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En dies en què encara estem tots sota sospita de
qui és el més culpable de la nova onada de contagis
COVID, el que està clar és que així i tot, les vacunes
han contribuït a reduir la mortalitat i la gravetat de
les afeccions. En aquest sentit ens atreviríem a dir,
en el marc de la nostra ignorància científica, que la
situació camina en bona direcció.
Els gurús de l’antropologia ja vaticinen que
l’època postpandèmica ha modificat hàbits i comportaments que obligaran l’individu a conviure entre l’analògic i el digital; o per explicar-ho de forma
entenedora, el teletreball, els confinaments i les
mesures preventives ens han encarat a obtenir les
compres i serveis a través de les xarxes, la vessant
digital de la nova quotidianitat.
Però al mateix temps, una bona part dels humans han pogut comprovar que hi ha vida més enllà de les pantalles, que els veïns existeixen i són
simpàtics, que la botiga de sota casa té de tot i bo,
que arriba de pagès i de la granja del Lluís.
Baixem a buscar el diari amb espardenyes i xandall i ningú s’estranya, parlem amb el quiosquer del
temps i maleïm els ossos a algun personatge que no
ens cau bé, o donem una ullada a l’aparador de la
Conxita, que té roba prou atractiva i de temporada.
Podríem considerar que es tracta del vessant analògic de la realitat post COVID.
Pensem que serà una lluita entre gegants amb
interessos a les Bahames i la gent del barri, del
poble, la comarca o la demarcació que lluiten per
mantenir una activitat, evitant el despoblament i
cuidant terra i paisatge, entre altres valors.
Analògic o digital, el repte serà que tots plegats
puguem conviure en aquests dos universos que la
COVID ha fet més presents.
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Automotor y Servicios
Concessionari oficial per a
Lleida i província

“Das Welt Auto SEAT
s'implanta al Pla d'Urgell i
aporta al mercat comarcal
una nova oferta de vehicles
seminous certificats que
garanteixen un estalvi
considerable”

Das Welt Auto SEAT:
estalvi, garantia i servei al Pla d'Urgell

C

ada cop hi ha més paràmetres a tenir en compte
a l'hora de comprar o canviar el nostre vehicle. És
evident que el preu pot ser l'element més destacat, però el comprador també es planteja altres
factors com el tipus de motorització, la combustió, si és elèctric o híbrid, la connectivitat... Un seguit de detalls que són
determinants a l'hora de materialitzar la decisió final, com
també ho és la visita al punt de venda, l'assessorament dels
tècnics i el primer contacte amb el vehicle.
Automotor y Servicios és el concessionari de la marca
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SEAT i CUPRA a Lleida, una empresa que ha consolidat la
divisió de vehicles d'ocasió garantits Das Welt Auto SEAT
en punts estratègics com el Pla d'Urgell. Concretament, ho
ha fet al polígon Golparc de Golmés, en una exposició de
més de 600 metres quadrats on rebrà una atenció personalitzada per part de l’assessor comercial i on pot trobar
l’assessorament professional del taller AUTO NAYOX en
mecànica, electricitat, xapa i pintura entre d’altres especialitats de l’automoció.
Das Welt Auto SEAT consolida la presència de la marca a
la comarca a través del vehicle seminou certificat. Disposen de vehicles de gerència i Km 0,
cotxes que han pogut tenir una vida entre
1.000 i 20.000 quilòmetres i que es revisen
per poder obtenir una garantia d'entre dos i
cinc anys. Das Welt Auto SEAT disposa d'una
àmplia varietat de models SEAT i Cupra amb
preus a partir dels 10.000 euros, vehicles revisats que es comercialitzen amb estalvis interessants per gaudir d'avantatges financers
i disponibilitat immediata.
A aquest estalvi també s'ha d'afegir que
Das Welt Auto SEAT pot finançar la compra
amb diverses modalitats d'operacions financeres flexibles i de futur que donen solucions
si es vol canviar, quedar o retornar el vehicle.

Das Welt Auto SEAT s'implanta al Pla d'Urgell i aporta
al mercat comarcal una nova oferta de vehicles seminous
certificats que garanteixen un estalvi considerable i la
qualitat en la compra.
Confiança i tranquil·litat són els seus senyals d'identitat, i per això tots els seus cotxes estan garantits i inclouen
10 serveis exclusius: des de Revisió Certificada a Garantia
europea fins a vint-i-quatre mesos, o opció a canvi o devolució, entre altres.
973 60 04 93
Polígon Golparc- Av. Europa, 15, Golmés
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celebrat les festes de fi de collita al seu voltant. Ha estat desmembrada per ventoleres i llenyataires furtius coneixedors
de les grans propietats de la seva fusta. I, fins i tot, s'ha salvat
d'una ordre del segle XVIII que manava tallar tots els arbres
dels camins reials per lluitar contra els bandolers. En els seus
moments de màxima esplendor, ha estat capaç d'arrecerar
fins a tres ramats de bestiar sota la seva majestuosa copa. I,
al llarg de tots aquests anys, s'ha creuat amb persones amb
qui ha establert un vincle robustíssim i que han deixat una
empremta indeleble en ella.
Que quedi per la història

“Pel seu creixement
lent, l'edat d'una
alzina és difícil de
determinar. Però
les dimensions
d'aquesta, amb un
tronc de 4,6 metres
de circumferència,
20 metres d'alçada
i de 24 metres de
capçada, indiquen
que ha viscut prou
segles per haver vist
pràcticament de tot:
festes, romanços i
guerres”

