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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Les activitats i produccions del Centre d’Estudis del Gaià responen a les inquietuds i
a les apetències de la gent que es mou entorn de la nostra entitat. De les realitzades en el
període entre aquesta i la primera Resclosa, caldria que en remarquéssim algunes. En primer
lloc destacaríem la mateixa publicació d’aquestes dues miscel·lànies, que inclouen diversos
treballs d’investigació o de memòria, relacionats amb Vila-rodona i la Vall del Gaià. La
tasca editorial és una de les raons més clares i definitòries de l’existència d’entitats com la
nostra.

Una altra activitat a remarcar és la marxa a peu a Montserrat, de l’abril de l’any 1997, en
la qual hi participaren una quarantena de “marxaires” més un nombrós i amatent equip de
suport. La conjunció de bon temps, bon humor i millor organització va comportar una
excel·lent convivència entre tots els participants i l’èxit de la mateixa. Esperem que la
marxa de la Ruta del Cister d’enguany funcioni amb el mateix bon peu.

L’ organització del cicle de conferències Viure als pobles al tombant de segle es va pensar de
manera que pogués quedar instituïda amb periodicitat anual. En aquesta primera edició,
s’enfocà el tema des de l’angle del món agrari. El ressò i la molta assistència de públic a les
conferències va ser una agradable sorpresa per a les mateixes persones que programaren
el cicle. Cal destacar la fidel presència d’assistents vila-rodonins, però també de molts
pobles veïns. Això ens esperona a programar, per les mateixes dates, un nou cicle que ens
ajudi a reflexionar sobre temes diversos de la vida als pobles.

Finalment, voldríem donar notícia d’un treball que venim realitzant des de fa mesos,
el qual no serà vist fins a la Fira. Es tracta del muntatge d’espai desmuntable per a realitzar
exposicions, propòsit que estava inclòs en els objectius fundacionals de l’entitat.

Acabarem aquesta introducció a la Memòria remarcant i agraint els suports rebuts
d’institucions i entitats. En primer lloc el de la Diputació de Tarragona i el del Consell
Comarcal de l’Alt Camp que apuntalen de manera significativa el finançament de les
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activitats que es realitzen. També agraïm les col·laboracions de “la Caixa” i de la
Cooperativa Agrícola.

D’una manera especial hem de fer esment de l’excel·lent bona disposició de la junta
directiva del Casal en relació a la utilització dels seu espais. I no ens deixarem de remarcar
el suport dels socis en la participació de les diverses activitats, sense el qual no serien
possibles.

Detallem tot seguit una relació de les activitats realitzades:

CONFERÈNCIES
Cicle de conferències “Viure als pobles al tombant de segle”:
7 de novembre L’evolució del món agrari des de la fil·loxera fins ara, per Antoni Gavaldà i

Torrents, doctor en història i professor de la URV.
14 de novembre Cap a una agricultura dirigida?, per Pep Riera, coordinador nacional de

la Unió de Pagesos.
21 de novembre La qualitat de vida als pobles, per Andreu Mayayo i Artal, doctor en

història i professor de la UB.
28 de novembre El futur dels pobles. Taula rodona amb la participació de: Marcel Banús,

Joan Rendé, Anton Solé, Manel Lluís Batalla i Pau Ramon Cabanes.

SORTIDES CULTURALS
15 de novembre Sortida a Barcelona. Visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya i

a l’exposició Barcelona-Madrid, al Centre de Cultura Contemporà-
nia.

8 de març Sortida a Terrassa. Visita al conjunt de les esglésies de Sant Pere,
Castell Cartoixa de Vallparadís-Museu de Terrassa, Casa Museu
Alegre de Sagrera i Vapor Aymerich, Amat i Jover (Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya).

AUDIOVISUALS DE VIATGES
20 de juny Tunísia, per David Rabadà i Vives.
27 de juny Thailàndia, per Ramon Saumell i Calaf.

EXCURSIONS A PEU
2 de març De Mediona a Piera
16 de març De Cabra del Camp a Pontils
27 de juliol Marxa nocturna a peu al Montmell
9 de novembre De Santes Creus a Prenafeta
6 de desembre De Prenafeta a Poblet
21 de desembre De Poblet al Tallat
18 de gener Del Tallat a Vallbona de les Monges

Memòria



111

Memòria

MARXES A PEU
11, 12 i 13 d’abril Marxa a peu de Vila-rodona a Montserrat.
7 de juny Sopar commemoratiu de la Marxa a Montserrat.

EDICIONS
18 d’abril Presentació de LA RESCLOSA. Estudis de la Vall de Gaià. Núm. 1.
7 de juny Presentació de la memòria de la Marxa a Montserrat. Autoedició

amb inclusió de fotografies.

CURSOS I TALLERS
3 d’agost Buscant fòssils per entendre el passat, per David Rabadà i Vives.

Sortida de camp a la Punta de la Móra.

ESPAI D’EXPOSICIONS
Durant la tardor-hivern s’ha anat treballant en el muntatge d’un espai desmuntable per

a exposicions, que inaugurarem durant la propera Fira. Aquest espai ens permetrà fer
muntatges propis i portar-ne d’altres de forans, que tinguin interès per a tots nosaltres.


