MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2016

SORTIDES CULTURALS I A PEU
•

17 de gener de 2016. Visites guiades al Museu i al poble d’Alcover

•

24 de gener de 2016. Sortida a peu. Ruta per les Roques del Sastre, camí de les
Palamoses, el Ponts, les Aigüetes, Aiguamúrcia i Horta Amunt.

•

21 de febrer de 2016. Sortida a peu pel CAMÍ RAL de Vilafranca a Montblanc: de
Rodonyà a la Bisbal del Penedès.

•

10 d’abril de 2016. Visites guiades al Monestir de Poblet i a l’exposició “Patrimoni
oblidat, memòria literària” de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana.

•

8 de maig de 2016. Sortida a Selma. Caminada i ruta històrico-literària fins a Selma,
conjuntament amb l’Institut d’Estudis Penedesencs.

•

5 de juny de 2016. Dia de l’Associacionisme Cultural. Ruta per explicar el procés de
la constitució del Casal a partir de les antigues seccions recreatives dels Sindicats
Agrícoles de Vila-rodona, amb un recorregut per les seves antigues seus socials: el
Molí i la Societat.

•

18 de juny. Ruta a Peu: Travessant el terme entre les vinyes.

•

12 d’agost. Sortida a Montagut per veure les llàgrimes de Sant Llorenç.

•

17 i 18 de setembre. Jornades Europees del Patrimoni. Visita guiada a l'Església
parroquial de Vila-rodona.

•

16 d’octubre de 2016. Visita al Centre de Lectura de Reus.

•

23 d’octubre de 2016. Nova visita als antics centres recreatius de Vila-rodona
anteriors a l’aparició del Casal de Vila-rodona, i visita al lloc on es va començar a
construir el Casal, coincidint amb la jornada en què s’explica la història de la
fundació del Casal.

VIATGES A LA FRESCA
•

24 de juny. Països Bàltics per Josep M. Robert.

•

25 de juny. Hawaii, illa independentista per David Rabadà.

•

1 de juliol de 2016. VIATGE AL JAPÓ per Josep Baluja i M. Mercè Vidal

•

8 de juliol, Ruta pel Sud-oest dels Estats Units, per Josep M. Gavaldà
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CICLE DE CONFERÈNCIES
•

Conferències: 250 ANIVERSARI DE LA PRIMERA BENEDICCIÓ DE L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE VILA-RODONA
➢ Divendres 27 de maig. El marc històric de la segona meitat del segle XVIII, per
Valentí Gual Vilà, professor titular d’història moderna de la Universitat de
Barcelona.
➢ Divendres 3 de juny. La construcció de l’església de Vila-rodona. Dues fases
constructives al llarg de la segona meitat del segle XVIII, per Josep Santesmases
i Ollé.
➢ Divendres 10 de juny. L'arquitectura del Convent de Sant Llorenç de Vilarodona en comparació a altres construccions contemporànies, per Josep
Sánchez Ferré, arquitecte autor del projecte de consolidació del Convent de
Sant Llorenç.
➢ Divendres 17 de juny. La construcció d'esglésies de finals del segle XVIII a
l'arxidiòcesi de Tarragona: un pacte entre les vinyes, els homes, l'art i la fe, per
Anna Isabel Serra Masdeu, Coordinadora de les Aules d'Extensió Universitària
de la Gent Gran. Professora associada del Departament d'Història i Història de
l'Art (URV).

•

50è aniversari del Casal. Conferències i debat LES ENTITATS SOCIOCULTURALS AL S.
XXI: ELS CASALS I ELS ATENEUS:
➢ Divendres 7 d’octubre de 2016: El dret a tenir drets sota el franquisme: la
represa cultural i associativa a Catalunya per Montserrat Duch Plana.
➢ Divendres 14 d’octubre de 2016: Centres, Casinos i Ateneus: una visió de
l'associacionisme cultural i recreatiu a la Catalunya contemporània per Ramon
Arnabat Mata.
➢ Divendres 21 d’octubre de 2016: La gestació i la fundació del Casal de Vilarodona, per Josep Santesmases i Ollé.
➢ Divendres 28 d’octubre de 2016: Taula rodona: Experiències i reptes del futur
de les societats culturals i recreatives: els ateneus i els casals. Participants:
Salvador Casals, Josep Maria Vallès i Pep Vallès. Moderador: Jordi Agràs.

PUBLICACIONS
•

30 d’octubre de 2016. Presentació del volum 4 de la col·lecció Montagut “LES
CARAMELLES A VILA-RODONA. 50 ANYS CANTANT PER PASQUA” un recull de
fotografies de l’exposició presentada per la Fira de 2015, complementades amb
diferents articles relacionats amb les caramelles i el cant coral.
L’esdeveniment va servir també per fer un petit homenatge a les persones que han
dirigit la coral en aquestes cinc dècades i al Casal com a entitat que sempre ha
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acollit als i a les cantaires i va finalitzar amb una cantada per les corals d’adults i
petits, per celebrar aquest esdeveniment.
•

El diumenge 18 de desembre. Presentació del núm. 20 de la Resclosa, la
miscel·lània que hem publicat cada any des de la nostra fundació. La presentació va
anar a càrrec de Jordi París, director del Museu de Valls. El contingut de l’edició fou
el següent:
1. El bisbat de Barcelona (època medieval amb informació de Vila-rodona), per
Mn. Josep M. Martí Bonet (director de l’arxiu Diocesà de Barcelona)
2. La construcció d'esglésies al segle XVIII a les comarques meridionals de
Catalunya (Camp de Tarragona, Conca ...), per Anna Isabel Serra.
3. L'església del convent de Sant Llorenç de Vila-rodona en relació amb
l’arquitectura de l’època per Josep Sánchez Ferré
4. L’engrandiment de l'estructura urbana de Vila-rodona a la segona meitat del
segle XVIII a partir de la construcció de la nova església parroquial. 250
aniversari de la primera benedicció, per Josep Santesmases
5. Plànols de l’església parroquial per Josep Sánchez Ferré
6. Participants de les Terres del Gaià a la darrera manifestació falangista a Madrid
per Antoni Gavaldà
7. La riuada del Gaià de 2015 per Joan Rubió
8. Entrevista a Joan Cunillera amb motiu de l’exposició de la Roda d’art que ha
presentat el CEG, inaugurada a Vila-rodona per Dolors Saumell i Josep
Santesmases

EXPOSICIONS
•

23 d’octubre de 2016. Inauguracióde l’exposició EVOCACIONS FOTOGRÀFIQUES: 50
ANYS DEL CASAL DE VILA-RODONA, un recull de 42 ampliacions fotogràfiques per a
fer memòria de les activitats realitzades al Casal durant mig segle provinents del
Fons fotogràfic de l’Arxiu Santesmases-Rabadà.

•

8 de desembre de 2016. Inauguració de l’exposició Patrimoni Oblidat, Memòria
Literària. La mostra és un projecte de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana i l’Institut Ramon Muntaner i vol posar en relació elements patrimonials
(entenent el patrimoni en un sentit molt ampli), ja desapareguts o bé abandonats o
ruïnosos –o que en un determinat període històric ho van ser–, amb textos literaris
que s’hi han referit.

ACTIVITAT INSTITUCIONAL
•

18 de juny de 2016. Sopar commemoratiu del 20è aniversari del CEG
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