En Xavier Soberà, la Dolors Sans i la Josefina Sans són
unes d'aquestes persones. Són ells els qui ens expliquen, de
fet, totes aquestes gestes històriques de memòria, amalgamades amb les llegendes i un fort component de tradició
que els ha vinculat a l'arbre al llarg de generacions.
L'últim episodi crític que ha viscut l'alzinera ha estat molt
recent. Ja fa temps que vetllen per ella, però en saber que l'arbre es trobava en perill, l'any 2016, els tres de Cal Bep del Carreter van fer tot el necessari per salvar-la i retornar-la a la vida.
Una malaltia semblava que hagués de posar fi a la seva
vida. Es tractava de la Caparreta, una cotxinilla que ataca alguns arbres menjant-se les fulles tendres. En fotos antigues,
l'alzinera hauria pogut arribar a confondre's per un bosc sencer i frondós, però ara es trobava totalment seca.
Aquell mateix any 2016, l'arbre era declarat Arbre Monumental d'Interès Local després que Ajuntament i veïns
donessin suport al reconeixement del patrimoni municipal
i la seva conservació. Això va ser possible gràcies a la mobilització dels tres amics de l'alzinera que, en veure-la en estat
crític, van moure cel i terra per donar a conèixer la seva situació i despertar consciència entorn de l'arbre.
La Dolors Sans, qui té una sensibilitat especial per la poesia, en veure-la malalta va passar a l'acció dubtar. “L'alzinera és una supervivent i li hem de donar suport i respectar”, va

Alzinera del Quelàs:
l'etern gegant
Festes, romanços i guerres
Ja era allà, guaitant l'horitzó des de dalt del turó amb
vistes privilegiades a la plana, quan la comarca era pràcticament un desert. És, de fet, l'ésser més vell del Pla d'Urgell.
I la frescor de la seva ombra ha estat apreciada per tots els
transeünts i totes les gents que al llarg dels seus —almenys—
sis-cents anys han passat per sota la seva majestuosa figura.
Situada al capdamunt de l'Embassament de la Bòbila, a
pocs quilòmetres de Miralcamp, l'Alzinera del Quelàs s'alça just al costat d'on passa la carrerada, una via antiga de
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comunicació pels vianants que anaven de Barcelona a Saragossa i la mateixa que duia els reis a Poblet. Es creu que,
cap a l'any 1800, l'heroïna Agustina d'Aragó reposà sota la
seva copa.
Pel seu creixement lent, l'edat d'una alzina és difícil de
determinar. Però les dimensions d'aquesta, amb un tronc
de 4,6 metres de circumferència, 20 metres d'alçada i de 24
metres de capçada, indiquen que ha viscut prou segles per
haver vist pràcticament de tot: festes, romanços i guerres.
Ha vist créixer el seu poble fins al punt que les seves arrels
s'han confós amb les de la vila i els que l'habiten, que han
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dir-se. Gràcies a un grup que va crear a través de les xarxes
socials, va aconseguir mobilitzar un grapat de gent d'arreu
de la comarca que es preocupaven pel bé de l'alzinera i demanaven més suport per posar remei a la situació.
Un cop revolucionat el poble, el consistori va arribar a
un acord amb el propietari per poder intervenir i millorar la
salut de l'alzina, i és així com, aleshores, en Xavier Soberà va
posar fil a l'agulla i va buscar uns experts que poguessin ferli un tractament fitosanitari d'endoteràpia, que consisteix a
punxar-la amb un líquid que corre per la saba, de manera
que s'evita la necessitat de posar tants insecticides per fora.
Però no només això, sinó que Soberà va arreglar tot l'entorn de l'alzina, una tasca en la qual segueix treballant avui,
dia a dia: ha desbrossat les males herbes, ha instal·lat pedres
a terra, ha instal·lat una escala de fusta i una escala de pedra
per arribar a l'alzina. “Ha passat guerres i de tot”, afirma en
Xavier recordant aquest recent episodi com un dels més crítics
que segurament haurà viscut l'alzina al llarg d'aquests sis segles.
“Hi va cada dia, i ho fa tot amb xapó. Són moltes hores
de dedicació i telefonades”, declara la Josefina amb relació a
totes les tasques i tràmits que ha fet el seu marit per l'arbre.
A poc a poc, i a base de delicades intervencions, d'aleshores ençà, l'alzinera ha fet un progrés evident, i la seva copa
ha anat recuperant el seu to verd i la seva frondositat fins a
ser l'arbre monumental que és avui. “No veuràs cap padrí que
sigui tan agraït com l'alzinera”, assegura Soberà,
orgullós de la fermesa de l'arbre.
Quan els preguntem quants anys pot arribar a viure, ell respon de pressa: “Uh, no se
sap!”. La qüestió, és clar, és que ho segueixi fent
durant uns quants segles més.
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regar-se de la seva força centenària.
Les arrels de l'Alzinera del Quelàs són tan fortes i extenses
que arriben fins i tot a l'altra banda de l'oceà. La Dolors Sans
ha despertat l'interès per l'arbre arreu del món, des d'on han
arribat poemes i, fins i tot, propostes d'agermanament.
És el cas de l'Árbol Buzón de Tepeji del Río, un arbre també
molt característic perquè el seu tronc abraça una bústia, que
ha quedat incrustada en la seva escorça, i que té la seva pròpia protectora, l'escrpitora, historiadora i promotora cultural
María Guadalupe Huicochea, amb qui s'ha arribat a l'acord
d'agermanar els dos arbres per les similituds que comparteixen les seves històries respectives: el perill imminent de
desaparèixer, la cura i la protecció dels qui l'estimen i la seva
popularització arreu del món.
L'objectiu dels tres de Cal Bep del Carreter, però, va més
enllà, ja que tenen la intenció que l'alzina sigui declarada Arbre Monumental de Catalunya. També desitgen que s'hi instal·li una pedra amb el seu nom, “perquè l'arbre té una història i un nom propi: Alzinera del Quelàs”.
I és que nosaltres passarem, però, com una fidel amiga,
l'alzinera seguirà allà. I veurà créixer encara més el poble, i seguirà guaitant la plana com un gegant verd, silenciós, pacient,
immutable. Així ho descriu la Dolors Sans de forma única en
diversos poemes que ha musicat el miralcampí Pere Romà:

