Entrant a la pàgina web www.cjaleixar.blogspot.com vaig mirant el viatge que la CJA va fer a
Bilbao. Quina enveja! S’ho van passar molt bé. Només va faltar guanyar el partit. Llàstima!
Ara, com una pluja d’estiu, recordo el meu pas per “La Colla”, però després d’estar una estona
pensant, seria més aviat una pluja d’hivern perquè són moltes les coses que em venen al cap i començo
a reviure.
Recordo els orígens de la CJA. Per això ens hem de remuntar a l’any 1993, a la tardor. Si no
recordo malament, pels volts del mes d’octubre, podria ser el dissabte 9 d’octubre a les 19:00 hores.
Aquest dia vàrem celebrar una reunió al “Club”, local propietat de la parròquia, lloc on ens trobàvem
els joves després d’haver passat pel cine vell també de la parròquia. De fet, la parròquia sempre ha
ajudat els joves. Val a dir que ja feia uns anys, sobretot a l’estiu, ens deixava puntualment el Club per
fer festes. En alguna festa d’aquestes igual arribàvem a ser un centenar de joves. Hi fèiem cap tots els
joves del poble compresos en una franja d’edat molt àmplia que anava dels 14 anys fins a gent que
tenia... diguem-ne que alguns anys més. Em ve present que quan volíem ballar amb les noies venien
“els grans” i ens les prenien. Al principi d’aquestes festes, al voltant de l’any 1988, aleshores jo era
molt jove, tenia 14 anys. Van durar fins per allà l’any 1992, l’any olímpic, any de canvis importants,
també en això.
Retornant a l’any 1993, al 9 d’octubre a les set de la tarda, dir que la reunió al Club va ser per
tractar sobre, bàsicament, un punt de l’ordre del dia: la constitució d’una associació de joves a
l’Aleixar. En aquella època feia primer de carrera i la facultat de Ciències Jurídiques em va
proporcionar la formació necessària per convèncer als joves. Recordo com picava a màquina els
Estatuts a partir d’un model de la Terra Fèrtil, proporcionat pel Joan Olesti que juntament amb el
Josep Maria Bonet ens van orientar, un model de la Generalitat de Catalunya d’associacions juvenils,
el del Grup de Danses de l’Aleixar, i les recomanacions de la Fina Anglès, consultora habitual, la
professora de l’assignatura de català administratiu a l’Institut Gaudí de Reus que em va ensenyar a
redactar escrits oficials molt útils per fer tràmits administratius habituals i que ens va ajudar en la
redacció definitiva dels nostres Estatuts.
Doncs aquell dia vàrem decidir constituir l’entitat. La principal preocupació dels joves era tenir
un local per trobar-nos i poder fer coses. Ens van deixar el local de forma provisional tot dient-nos que
calia que ens organitzéssim per tal d’estar compromesos. La Junta de la parròquia volia que el nostre
espai fos al Casal Josep Guardiola, ens explicava que era el lloc on havíem d’estar amb la resta
d’entitats del poble, però de manera organitzada, podent canalitzar totes les inquietuds que teníem de
forma correcte i responsable. Millor allí que al Club, espai que presentava (i presenta) serioses
limitacions funcionals, algunes importants, com edifici a l’ús. Després, el Casal ens va proporcionar
un local i vàrem marxar del Club. Val a dir que els dies del Club van ser memorables i que tots els
joves, crec jo, els recordarem sempre.
La primera Junta de Delegats, des de l’any 1993 a l’any 1995, va estar formada per sis joves:
pel Jordi Vallverdú, Jaume Olivé, Ramon Ciurana, Martí Pàmies, Engelbert Sans i jo. Érem joves amb
moltes ganes de demostrar al poble que sabíem fer coses interessants i ben fetes perquè la gent no ens
veiés com uns joves desvinculats i poc participatius.
La següent Junta de Delegats, 1995-1997, va estar formada per la Marta Llauradó, Mònica
Forns, Ramon Ciurana, Engelbert Sans, Jordi Mariné, Xavi Forns i jo. Organitzàvem diverses
activitats (trobades al local, sortides ecològiques, activitats esportives, xerrades i conferències... tota
una sèrie d’activitats que aprovàvem en el programa global de l’entitat en Assemblea General),
estàvem a la Junta del Casal on col·laboràvem (amb l’aplec de Sardanes, els Reis, així com també
vàrem proposar la creació dels gegants del poble, tot recordant el dia que ens vàrem quedar al Casal
després d’una reunió l’Anton Olesti i jo per començar a organitzar els gegants que finalment va
esdevenir La Colla Gegantera de l’Aleixar), i teníem presència a la Societat Recreativa La Unió
(col·laborant amb l’entitat, participant en les festes majors del poble, assistint a les projeccions de
vídeo periòdiques i utilitzant la sala de ball per actes diversos).
Tot plegat va ser una explosió de ganes de fer coses pròpia dels joves que avui podem veure
reflectida en la CJA. Per molts anys!
Marcel Serra, primer president de CJA.

