FETS I GENT

Acte d'homenatge als vei'ns de la Terra Alta
deportats a Mauthaussen
El Consell Comarcal de la terra Alta ha organitzat el passat dia 22-X-005 al Poble Vell de
Corberad'Ebreun acted'homenatgealsveins de
la Terra Alta, prop d'una cinquantena, deportats
alcampdeconcentracióceMauthausen,a~ustria,
durant la Segona Guerra Mundial. L'acte sorgeix
de les investigacions de Baldomer Roc, veí de la
Poblade Massaluca, fet que ha permes obtenir la
llista completa dels deportats terraltins, cap d'eils
en vida actualment.
L'acte s'inicia a les onze del mati a la placa de
I'Església del Poble Vell, arnb la presencia de
familiars de les víctimes i de les Dersones de la
comarca que han promogut la iniciativa. Val a dir
que I'organització ha aconseguit posar-se en contacte amb un terq de les families dels deportats.

Placa commemorativa
La jornada de record i homenatges'ha inici-

at arnb els parlamentsde les autoritats: I'alcalde
de Corbera d'Ebre, Aquilino Conesa; I'historiador i coordinardor general d'Arees Tecniques
del Consorci Memorial Espais de la Batalla de
I'Ebre, Josep Maria Solé i Sabaté, i el president
del Consell Comarcal de la Terra Alta, Xavier
Pallares.
A continuació, els presentsdescobriren una
placa commemorativa abans d'escoltar una interpretació de la peca anonima popularitzada
per Pau Casals "El cant dels ocells", acarrec de
MiqueLMeix i Dolors Vandellós Clua. La jornada
finalitza a I'esalésia
de Sant Pere arnb un refri"
geri pera tots els assistents. La celebració de la
jornada coincideix amb el seixante aniversari de
I'alliberament del camp de concentració, celebrat aquesta primavera.
[A. Caralt. Diari de Tarragona.]

Festa de IYAiguardenta Prat de Comte
Aquesta festa va néixer I'any 2002 arnb motiu de la restauració de I'antiga destil.leria, formant part d'un conjunt d'espais que s'han recuperat recentment, tot intentant mantenir el seu
aspecte original. El forn de Ilenya, el molí fariner
i el molí d'oli són equipaments rehabilitats per
mostrar la vida tradicional i les activitats quotidianes que tenien lloc a Prat de Comte a finals del
segle XIX. La destil4eria feia més de cent anys
que estava tancada, pero la tradició oral recull
que en aquest indret es feia la destil.lació arnb la
brisa (premsada del raim) després de la campanya de la verema de cada any.

La festa
Passejant per Prat de Comte podeu tastar
els diferenfs tipus de licors que els veins destillen durant els dies de la festa. En podeu trobar
de molt diferents: sec, d'herbes, arnb mel, torrat,
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arnb fruites, arnb matafaluga...
Les activitats al decurs d'aquests dos dies
omplen carrers i entrades de totes les cases que
col.laboren a la Festa de I'Aiguardent. Els artesans i oficis antics hi són presents, les carreres
del Cresol, concurs de pintura rapida Joan Lahosa i Valimanya, arnb representacions dels
racons més bonics del poble. També hi ha un
concurs de disseny grafic. Val adirquea lafesta
hi són representats poblesde lacomarca, acompanyant productes de la terra, i els artesans i
oficis antics ens fan recordar arts i oficis, ja
desapareguts uns, i en ple resorgiment d'altres.
Sense por a equivocar-nos podern dir que Prat
de Comte, arnb la Festa de I'Aiguardent, ha
donat una ferma empenta al poble. Prat esta
canviant la seva imatge merces a I'entusiasme
dels seus dirigents.
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