L'estendard de Miralcamp
Joan Bellmunt Figueres va escriure unes
línies a l'alzinera una vegada que va ser al poble. I, tot sovint, hi ha persones que s'apropen
a l'arbre per abraçar el seu immens tronc i car-
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'El Clot del Dimoni' és el
primer llibre de l'historiador
mollerussenc Daniel Altisent,
un dels joves talents ponentins sorgits de la factoria del
Centre de Recerques Mascançà, amb el qual ha volgut posar ordre a moltes de
les cròniques publicades al
voltant de la història de Mollerussa. “Miquel Polo, Jaume Vila i Tomàs Badia, entre
altres, van recopilar episodis
sobre la capital del Pla d'Urgell, i tot plegat estava molt
desordenat”, explica Altisent.
Altisent ha estat un fidel
col·laborador en les publicacions de la revista Mascançà
i l'any 2018 es va decidir a divulgar una versió personal de
la història de Mollerussa. Volia que fos un treball a cavall
entre la revisió de l'existent i
la recerca profunda sobre els
episodis més foscos o menys
coneguts, per les dificultats
sociològiques; es refereix
a la Guerra Civil i el primer
franquisme -que, per cert,
és la part de la història que
més l'apassiona-. Va decidir
començar a publicar el seu
treball al diari Territoris, un
recull que començava amb
Ermengol V i que va anar desplegant durant catorze capítols fins a arribar a la Guerra
Civil i el primer franquisme.
A mesura que es van

anar publicant els capítols de
la nova cronologia històrica
mollerussenca, va anar creixent l'interès dels lectors i,
al mateix temps, la voluntat
de l'autor de convertir el seu
treball digital en una obra
analògica i literària, també
empès per la redacció de
Territoris. A partir del quart
capítol, Altisent es va plantejar convertir la nova recerca
en un llibre.
Altisent destaca que el
treball relata episodis coneguts, però la seva interpretació personal dels fets els
poden convertir en inèdits.
Com la història del Parrot,
un personatge que els relats
l'han situat com el malvat
bandoler, però que en realitat havia sigut un dels ciutadans més rics de Mollerussa,
prestador i benestant, i havia
contractat uns bandolers per
assaltar les diligències. Però
Altisent confessa que el seu
veritable interès ha sigut
sempre la Guerra Civil i el
primer franquisme, una època sobre la qual l'historiador

ha escrit sense complexos
per tractar de descriure-la
tal com va ser, i defensant
que la gent no va tenir la culpa de l'esclat de la contesa
bèl·lica. Anys de república,
revolució proletària, les col·
lectivitzacions, saquejos de
patrimoni, detencions, el gir
del franquisme, els efectes
de la dictadura i la deriva al
caciquisme local.
Altisent també confessa
que no pot entendre com
Mollerussa conserva encara
noms de carrers dedicats a
personatges clarament afins
a la dictadura, com Llorenç
Vilaró o Francesc Greoles
Marbà. Segons l'historiador,
això podria ser una mostra
d'aquest “franquisme sociològic”, que no ha desaparegut del tot encara.
"'El Clot del dimoni' recull detalls desconeguts o
poc coneguts, anecdotari i
històries de personatges rellevants de Mollerussa, la
lluita de classes, els poders
i les enveges, i va des d’Ermengol V el de Moyeruca o

Jaume Barqué Lo Parrot, a la
revolució dels canals, el caciquisme de republicans i carlins, la Forestal d'Urgell, la
República, la Guerra Civil i els
dos darrers capítols dedicats
al franquisme"
Daniel Altisent diu que
amb aquest treball també ha
volgut reivindicar la història
com a ciència, deixar clar qui
hi ha darrere del treball, com
s'ha fet i, sobretot, de les
fonts que s'ha nodrit.
La conclusió de tota la
conversa amb l'autor d''El
Clot del Dimoni' és que és
un apassionat de la història
i que la seva gran passió és
escriure: "sempre estic escrivint", confessa. Però interrogat sobre la continuïtat de la
història de Mollerussa, deixa
anar que creu que la ciutat
ha evolucionat al voltant
d'aquests criteris de conservadorisme i que, ara per
ara, "no tindria massa cosa a
explicar" tret de detalls personals, com els que ha inclòs
en el llibre.

“'El Clot del dimoni' recull detalls desconeguts o poc coneguts,
anecdotari i històries de personatges rellevants de Mollerussa, la
lluita de classes, els poders i les enveges, i va des d’Ermengol V el de
Moyeruca o Jaume Barqué Lo Parrot, a la revolució dels canals, el
caciquisme de republicans i carlins, la Forestal d'Urgell, la República,
la Guerra Civil i els dos darrers capítols dedicats al franquisme”

Un apassionat per la història
que utilitza l'escriptura
com a teràpia
Ha presentat el seu primer llibre, que es va gestar a conseqüència de la
publicació de catorze articles al diari digital Territoris.cat
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' Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

(IRTA) treballa, juntament amb altres entitats europees i dels Estats Units, en diversos projectes
encaminats a predir els efectes que el canvi climàtic tindrà en la demanda d'aigua als camps de cultiu.
L'IRTA està duent a terme diversos projectes sobre la gestió de l'aigua de reg en el marc del canvi climàtic, donat que
es preveu que l'aigua serà un dels recursos "més problemàtics i crítics del futur", ja que el canvi climàtic farà augmentar
les necessitats d'aigua de reg als conreus i, especialment,
farà difícil fer previsions a curt termini.
Segons el delegat territorial de l'IRTA a les Terres de Lleida i Ponent, Joan Girona, “s’estan desenvolupant models
que, amb certa antelació, puguin definir quines són les necessitats d'aigua, i d’aquesta manera es puguin implementar
estratègies per minimitzar els riscos i, si pot ser, que aquests
no es notin", ha explicat Girona, que assegura que el canvi
climàtic provocarà que no hi hagi suficient aigua per cobrir
les necessitats de reg.
Davant d'això, diu, que cal ser "molt més eficients" i "estar preparats", ja que estima que en els pròxims cinc anys el
país passarà, almenys, per un episodi de sequera. "No sempre faltarà aigua, serà una muntanya russa", matisa. Així i
tot, diu que aquests episodis s'aniran repetint cada vegada
més sovint i de manera més intensa.
Un dels projectes que es porta a terme al camp experimental que l'IRTA té a Mollerussa és el de calcular la quan-

titat d'aigua que utilitza un conreu mitjançant un lisímetre.
Es tracta d'un instrument que incorpora una bàscula d'alta
sensibilitat i que mesura la quantitat d'aigua que els conreus
evapotranspiren. A més, també mesura la quantitat d'aigua
que necessita la planta a partir de la quantitat de radiació
que aquesta intercepta.
A banda del lisímetre, l'IRTA també desenvolupa sistemes de programació de reg automàtic orientats a fer una
gestió més eficient de l'aigua de reg.
Entre el 15 i el 30 de juliol, l'Agència Espacial Europea
(ESA), la NASA i la SAFIRE sobrevolaran el Pla d'Urgell amb
sensors tèrmics i radar per tal de generar mapes d'evapotranspiració i humitat superficial del sòl.

