
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
ANY 2013 
 
 
1. CONFERÈNCIES  
 
     1.1  VIATGES A LA FRESCA  
 
Aquest tradicional cicle de xerrades sobre viatges va consistir l’any 2012 en aquestes cinc 
conferències:  
 

- Divendres 7 de juny. Nanga Parbat, 8.125 metres. El primer 8.000, per Jordi Magrinyà. 
 

- Dissabte 15 de juny. Viatge per Alaska, per Josep M. Robert. 
 

- Divendres 21 de juny. Seguint el riu Mekong (Laos, Cambodja i Tailàndia), per Josep M. 
Gavaldà. 

 
- Dissabte 22 de juny. L’Índia tàmil. Els exterminats del sud, per David Rabadà. 

 
 
2. EXCURSIONISME I SORTIDES CULTURALS  

 
2.1  EXCURSIONS  
 

- 27 de gener. Caminada pel puig de Formigosa i el pi de les Quatres Soques.   
-  
- 10 de febrer. Del Pla de Santa Maria a l’ermita de Sant Ramon. 

 
- 10 de març. Un tomb pel Montmell.  

 
- 19 de maig. Pujada a la mola de Colldejou.   

 
- Diversos membres del Centre d’Estudis del Gaià (CEG), en col·laboració amb membres del 

Centre d’Estudis Penedesencs, han fet un treball de camp per recuperar l’antic Camí Ral 
que anava de Montblanc a Vilafranca del Penedès i valorar aquest traçat i tots els elements 
del patrimoni cultural i natural que hi estan associats.   

 
2.2  SORTIDES CULTURALS 
 

- 13 de gener. Excursió a les Piles de Gaià per visitar l’exposició «Els Castells del Gaià» i fer 
una breu caminada per la zona.  
 

- 14 d’abril. Excursió a la zona dels castells de l’Alt Gaià per visitar el castell de Querol, el de 
Santa Perpètua de Gaià i el de Queralt.  

 
- 2 de juny. Visita a la cartoixa d’Escaladei. 

 
 



 
 
3.  EDICIONS 
 
3.1  LA RESCLOSA NÚM. 16 
 
El dia 18 de gener, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, vam fer la presentació del núm. 16 de 
La Resclosa. L’acte va ser presentat pel Sr. Ramon Arnabat, president de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs i professor de la Universitat Rovira i Virgili, i va comptar amb l’assistència del Sr. Jordi 
Agràs Estalella, director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona.  
 
3.1.1 Sumari de La Resclosa núm. 16  
 

- Geologia històrica de Vila-rodona i el seu entorn, per Joan Rubió i Guilleumas. 
 

- Treballant sobre el camí de Vilafranca a Montblanc, per Casimir Pla, Isidre Pastor, Maribel 
Serra, Joan Anton Ventura i Miquel Vives. 

 
- Les eleccions municipals de 1934 al Gaià Mitjà, per Raimon Soler Becerro. 

 
- De la sociabilitat recreativa del cooperativisme agrari a la constitució i la construcció del 

Casal de Vila-rodona, per Josep Santesmases i Ollé. 
 

- Les eleccions a Vila-rodona durant el període 1976-2011, per Josep Maria Gavaldà Gotarra i 
Marc Badia Miró. 

 
 
3.2  LA RESCLOSA NÚM. 17 
 
El dia 6 de desembre, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, vam fer la presentació del núm. 17 
de La Resclosa. L’acte va ser presentat pel Sr. Joan-Josep Pujadas Muñoz, professor de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
3.2.1 Sumari de La Resclosa núm. 17 
 

- La pedrera de Masllorenç, per Rafel Miquel, Joan Rubió i Guilleumas i Núria Santesmases 
Rabadà. 
 

- La multiculturalitat a Vila-rodona, per Carla Aguilar Cunill. 
 

- Vila-rodona i la repressió franquista econòmica del tribunal de responsabilitats polítiques, 
per Antoni Gavaldà. 
 

- Els clients de la fusteria de Pau Ollé Gavaldà (el Pau Fuster o el Pau Canals), per Josep 
Santesmases i Ollé. 

 
El dia 22 de desembre vam presentar aquest número de La Resclosa a Masllorenç.  
 
 



 
4. EXPOSICIONS 
 
Durant els mesos de gener i febrer va estar exposada a la sala d’actes del casal de Vila-rodona la 
mostra «Pintures», amb obres de l’artista Joan Cunillera.  
 
El dia 16 de març, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, vàrem presentar el llibre de poesies 
il·lustrades Entre el cel i la terra, de Josep Santesmases i Ollé, i vam inaugurar l’exposició de les 53 
obres originals que il·lustren el llibre.   
 
El dia 20 d’octubre vam inaugurar l’exposició «El món agrari a les terres de parla catalana», una 
mostra itinerant realitzada per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut 
Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural.  
 
El dia 2 de novembre, en el marc de la fira de Vila-rodona, vam presentar l’exposició que va 
organitzar el CEG titulada «Clams d’un país. Les manifestacions més significatives per reivindicar 
els drets nacionals. 1976-2013», un recull de fotografies d’alguns membres del CEG en els darrers 
37 anys.  
 
 
5. CONFERÈNCIES I ACTES CULTURALS  

 
El divendres 19 d’abril, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, vàrem projectar el vídeo Algèria, 
el meu país: història i memòria de l’emigració valenciana a Orà i Alger, la primera projecció del 
cicle «Vídeos i història», mitjançant el qual volem mostrar algunes interessants pel·lícules o 
documentals relacionats amb temes històrics, culturals o socials.  
 
El diumenge 10 de novembre, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, va tenir lloc una taula 
rodona titulada «Oportunitats al món rural», que va comptar amb la presència de Meritxell Serret, 
coordinadora tècnica de la Fundació del Món Rural, i Jordi París Gabarró, gerent del Grup d’Acció 
Local del Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia.  

 
El dissabte 30 de novembre es va celebrar la conferència «Democràcia i transició avançades: dels 
espais recreatius de la Cooperativa a la constitució del Casal», a càrrec de Josep Santesmases i Ollé.  

 
El divendres 13 de desembre, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, va tenir lloc la conferència 
«L’obra literària de Salvador Espriu», per Mn. Francesc Manresa. 

 
El divendres 20 de desembre, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, es va presentar el llibre de 
poesia Nadala del Portal, de Josep Santesmases i Ollé, per Mn. Francesc Manresa.  

 
 
6.  ACTIVITAT INSTITUCIONAL 
 
El dia 23 de febrer es va assistir a l’assemblea general de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, celebrada a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.  
 
El CEG va ser present a la novena edició de «Recercat», la jornada de recerca i cultura local que es 
va celebrar a Ripoll els dies 27 i 28 d’abril.  



 
El dia 6 d’octubre vam ser presents a la II Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona, la 
Conca de Barberà i Priorat, que va tenir lloc a Santes Creus el dissabte 5 d’octubre. 
 
El dia 21 de setembre, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, va tenir lloc l’assemblea general 
ordinària de socis de l’entitat. 
 
El mes de maig vam rebre la notificació del Departament de Justícia sobre la modificació dels 
estatuts del CEG per a adaptar-los a la normativa vigent. 
 
Durant l’any 2013 el CEG s’ha acollit als ajuts per a publicacions del núm. 17 de La Resclosa de la 
Diputació de Tarragona i de l’Institut Ramon Muntaner. El CEG, com a entitat local de Vila-rodona, 
ha rebut una subvenció de l’Ajuntament de Vila-rodona.  
 
 


