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Un passeig per Alforja
Us convidem a perdre-us pels racons d'aquesta bella població del Baix Camp

Una imatge de la plaça del Mercadal d'Alforja | Marc Busquets

A uns minuts en cotxe de Reus, Alforja s'ofereix com un petit refugi de les cabòries del dia a
dia. Una escapada per passar-hi un matí val prou la pena, a la recerca de bells racons carregats
d'història i patrimoni. D'opcions, a banda, en tindreu moltes. Si hi pugeu a fer esport, ja a
l'entrada hi teniu les pistes de pàdel al vostre abast. Per fer-hi un mos i carregar piles abans de
perdre's pel nucli del poble, a més, hi teniu el bar del Parc. La plaça de les Monges o el carreró
de Sant Antoni, amb la capelleta inclosa, entre d'altres, són espais del municipi que cal
redescobrir.

Entre el Baix Camp i el Priorat

Alforja és, en certa manera, la separació (o la unió, segons com es miri) entre el Baix Camp i el
Priorat. Situada en una vall que protegeixen els cingles d'Arbolí, la Mussara i les muntanyes del
Mirador i Puigcerver, s'ha pensat sovint que la població pot tenir el seu origen en una alqueria
sarraïna, que explotava mines d'argent a la zona. La seva existència va aparèixer ja
documentada en una butlla papal de 1154, i per les referències dels experts es considera que
Ramon Berenguer IV va cedir el lloc a Ramon de Ganagot.

La carta poblacional data del 27 de juny de 1158, tal i com es fa constar en una placa que
trobareu en ple nucli antic de la vila. El més aconsellable, de fet, és que no seguiu un recorregut
establert prèviament. Deixeu-vos endur i passegeu-vos pels carrers del poble per conèixer-lo de
la millor manera possible. Us trobareu la cooperativa agrícola (la premsa d'oli encara funciona) i
la seva botiga, els rentadors nous, els antics cinemes (un dels quals a tocar de l'Església de
Sant Miquel Arcàngel, i l'altre en ruïnes) i l'actual centre de cultura, que molts anys enrere va
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ser 'l'hospital de les monges', perquè aquestes hi ensenyaven costura. Va ser, també, un
escorxador.

L'aiguat de 1994

Des de la plaça de les Monges, precisament, podeu enfilar el camí fins a la Baixada de les Creus.
Descobrireu també la plaça Deu d'Octubre, en record als aiguats de 1994. El conegut com
'aiguat de Sant Tomàs' va deixar més de 400 litres en tot just unes 24 hores, el que va causar
greus desperfectes al municipi i el seu entorn. L'ermita de Sant Antoni, posem per cas, va
quedar greument afectada. La seva visita, per cert, val molt la pena. Al nucli encara hi trobareu
també la casa de la vila, a la porxada plaça del Mercadal.

Finalment, el portal de l'Hospital o el bassot vell són altres icones d'Alforja que cal redescobrir.
Cal Batllet, la casa més antiga del poble (la portalada indica la data de 1427) es mostra
esplèndida per conformar un conjunt patrimonial únic al territori. Si hi afegim un entorn natural
privilegiat, l'escapada periòdica a la vila esdevé una necessitat.
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