“IRTA està duent a terme diversos projectes
sobre la gestió de l'aigua de reg en el marc del
canvi climàtic, donat que es preveu que l'aigua
serà un dels recursos "més problemàtics i
crítics del futur”

L'IRTA estudia com pal·liar els efectes
de la sequera en els conreus
S’estima que en els pròxims cinc anys, el país passarà, almenys,
per un episodi de sequera, que s'anirà repetint cada vegada
més sovint i de manera més intensa
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Bike Aventura es converteix en el
parc lúdic de ciclisme més gran
del sud d’Europa
Al bell mig del Pla d’Urgell, al municipi de Vila-sana, s’ha consolidat el
projecte Bike Aventura, un centre lúdic de ciclisme que ha impulsat Marc
Tugues Tarragona, un reconegut professional de la bicicleta amb una
dilatada trajectòria esportiva

16
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l bell mig del Pla d’Urgell, al municipi de Vila-sana, s’ha consolidat el projecte Bike Aventura, un
centre lúdic de ciclisme que ha impulsat Marc Tugues Tarragona, un reconegut professional de la
bicicleta amb una dilatada trajectòria esportiva.
El parc de ciclisme va néixer com a circuit homologat per la
pràctica de BMX, una modalitat en la qual va destacar Tugues i de la qual en va arribar a ser preparador nacional, i
des de l’any 2014 ha acollit campionats nacionals i internacionals de rellevància. Un bon nombre d’esportistes catalans
i espanyols han passat temporades a Vila-sana per preparar
les competicions de la mà del mestratge de Marc Tugues.
Va ser el primer circuit a disposar d’una rampa olímpica, i
també es va convertir per un període curt de temps en centre de tecnificació. Un període de rellevància competitiva

que es va haver d’abandonar a conseqüència de la desídia
d’alguns estaments de l’administració.
Marc Tugues no va defallir, i amb la complicitat indispensable de l’Ajuntament de Vila-sana va anar transformant la
zona de competició en un parc de lleure per gaudir de la
bicicleta i les activitats en un entorn rural envoltat de natura,
i a poca distància de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
El nou Bike Aventura s’ha convertit en destinació d’activitat
estiuenca i extraescolar de referència, amb 12 pistes de diferents nivells. Aquest estiu, passaran pel parc del Pla d’Urgell
al voltant de mig miler de nens i nenes de tot Catalunya,
i també participants en dos campaments durant els mesos
de juliol i agost. Segons Tugues, amb l’actual remodelació, el
parc s’ha convertit en el centre lúdic de ciclisme no competitiu més gran del sud d’Europa.
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naris de la Xina que tenen efectes descontaminants i poden
ser una bona eina per combatre el canvi climàtic, tot plegat
per aportar un gra de sorra a la descarbonització del planeta,
segons explica Tugues.
La complicitat amb el municipi
Vila-sana ha implicat tots els agents locals per tal de desplegar
una oferta turística atractiva aprofitant la rellevància de
l’Estany d’Ivars i Vila-sana i el Parc Bike Aventura, com ara els
allotjaments rurals Casa Utxafava, Ca l'Andorrà i Cal Pau, i els
restaurants Petit Xiroi, Villa Orce i Àrea de Servei de Vila-sana.
A la proposta també s'hi afegeix la Finca OM, l'equipament del
Centre d’Immersió (CIM) i la Ruta de l'Anell.

Text: Cristina Mongay

La proposta de lleure de Vila-sana obre les instal·lacions com
escola de ciclisme, no tan sols per a infants i joves que han
d'aprendre a circular i utilitzar la bicicleta amb seguretat,
sinó també per adults que tenen interès en el pilotatge de
les dues rodes. A més, per iniciar-se a l’activitat no cal disposar de bicicleta ni equipació de seguretat, ja que el parc
disposa de lloguer de material.
Marc Tugues va aprofitar el període de la pandèmia per ampliar el parc i introduir serveis i equipaments per millorar
l’oferta familiar: una zona d’ombrada amb barbacoes, una
llacuna amb peixos i amfibis autòctons i un corral amb animals domèstics, entre altres. I per aconseguir i divulgar la
sostenibilitat, ha plantat al recinte paulònies, arbres origi-
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(1)

“El nou Bike Aventura
s’ha convertit
en destinació
d’activitat estiuenca
i extraescolar de
referència, amb 12
pistes de diferents
nivells. Aquest estiu,
passaran pel parc
del Pla d’Urgell al
voltant de mig miler
de nens i nenes de tot
Catalunya”

De les presons republicanes
al camp de Gusen: la història
d'Enric Curià Gatius
Descobrim la vida d'Enric Curià Gatius, una de les 313 persones ponentines
deportades als camps nazis, a través de la recerca de la seva filla Maria Teresa

