
A principis dels anys seixanta,els pares que teniem algun membre

jove de [a familia que necessitava educaci6 especial,ens sacr if i-

cavern per atenuar de forma particular la nostra prop ia, privada

situaci6 ,buscant formes d'educar, de socialitzar i d'integrar al

mes possible els nostres fills. Res no ens era favorable,i les difi-

cultats ens queien a sobre i no veiem l'horitz6 aclarit per cap sec

tor.Per molLa esperQ.n�a qte' alimentessim, ens faltava organitzar-mos
;grnb base. Tothom part ia de zero.

A Lleida vam saber que hi havia un pare que tenia les idee� mes cla-

res �I\.e la resta : ens vam comencar a animar quan aquell pare,de forma

arrauxada i visionaria,pero alhora practica,ens va parlar d'associar-

nos i va passar al davant en les primeres i decisives gestions per cons-.,

tituir l'Associa�i6 Provincial,coneguda com Aspros. Aquell home era el

Josep Eritja,que ja per la resta de la seva vida viuria co�promes del .

tot per aconseguir mes,i mes i mes per ales persones en condicions sem-

b lant s 0 assimilables a les del seu fill. GAssoc.iaci6 va caminyr a so

tragades .perque ell era horne de sot ragades'... a i xo s i , sempre endavant. vern



tenir una escola, yam tenir el centre de profunds,vam tenir,sobretot
, el Centre Casa Nostra� modelic,on les voluntats dels qui el timonegen

'\
.i hi treballen es tradueixen en (J;Jrw-<.NR.I1..J_t-'d.... i en resultats que a

ell,el primer,l'enorgullienr :i a nosaltres, les famil Ies , ens retornen la

confianr;;a. Ell,l'Eritja,lo noi de cal Gesa,va gestionar els terre�nys amb

1 I Ajuntament ,
.

=va aconsegu i r ajut s de mil llocs, va marejar autoritats

i el que aleshores se'n deia jerarquias, va mobilitzar v�luntats i diners

particulars,i el treball de distingits professionals. I sempre que con-

venia demanar- una col.laboraci6- anunc i.siva que no la pagaria
. -

que era per "als nostres nanos",com deia. Va remoure eels i terra per

fer progressar els centres que havia creats, sempre animat d'una fe

senzilla,que desarmava. Als de les primeres juntes ens feia anar de cor-

coll dia i nit ...Ell irritava, feia enfurismar amb els seus proce-

diments heterodoxos i fibladors,pero aconseguia el que es proposava.

Aquesta mena de gent son irrepetibles, son signe d�contradiccio, de ne-

gu i t , d I ira i de rebuig,pero no pots deixar de seguir-los. P t 1or en a



•

front un senYdt de foe, que crema pero il.lumina.

Aquest era l'Eritja ,sacrificat fins a l'extrem, voluntari6s i ge
ner6s, tossut i afable. Davant els nostres fills i filles el seu

somriure,la seva �iyad1 eren mes dol�os que tots els confits que ha
via fabricat en sa vida.

Avui se Ii fa aquest reconeixement al seu poble. I sabem que el
poble est a orgul16s d� ��,fill il.lustre. Els pares que hem vist neixer
Casa Nostra estarem reconeguts sempre al poble de Sudanell i a la seva

gent, que S 1J.,;3n fet amics dels nostres fills i filles. Certament, aquest ho

menatge d '_avui es veu subratllat de manera mol t i molt sol ida per la vos

tra presencia, estimat President. Recordo amb qutn� emoci6 l'Eritja ern

contava li sobreixia l'emoci6 -el moment que Ii atorgareu la Creu
de Sant JordLe l l que n'havia acumulat tots els mer it.s.con a c iutada i com

a promotor d'una obra social modehc..a i com a catala.


