
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
ANY 2014 
 
 
1. CONFERÈNCIES  
 
     1.1  VIATGES A LA FRESCA  
 
Aquest tradicional cicle de xerrades sobre viatges va consistir l’any 2014 en aquestes cinc 
conferències:  
 

- 6 de juny.  Expedició Banc Sabadell al K2, per Jordi Magrinyà    
 

- 7 de juny. Etiòpia del Sud, l’Àfrica desmesurada, per Pere Iglesias  
 

- 14 de juny. Viatge a Sri Lanka (l’antiga Ceilan), per Josep M. Gavaldà  
 

- 21 de juny.  Caixmir: l’Himàlaia en moviment, per David Rabadà  
 

- 12 de juliol. Seguint el riu Mekong (Laos, Cambodja i Tailàndia), per Josep M. Gavaldà  
 
 
2. EXCURSIONISME I SORTIDES CULTURALS  

 
2.1  EXCURSIONS  
 

- 12 de gener. Ruta dels dos Cims, Querol-Puig Formigosa-Montagut-Querol 
 

- 9 de febrer. Itinerari històric del Bosc de Poblet  
 

- 23 de febrer. Ruta saludable per Masllorenç i visita a la Pedrera.  
 

- 9 de març. Tomb de la Cabrafiga per la Serra de Llaberia.   
 

- 2 al 4 de maig. 5a Marxa de les terres del Gaià, una marxa a peu per les Terres del Gaià per 
reivindicar la conservació i la protecció d’aquest territori i del cabal ecològic del riu, que 
organitza l’Associació de Terres del Gaià, associació de la qual el CEG en forma part.      
 

- 18 de maig. Tomb pels Barrancs (Pratdip)  
 

 
2.2  SORTIDES CULTURALS 
 

- 26 d’abril. Visita al Born Centre Cultural de Barcelona. 
 

- 28 de setembre. Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2014. Un trajecte històric pels 
ponts del Gaià. Ruta guiada per Vila-rodona, des del Celler Cooperatiu a la Plaça dels Arbres.  
 

 



3.  EDICIONS 
 
3.1  LA RESCLOSA NÚM. 18 
 
El dia 1 de novembre, a la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona, vam fer la presentació del núm. 18 
de La Resclosa, amb una conferència a càrrec de Valentí Gual Vilà, professor del Departament 
d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Posteriorment vam fer la inauguració oficial de 
l’exposició “Les postals de la Fira de Vila-rodona”, un recull de fotografies de la Fira de Vila-rodona 
fetes per Fototípia Thomas de Barcelona i editades per Federico Gavaldà la segona dècada del segle 
XX. 
 
3.1.1 Sumari de La Resclosa núm. 18 
 

- Aproximació a la fauna d'ocells de la conca del Gaià, diversitat, distribució i estatuts de 
conservació, per Albert Pardo Balteiro 

  
- L'Altrera i el mas de Nincles, dos masos del terme de Renau, per Marc Dalmau 

  
- Dossier: la Fira de Vila-rodona 

  
- Notes sobre les primeres postals il·lustrades dels pobles de l'Alt Camp (1900-1920) per Jep 

Martí 
  

- Biografia de Federico Gavaldà Galofré, per Josep M. Gavaldà Gotarra 
  

- Pep Vidal Pagès, el"Pepot" de Mas d'en Bosch, per Enriqueta Vives Farré 
  

- Origen i desenvolupament de les fires a Catalunya, per Lídia Torra Fernández 
  

- "La fira de Vila-rodona, notas històricas" per Francesc Valentí, 1905, per Dolors Saumell 
  

- Les ordinacions de la Fira de Vila-rodona, per Lluís Porta 
  

- La Fira de Vila-rodona del segle XVIII al primer quart del segle XX. Apunts per fer-ne història, 
per Josep Santesmases i Ollé 

  
- Repàs de la indumentària a les primeries del segle XX a partir de la col·lecció de postals de 

la Fira de Vila-rodona, per Rosa Figueras Martín 
  

- Memòria d'activitats any 2013 
 
 
4. EXPOSICIONS 
 
Durant els primers mesos de l’any vam tenir exposada la mostra «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, exposició que havíem inaugurat per la 
Fira de  l’any 2013. 
 



Del 12 d’abril fins la Festa Major es va poder visitar a la Sala d'Actes del Casal de Vila-rodona 
l'Exposició fotogràfica FOTO MENUDA 2013, de Josep Santesmases i Ollé. El dia 25 de juliol es va fer 
una visita comentada a l’esmentada mostra, a càrrec de Ramon Saumell.  
 
Per la Fira vam presentar l’exposició “Les postals de la Fira de Vila-rodona”, un recull de fotografies 
de la Fira de Vila-rodona fetes per Fototípia Thomas de Barcelona i editades per Federico Gavaldà la 
segona dècada del segle XX. 
 
Posteriorment, el dissabte 29 de novembre vam inaugurar la mostra “Roda d’art”, una exposició 
itinerant organitzada pels centres d’estudis d’Altafulla, Alcoverencs, del Gaià, Canongins, 
Riudomencs, de Torredembarra, l’Institut d’Estudis Vallencs i l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació 
de Tarragona. L’exposició estava dedicada als artistes d’Altafulla Marta Balañà, Orion Leim, Salvador 
Anton i Marcel Socias i es va poder visitar fins a finals d’any. Així mateix, el dia 20 de desembre, els 
esmentats artistes van fer una  presentació i explicació de seva l'obra mostrada en la citada mostra.  
 
5. CONFERÈNCIES I ACTES CULTURALS  

 
Tot coincidint amb la commemoració del Tricentenari de la Guerra de Successió que es va celebrar 
el 2014, vam organitzar dues conferències per conèixer una mica més bé que va passar exactament 
ara fa 300 anys a Catalunya:  
 

- Divendres 21 de març. L’antic mercat del Born. La recuperació d’un patrimoni arqueològic, 
històric i industrial.  per Isidre Pastor (arqueòleg) . Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona.  

 
- Divendres 28 de març. La Guerra de Successió: entre l'economia i la política, per Josep 

Fàbregas (professor d'Història de la Universitat Rovira i Virgili). Sala d’Actes del Casal de Vila-
rodona. 

 

Per altra banda, dins dels actes organitzats per l’Ajuntament de Bràfim per commemorar 
també el Tricentenari, el divendres 26 de setembre va tindre lloc la conferència «La Guerra 
de Successió: el conflicte des del Camp de Tarragona», a càrrec d’Isidre Pastor i Batalla, 
membre de la Junta del CEG.  
 
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 Barcelona els dies 9, 10 i 11 de maig.   
 
El dia 11 d’octubre vam ser presents a la III Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona, la 
Conca de Barberà i Priorat, que va tenir lloc a Escaladei 
 
El dia 27 de setembre, a la sala d’actes del casal de Vila-rodona, va tenir lloc l’assemblea general 
ordinària de socis de l’entitat. 
 
Durant l’any 2014 el CEG s’ha acollit als ajuts per a publicacions del núm. 18 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.  