A

questa història té l’objectiu de perpetuar en el
temps les aventures i desventures viscudes per
l'Enric Curià Gatius i els seus, una família que,
com tantes altres de casa nostra, va sofrir l’indescriptible horror de les urpes nazis.
També vol ser un far d’esperança, amb la recerca com
a mode de viure, per caminar en pau i homenatjar l’infinit
amor a un pare, espòs i fill que, com desgraciadament tantes
altres persones, van desaparèixer entre calamitats als camps
de concentració nazis.
Lleida, juny del 2021
Parlo per telèfon amb la Maria Teresa Curià Casbas. Encara
no ens coneixem personalment, però sé de bona font que la
seva tenacitat i amor li han permès reconstruir documentalment l’èxode que va viure el seu pare, l’Enric Curià Gatius.
Dues setmanes més tard, la visito a casa seva, una llar
plena de records, que crida en silenci. I descobreixo, amb
una minuciositat que frega la professionalitat dels arxius, les
peripècies que va viure el seu pare, així com les seves pròpies per reconstruir la seva figura.
La recerca més exhaustiva al voltant del seu pare la va
començar arran de la mort de la seva mare, l’any 2010. Una
intrèpida aventura documental que l’ha portat a fer una
trentena de consultes a historiadors, administracions internacionals, advocats i arxius d’arreu d’Europa. Entre ells,
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l'Archivo General Militar de Ávila, l'Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca, l'Arxiu de Caen o l’Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution.
L’inici de tot
L'Enric Curià Gatius va néixer el 15 de febrer de 1911 a
Rosselló. Poc temps després del seu naixement, la família va
decidir traslladar-se a viure a la capital de Ponent, al segon
pis del carrer de Cavaller 46.
El protagonista de la nostra història va anar a escola fins
als catorze anys, i posteriorment va obtenir el títol de Mecànic Ajustador.
L'any 1932, a causa d'unes marques de cremada que tenia a la cara, es va estalviar fer el servei militar. L'1 de setembre del mateix any va començar a treballar com a mecànic a
la Fàbrica J. Trepat de Tàrrega, l'epicentre de la mecanització
de l'agricultura ponentina d'aquells temps.
A la capital de l’Urgell va conèixer a la Paquita Casbas Galicia, natural de Fraga, treballadora de la fonda targarina Cal
Sila. Amb ella es casà a l’església de Sant Martí de Lleida el
31 de març de 1937. Un cop casats, la parella tornà a Tàrrega
i s’instal·là en un habitatge d’una sola planta del número 6
del carrer Urgellet.
El dia 8 de setembre de 1937 la seva història canvià per
sempre més: l'Enric va ser cridat a incorporar-se a l’exèrcit
republicà, als Serveis Auxiliars.
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camp de Gusen, amb el número d’ingrés 10154.
Pràcticament un any després d’arribar a Gusen, el 28 de
gener de 1942, l’Enric Curià Gatius va morir. Segons consta
a la fitxa de defunció, a causa d'una “bronquitis aguda i xoc
cardíac," però això no és més que l'encobriment d'una mort
programada a força de l'extenuació de la feina d'esclau i en les
condicions més inhumanes.
Segons el llibre d'incineracions del forn crematori de Gusen, l'Enric Curià Gatius fou incinerat el dia següent.

En la seva absència, la Paquita, que ja llavors
estava embarassada de cinc mesos de la Maria
Teresa, anà a viure a casa del sogre, a Lleida.
La deserció
L'Enric es presentà al reclutament, però,
veient el perill que se li apropava, desertà.
Pres per la por i la inexperiència, poc temps
després tornà a casa del pare i, aconsellat
per aquest, s'entregà a les autoritats militars a Gardeny. Allí quedà detingut, en règim
obert, a l'espera del seu trasllat a la presó de
Barcelona.
El dia 3 de febrer de 1938, n’Enric Curià
Gatius fou traslladat a la presó del Castell de
Montjuïc. Ho feia només sis dies després del
naixement de la seva única filla, Maria Teresa. Abans de marxar, però, va anar a acomiadar-se de la seva família.
Ningú d’ells sospitava que aquella seria la
darrera vegada que es veurien.
“No.t puc expresa l’emosió qu’esperimenté al tenir-la
per primera vegada als meus aimans brasos”
[transcripció de la carta de 28 de gener de 1938, escrita
per Enric Curià Gatius, adreçada al seu germà Julio]
El Govern de Negrín posava en pràctica un indult als desertors, l'objectiu del qual era reincorporar la força d’homes
útils a files. Així, l’agost d’aquell annus horribilis, va saber
que estava destinat a Ripoll, per tal de formar part de la 55a
Divisió de les tropes republicanes.
Tot i que la seva instrucció no havia acabat a mitjans
d’agost, s’envià al front, al sector de Balaguer. Novament es
reorganitzà i traslladà al sector que anà de Tremp a Sort i Llavorsí.
El 23 de desembre de 1938, l’exèrcit franquista inicià
l’ofensiva a Catalunya i el 26 de gener caigué Barcelona. La
55a Divisió s’hauria replegat a Berga, deixant nombroses
baixes pel camí.
La pista de l’Enric s’esfumà.

(2)
L’exili
Segons documentació que ha pogut extreure la Maria Teresa Curià, passà a França el febrer de 1939, juntament amb
el mar de temerosos republicans que ho feien en aquelles
dates. Des de l’exili, l'Enric Curià va escriure algunes cartes
a la seva família.
Segons s’ha pogut constatar a través de la recerca dels
anys seixanta que feu el seu tiet Julio, l'Enric Curià va ser internat al camp de Le Barcarès, i posteriorment a Saint-Cyprien.
L'Enric Curià, igual que uns 20.000 republicans espanyols
més, va formar part de la unitat 107 de les Companyies de
Treballadors Estrangers (CTE).
El maig de 1940, l’exèrcit alemany invaeix França, i feu
presoners a milers de republicans allí refugiats. Detingut
pels alemanys al territori ocupat de Delle, el 20 de juny de
1940 l’Enric Curià fou internat al 'frontstalag 140', a Belfort,
i més tard traslladat a l’'stalag XI B', a Fallingbostel, amb el
número 86557.
Poc temps després, el Ministro de Asuntos Exteriores espanyol Ramón Serrano Suñer va sentenciar que no es faria
càrrec dels refugiats espanyols a França -"no
hay españoles fuera de España"L’estatus jurídic d’aquests refugiats, de
la nit al dia, i per sempre més, canvià. Passaren de ser presoners de guerra a presoners
polítics, podent ser traslladats dels camps de
detenció del front ('frontstalag') als camps de
concentració nazis.
Els camps de concentració
El 25 de gener de 1941, l’Enric Curià fou
entregat a la Gestapo. Només dos dies després, fou deportat al camp de concentració
de Mauthausen amb el número de matrícula 5887. Allí només hi va romandre vint-i-un
dies, sent traslladat el 17 de febrer al sub-

