiada”, la Rosario de “Cal Rumbo”, el Miquel Gener, l’Albert Bargalló...
Un any més tard, el 1991 en una reunió extraordinària ja es va parlar de
fer una nova inversió per ampliar local per a Residència d’Avis Assistida,
com a complement de l’existent i com no hi havia diners per a fer una
inversió es va haver de convocar una segona reunió extraordinària per a
concretar l’acord de la junta del patronat i demanar una inversió per al
finançament de la reforma i ampliació de la residència al departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, un pensament que va
materialitzar-se l’any 2000 quan la Casa Serra va ser pagada pels fons
de la Fundació com ampliació de la Residència.
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