
 

- 1 - 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
ANY 2015 
 
 
1. CONFERÈNCIES  
 
     1.1  VIATGES A LA FRESCA  
 
Aquest tradicional cicle de xerrades sobre viatges va consistir l’any 2015 en aquestes tres 
conferències:  
 

- 13 de juny. Viatge al sol de mitjanit, per Josep M. Robert     
 

- 19 de juny. Primera ascensió nacional al Cho Oyo, (8.200 m) a l'hivern, per Jordi Magrinyà  
 

- 27 de juny. El Marroc Ocult, per David Rabadà   
 
 
2. EXCURSIONISME I SORTIDES CULTURALS  

 
2.1  EXCURSIONS  
 

- 18 de gener. De Montblanc i l'Ermita de Sant Joan i tornada a Montblanc. 
 

- 8 de febrer. Santes Creus, el Pont d'Armentera, Ruta de la Capona i tornada a Santes Creus. 
 

- 1 de març. De Santa Perpètua de Gaià, passant  pel Serrat del Camadall i el Molí de Seguer i 
tornant a Santa Perpètua. 
 

- 29 de març. Un tomb al Llastres, per la Cova de Marian (Pratdip). 
 

- 12 d’abril. Caminada de Querol al Pont d'Armentera pel Camí de les Terres del Gaià.   
 

- 1 al 3 de maig. 6a Marxa de les terres del Gaià, Enguany s’han fet tres visites, una a 
cadascuna de els comarques que recorre el riu: El palau dels Comtes a Santa Coloma, el 
columbari romà a Vila-rodona, i la zona humida i la fàbrica del Catllar. La Marxa té un 
caràcter reivindicatiu del patrimoni, paisatge i la gent del territori. 
 

- 31 de maig. El Cavall Bernat per la Cova del Tabac (Pratdip).  
 

 
2.2  SORTIDES CULTURALS 
 

- Diumenge 7 de juny. Visita al Conjunt Monumental Olèrdola. Sortida cultural i breu 
caminada per aquesta zona. 
 

- Diumenge 14 de juny. Ruta pels arbres monumentals del terme d’Aiguamúrcia, sector del 
Pla de Manlleu visitant el lledoner de cal Galofré, el roure de la Palanca,  la savina  i el pi de 
cal Domingo, el Roure de cal Pere Llarg, l'alzina de cal Fesol i/o al Pi de la Quadra. També el 
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Freixe  d’Aiguaviva al terme del Montmell. La visita fou guiada per Jaume Marlès, autor del 
llibre “Arbres singulars: una perspectiva socioecològica”. 
 

- Dissabte 1 d’agost. Ruta Literària per Montagut. Visita a l’Església de Sant Jaume; 
presentació i lectura de textos; pujada al cim; berenar; Lectura de textos; Contemplació de 
la posta de sol. 
 

- 11 d’octubre. II Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2015. Visita al Convent dels 
Servites de Vila-rodona.  

 
3.  EDICIONS 
 
3.1  LA RESCLOSA NÚM. 18 
 
El dia 6 de novembre, a la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona, vam fer la presentació del núm. 19 
de La Resclosa, amb un col·loqui entre Josep M. Gavaldà, ex-alcalde del Catllar i Jordi Pijoan, ex-
alcalde de Querol, i moderada per Josep Santesmases. 
 
3.1.1 Sumari de La Resclosa núm. 19 
 

- Economia. Anàlisi dels efectes de la crisi econòmica a la comarca de l’Alt Camp, per Josep 
M. Gavaldà Gotarra. 

- Geologia. Els rius Gaià i Francolí com a exemple de competència pel territori de drenatge en 
el marge sud oriental de la Conca de l’Ebre regulat per fractures extensives d’edat miocena, 
per Joan Rubió i Guilleumas. 

- Literatura.  Antoni Massanell, el camí poètic per les muntanyes del Gaià, per Joan Solé i 
Bordes. 

- Història Moderna. Una família catalana al servei d’Àustries i Borbons: els Huguet, Puig i 
Fitor, de Vila-rodona, per Rafael Cerro Nargánez. 

- Memòria d'activitats any 2014. 
 
 
4. EXPOSICIONS 
 
Durant les primeres setmanes de 2015 vam poder gaudir de 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. 
 
Posteriorment la vam reemplaçar per 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. Aquesta mostra la vam inaugurar per la Fira de 
2014 
 
Finalment, el divendres 6 de novembre de 2015 hem inaugurat l’exposició de fotografies 
commemorativa dels 50 anys de cantada de caramelles de manera ininterrompuda, una mostra de 
les  desenes i desenes de petits, joves i grans de Vila-rodona que han mantingut aquesta tradició 
durant mig segle al nostre poble. xposició estava dedicada als artistes d’Altafulla Marta Balañà, 
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Orion Leim, Salvador Anton i Marcel Socias i es va poder visitar fins a finals d’any.   
 
5. CONFERÈNCIES I ACTES CULTURALS  

 
5.1. Presentació de llibres   

 
- Dissabte 11 d’abril. "El Camí Ral de Vilafranca a Montblanc", de Casimir Pla, Joan Anton 

Ventura i Miquel Vives. Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona.  
 

- Dissabte 25 d’abril. Presentació de la novel·la "La condemna de la memòria", de Magí 
Balcells i Balcells.  L'acte va comptar amb la presència de David Rabadà. Sala d’Actes del 
Casal de Vila-rodona. 
 

- Divendres 12 de juny. Presentació del llibre “Muntanya Íntima”, de Xavier Martorell amb 
fotografies de M. Pilar Rico. Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona. 
 

- Dissabte 7 de novembre. Presentació del darrer llibre d’en David Rabadà titulat “Cristo. 
Mito al desnudo”. Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona.  

 

 
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 Vilafranca del Penedès els dies 9 i 10 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.  