(3)
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Comença la recerca
En Julio Curià inicià la recerca del seu germà al 1960,
adreçant-se al cònsol d'Espanya a París i a l'ambaixador d'Espanya a França; la resposta fou que no tenien dades del parador de l'Enric.
El 20 de març de 1961 es va rebre la constatació de la
mort de l'Enric per part de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos Víctimas del Fascismo (FEDIP).
El règim franquista, però, estava al cas d’aquesta informació des dels anys 50, però els seus éssers estimats mai
no la van rebre. De
fet, la Maria Teresa
Curià va veure accidentalment i per primera vegada aquest
document el 2012, al
lloc web de Memoria
Histórica del Ministerio de Justícia.
Un cop la família
va constatar la mort
d’Enric Curià, procedí a realitzar els tràmits per aconseguir
una indemnització
per a la seva esposa.
Així, començava una
altra feixuga i llarga
lluita, no lliure d'in(1)
terminables tràmits
burocràtics.

Després de 14 anys, diversos judicis, i gràcies a l'advocat
alemany Heinrich Ruppmann, el 27 de novembre de 1976
rebien aquesta compensació econòmica.
Mauthausen, 70 anys després
Els dies 10, 11 i 12 de maig de 2012, la Maria Teresa Curià
va visitar per primera vegada el camp de concentració de
Mauthausen. Aquest va ser el primer dels seus 6 viatges al
cor de la memòria de la barbàrie nazi.
En aquest va visitar Gusen, on va poder llegir una carta
al seu pare, escampà terres que duia del turó de Gardeny i
penjà una placa commemorativa.
“Estimat desertor (...) T’ofereixo la meva veu, per cridar
amb tu, als quatre vents, el que, en silenci, vas tenir que
suportar. Aquí van culminar tots els teus patiments. (...)”
[transcripció parcial de la carta original de la Maria Teresa
Curià llegida a Gusen i Mauthausen el 11 i 12 de maig de 2012]
Al seus 83 anys, la Maria Teresa Curià segueix sent una
dona activa, sensible i compromesa.
Assisteix puntualment a les cites organitzades per l’equip
de treball de Memòria Democràtica de la Paeria de Lleida,
així com als viatges de l’Amical de Mauthausen.
A més, convidada per l'historiador Josep San Martín, visita els instituts de la capital de Ponent per mantenir viva la
memòria del seu pare.

Peus de fotografia:
1. L'única fotografia que la Maria Teresa Curià conserva del seu pare, extreta d'una fotografia escolar d'inicis del
segle XX. Fotografia: Arxiu personal de la Maria Teresa Curià.
2. Maria Teresa Curià en el seu primer viatge a Mauthausen. Fotografia: Arxiu personal de la Maria Teresa Curià.
3. Maria Teresa Curià revisant el seu arxiu documental
al voltant del seu pare. Fotografia: Cristina Mongay.

“Un cop la família va
constatar la mort d’Enric
Curià, procedí a realitzar
els tràmits per aconseguir
una indemnització per
a la seva esposa. Així,
començava una altra
feixuga i llarga lluita, no
lliure d'interminables
tràmits burocràtics.”
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Nubulus

En la factoria de l'Id'a de Bell-lloc, Nubulus gestiona milions de bits que fan possible la funcionalitat i l’accés a la
tecnologia de moltes petites empreses de sectors molt variats. La parella de professionals tenen molt clar que la transformació digital és imprescindible, i que s'ha de fer arribar a
tots els sectors econòmics.
L’Erik i el Vidal consideren que tothom hauria de passar
per l'Id'a o per una de les incubadores de la xarxa del CEI que
hi ha a la demarcació de Lleida. Ells responen a la màxima
que cal “centrar-te en el que has de fer i no en el que necessites per fer-ho”, per la qual cosa els nous empresaris saben
que necessiten poder arrencar amb el mínim de despeses, i
que això tan sols es pot trobar a les incubadores.
Nubulus es va gestar a Mollerussa i ha evolucionat a l'Id'a
de Bell-lloc per la disponibilitat d’espai, els serveis integrats, el
preu i la relació amb altres empresaris. Nubulus compta actualment amb dues divisions; una dedicada al sector industrial i
una altra al comerç i la petita i mitjana empresa.
Erik i Vidal consideren que l'd'a de Bell-lloc els ha permès
consolidar el projecte dedicant-se al que realment és efectiu
per avançar i créixer.
A la pàgina web de Nubulus trobem aquesta definició del
que es cou en el seu codi professional:

“A Nubulus t’assessorem i acompanyem en
aquelles iniciatives que prenguis per millorar
la presència digital del teu negoci. Actuem
avui per arribar al teu client del demà”

Nubulus:
“Centrar-te en el que has de fer i no en
el que necessites per fer-ho”

L

’emprenedoria s’ha convertit en un tòpic molt utilitzat en l’entorn laboral, sobretot quan es tracta
de noves oportunitats i sortides per a les noves
generacions, un concepte genèric amb el qual
es vol donar a entendre que, ara com ara, arrencar un
projecte empresarial depèn, en gran part, de la passió i
l’esforç dels impulsors.
Així i tot, es troben oasis per aquestes noves generacions
d’empresaris que creuen en el futur dels seus projectes. Ens
referim a les incubadores d’empreses, espais comunitaris
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que tenen com a objectiu facilitar eines i equipaments per
a l’arrencada de noves empreses per poc més de 100 € al
mes tot inclòs.
La Incubadora d'Empreses d'Innovació Agrometal·lúrgica
de Bell-lloc (Id'a) n’és un referent, reconegut recentment per
la Fundació FUNCAS com el millor de Catalunya i entre els
quatre primers de l’Estat. I en aquesta casa de nous projectes empresarials s’ha consolidat Nubulus, una iniciativa sorgida de l’enginy de l'Erik Garcia i Vidal Vidal, dos apassionats
del codi i la tecnologia.
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: FiraTàrrega

FiraTàrrega celebrarà la 40a edició
recuperant la seva presencialitat
Aquesta edició extraordinària del certamen acollirà 50 espectacles de pagament

F

iraTàrrega és carrer, aglomeracions, música en viu,
moviment, creativitat i somriures, un essència que
es vol preservar i gaudir en l’edició 2021, tot i les
mesures excepcionals de seguretat que encara
s’han de complir.
El certamen se celebrarà del 9 al 12 de setembre, desple-

gant-se a la capital de l’Urgell la seva quarantena edició, fet
que constata la trobada com a referent en majúscules de les
arts escèniques a Ponent i arreu del país.
FiraTàrrega torna a la presencialitat totalment i amb la
voluntat de rehabitar l’espai.
Una de les novetats destacables de l’edició d’enguany

és que tots els espectacles seran de pagament, ja que es vol garantir l’assistència del
públic. La fórmula escollida serà la de preus
populars, que aniran dels 2 als 5 euros, per
als espectacles de carrer, i es mantindran els
preus habituals en els espectacles de sala.
Tornarà, a més, la presencialitat del mercat, i es mantindrà la seva vitalitat amb la llotja digital a partir de setembre i al llarg de l’any.
La programació
Els quaranta anys d’història de FiraTàrrega se celebraran cada dia de fira amb la
projecció de ’40 anys vivint la Fira’, un audiovisual en format multipantalla que es podrà
veure a la paret de l’església.
FiraTàrrega acollirà un total de 50 espectacles, un número rodó que recull les propostes escèniques compromeses enguany i el passat 2020,
així com les vint-i-tres propostes de Suport a la Creació.
Hi tindrà una gran presència el teatre, el circ i la dansa, i
es donarà protagonisme a les autories col·lectives. En total,
hi haurà la presència de 35 companyies catalanes (9 de les
quals són de la demarcació de Lleida), 10 d’arreu de l’Estat
espanyol, i 5 d’internacionals.
Pel que fa a la programació de carrer, aquesta se centralitzarà en 4 grans espais o ciutats (Ciutat Reguer, Ciutat
Trepat, Ciutat Piscina i el Col·legi Àngel Guimerà), on es realitzaran els espectacles en horari de matí, tarda i nit.
Entre les estrenes, cal citar ‘Trenzadas’, de 23 Arts; ‘Papillon’, d’Àngel Duran; ‘Migrare’, de la companyia Maduixa;
‘P-acte idiota’, d’Hermanas Picohueso; ‘Lóng’, de Kernel
Dance Theatre; i ‘Tabula’, de Les cícliques.
Entre les ‘Propostes experiència’, que requereixen un públic actiu, destaca el concert aquàtic ‘Water music’, de Pierre
Sauvageot; el recorregut per Tàrrega amb walkman ‘Quijotes y Sanchos: travesía audioguiada’, de Los números ima-

ginarios; 'Deskonektar’, de la companyia homònima, i ‘Holy
Clowns’, del clow portugués Rui Paixäo.
A l’apartat ‘Transmèdia’, s’hi desenvoluparà la proposta
innovadora ‘Guia bàsica del vianant temporal’, de la companyia Indi Gest.
Per últim, referent a la programació de sala, destaca el
col·lectiu Que no salga de aquí i la peça ‘Hermafrodites a
cavall o La rebel·lió del desig’, que parla sobre la intersexualitat; i ‘El diablo en la playa’, dels gallecs Matarile.

“A FiraTàrrega es reflexionarà sobre
territori, identitat i compromís,
parlant de treball industrial,
intel·ligència artificial, contemplació i
humor, entre altres”

“FiraTàrrega
posarà a disposició
del públic 25.000
localitzacions, i
comptarà amb
un pressupost
d’1.160.000 euros”

24

25

TR La revista de www.territoris.cat

Publireportatge TR La revista de www.territoris.cat

“Doctor, no puc
esperar més”
No, el sistema públic de salut espanyol ja no és el millor
del món. Segons els experts, estem patint dues pandèmies: el coronavirus i 15 anys de retallades desatenent les recomanacions de l’ONU d’incrementar la despesa sanitària
al 25%, però que s’ha estancat en un 13%.
Els metges d’atenció primària atenen per telèfon, sense visita personal per no saturar les consultes. El problema és la gent que, quan es nota un bony, diu que anirà
al metge quan això passi. Llavors la malaltia estarà més
avançada i amb pitjors pronòstics. Els centres de salut
assumeixen casos que ja haurien d’estar operats (patologies traumatològiques, artrosi…). Altres pacients tenen
por d’encomanar-se als hospitals públics i prefereixen esperar als seus domicilis.
Com triar i encertar-la
Una assegurança a la teva mida tindrà en compte la
teva edat i estat de salut.
Abans de contractar-la, has de declarar quines malalties pateixes i esperar entre 6 i 10 mesos perquè expiri
l’anomenat 'període de carència'. S’aplica, per exemple, en
l’embaràs, el part i el postpart. Després d’aquest temps,
l’assegurança et començarà a protegir.
Et podem ajudar a triar les especialitats que necessites
per ajustar la teva assegurança a les teves veritables circumstàncies. Estem connectats amb totes les companyies
i sabem quina és l’assegurança adequada a la teva edat i
estat de salut.
Avui, 1 de cada 3 cirurgies, 1 de cada 4 urgències i 1 de
cada 5 consultes s’atenen en centres privats.
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La Teuleria
Així és com es presenta aquest espai situat al cor del Pla d’Urgell, un racó on deixar-se seduir per la seva senzillesa i per la tranquil·litat d’un entorn privilegiat, el Parc de les Olors de Linyola.
A la Teuleria de Linyola, tot es converteix en una experiència per als sentits. La seva història està lligada a l’esforç i
l’emprenedoria d’una nissaga de teulers, qui van iniciar l’ofici
fundant una teuleria de renom, la bòbila dels Xifré, als primers anys del segle XX.
L’aroma de la camamilla dóna la benvinguda als seus hostes, una calidesa característica que hom també localitza en
els seus 100 metres quadrats interiors que poden acollir còmodament a 6 persones. Disposa d’una terrassa porxada, un
ampli jardí amb bassa d’aigua, una barbacoa i una gran zona
de joc i lleure, entre altres. A més, compta amb la presència
d’un encantador hort d’oliveres centenàries. Espais amb ganes d’acollir les millors converses, riures i confidències.

Deixeu de buscar:
tenim la botiga
on podeu trobar-ho tot
La botiga virtual D'AQUÍ no és un aparador qualsevol; és ple de productes innovadors
i d’un gran valor. D’AQUÍ recull els projectes més exclusius del territori i promou
veritablement la proximitat amb una exposició de productes i serveis, així com
propostes d’oci i cultura que despunten entre les comarques lleidatanes i la seva gent,
de la plana a la muntanya. Economia justa i sostenible i qualitat en bé d’una vida millor.
Us presentem les novetats que es couen arreu!
Troba'ls a territorisdaqui.cat
Fruits de Ponent
Fruits de Ponent son uns inqüestionables visionaris del
territori. Els seus productors, que treuen el millor de la terra generosa en què vivim —una de les més fructíferes d'Europa—, han arribat a elaborar una diversitat de productes
únics reconeguts per la seva excel·lència pels professionals
de la cuina i premis gastronòmics. Aquest és l'exemple de
l'oli Kylatt, un oli amb cos i ànima, Medaille Gourmet Or dels
premis parisencs AVPA i premi Or de l'Associació de Publicitat de Catalunya pel seu envàs de disseny; o l’Or de Ponent,
l'0li de la DOP Les Garrigues i elaborat sota el segell d'Agricultura Sostenible.
La cooperativa alcarrassina Fruits de Ponent inverteix en
la innovació i la investigació conjuntament amb la Universitat de Lleida per millorar la producció i garantir la seguretat
alimentària. La cooperativa també destaca per la producció
de fruita fresca amb els valors que aporta la seva marca OKI
i els seus sucs naturals i sense sucres afegits OKI JUICE, entre
tants altres.

Mas Blanch i Jové
El segell Mas Blanc i Jové és conegut arreu.
Els seus son vins d’altura amb personalitat i elegància
elaborats a partir del raïm de les seves vinyes ecològiques
de muntanya, veremades manualment en el seu punt òptim
de maduració i en un celler 100% solar.
Un producte d’excepcional qualitat que neix de la peculiaritat del sòl i les condicions climàtiques de la zona després
d'un treball constant i minuciós a les vinyes.
Mas Blanch i Jové, amb DO Costers del Segre, recull en el
seu vi tota l’essència del territori; un vi que neix en l’entorn
idíl·lic de la Pobla de Cérvoles, en un paisatge on es fonen
el celler, les carenes i les vinyes, i que permet practicar la
viticultura ecològica i de muntanya del raïm procedent de
les més de 17 Ha de les seves finques, a més de 700 metres
sobre el nivell del mar. Un lloc únic que la família Jové Balasch s'ha proposat transformar en un museu a l'aire lliure i
que cada any acull els famosíssims itineraris artístics oberts
a tots els curiosos visitants.

BREIKO
BREIKO només elabora delícies, però unes de les seves
grans especialitats, ja conegudes arreu del territori, son les
seves pizzes.
Un treball artesanal que es posa de manifest amb una
textura única, resultat de l’elaboració d’una massa pròpia,
fina, suau i elàstica, només assolible a través de la paciència,
l'experiència i l'amor per la cuina.
A BREIKO s'encarreguen de buscar i treballar amb productes de la terra de primera qualitat i de temporada, que es
presenten en recipients compostables i totalment vegetals,
una responsabilitat mediambiental de la casa. Trobeu-hi les
propostes gastronòmiques més sabroses i compromeses
amb el territori, veritables plaers pel
paladar que
us faran sentir com a casa
allà on sigueu.

Text: Marina Pallàs
Fotografia: Cedides
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Mandràgora
Cosmètica natural lliure de tòxics i elaborats dels extractes
del bosc. Respecte per les persones, els animals. Llum per la
natura i per la teva pell.
Ecolòrgic
Deliciós suc de paraguaià 100% ecològic del color del sol ponent.

Rusccus
Compreses reutilitzables naturals, còmodes i de bonics dissenys per menstruar lliurement i de manera còmoda.
Aromes can rosselló
Productes naturals de qualitat, ecològics i de proximitat nascuts d'un cultiu pioner de lavanda a l'Horta de Lleida.

Torrons i mel Alemany
Els torrons artesanals i la mel seleccionada dels millors
apicultors conformen l'univers Alemany, la dolçor sorgida de
la terra aspra del Montsec i el profund arrelament als orígens.
La bossa de Lleida
Ah… Lleida. Es porta al cor i ara també en bosses de cotó, de
disseny minimalista i solidàries amb la Fundació Esclerosi múltiple.

Materia Rica
Una marca de joies nascudes a la riba del Tàmesi i basades
en el handcraft, la sostenibilitat i l’art en totes les seves formes.
Caramels de Boira
Dolços amb gust de boira i sense sucre, resultat de la fusió
dels emprenedors de Boira Experience i la factoria centenària
de dolços Vda. Pifarré i Cia.

Elixirs de Ponent
Sempre et sorprendran amb begudes pioneres i delicioses, resultat de la fusió d'ingredients naturals i l'elaboració
100% artesanal.
Postureig de Lleida
La gamma de productes Postu més solidaris i reivindicatius
del valor de Ponent son coneguts ja pràcticament per tothom,
aquí i més enllà.
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Vall de Baldomar
Vins innovadors i dotats de matisos nascuts prop de
les aigües del Segre i rodejats per les muntanyes del
Montsec, testimoni durant anys del projecte vinícola
d'Hermenegildo Porta.
Cuquines
Complements tèxtils i joguines que capten la delicadesa
dels nadons i infants en els seus primers anys de vida, amb
valor pedagògic i eco.

TR La revista de www.territoris.cat
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