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  el pols del CERAP

socis + premis + muntanya + exposicions + activitat cultural + formació i divulgació + escacs + colla de diables de riudoms + publicacions

SOCIS 
19 de juny: assemblea 
general ordinària de socis 
del CERAP
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI

El president del CERAP 

convocà l’assemblea ordinària 

de socis per al dijous 19 de 

juny a les 20 h en primera 

convocatòria i a les 20:30 en 

segona. Tal i com estableixen 

els estatuts de l’entitat, 

és  obl igator i  convocar 

l’assemblea general ordinària 

durant el primer semestre de 

l’any per tal de donar comptes 

als associats del balanç 

econòmic corresponent a 

l’any anterior. Així, l’odre del 

dia fou el següent: salutació 

del  President;  lectura i 

aprovació, si s’escau, de 

l’acta de l’Assemblea anterior; 

presentació i aprovació, 

si s ’escau, de l’estat de 

comptes de l ’any 2013; 

presentació i aprovació, 

si s’escau, del pressupost 

per a l’any 2014; valoració 

d’ ingressos i  despeses; 

memòria d’activitats 2013; 

presentació de la proposta de 

programació d’activitats per 

a l’any 2014; propostes, precs 

i preguntes. L’assemblea 

es desenvolupà sense cap 

incidència. 

PREMIS 
24a edició dels Premis 
Arnau de Palomar 

REDACCIÓ

El passat dissabte 7 de juny, a 

dos quarts de nou del vespre, 

es van lliurar un any més els 

Premis Arnau de Palomar, cita 

destacada del calendari cultural 

del poble i que convoquen 

conjuntament el Centre 

d’Estudis Arnau de Palomar 

i l’Ajuntament de Riudoms. 

De les quatre modalitats, 

finalment només es van lliurar 

dos premis, el de Pintura i el 

de Narrativa Breu. Pel que fa 

al primer, un jurat independent 

va premiar la pintura Natura 

viva, del salouenc Joel 

Corts Serna, entre les vint-i-

tres peces presentades. Es 

tracta d’una obra de tècnica 

postimpressionista que destaca 

per la forta expressivitat de 

la pinzellada, la qual recrea 

el moviment d’una massa 

vegetal que es troba al límit de 

l’abstracció. Pel que fa als relats 

curts, la guanyadora va ser la 

Maria Pilar López Bastida, guanyadora de la modalitat de Narrativa Breu dels 
Premis Arnau de Palomar 2014, adreçant unes paraules al públic assistent. 
Foto: Josep M. Roig Puig.

Panoràmica de la sala d’exposicions amb el premi fotogràfic Arnau de 
Palomar 2013, Llegenda Urbana. Foto: Cristina Úbeda Fabra.

es va desenvolupar a la sala 

d’actes de la Casa de Cultura, 

va comptar amb la presència de 

Jordi Agràs, director territorial 

de Cultura a Tarragona, així 

com de les autoritats locals i 

la junta directiva de l’entitat. 

També van ser-hi presents una 

representació dels alumnes 

de l’Escola Municipal de 

Música, que van amenitzar la 

vetllada amb peces musicals 

preparades per a l’ocasió. Totes 

les obres participants es van 

poder visitar durant tot el mes 

de juny a sala d’exposicions 

de la Casa de Cultura. De la 

mateixa manera, a la sala 

d’actes de l’entitat s’hi va poder 

veure el resultat del Recull 

reusenca Maria Pilar López 

Bastida amb la seva narració 

titulada Ad libitum. La història, 

situada en un context d’atur 

general i de crisi de parella en 

particular, explica amb clau 

d’humor les peripècies d’un 

home de mitjana edat que, 

sense voler-ho, el portaran a 

una situació compromesa. Els 

dos premis restants, Recull 

Fotogràfic i Investigació, van 

quedar deserts, tot i que per 

raons diferents. Mentre que per 

la modalitat de fotografia es 

van presentar dues propostes 

–cap de les quals va assolir 

la qualitat mínima segons el 

jurat–, pel treball d’investigació 

no n’hi va haver cap. L’acte, que 

Fotogràfic premiat el 2013, un 

projecte de Cristina Úbeda 

titulat Llegenda urbana. Es 

tracta de la recreació mitjançant 

fotografies espectrals d’un 

doble crim pretesament 

ocorregut pels voltants de 

l’ermita de Sant Antoni de 

Riudoms l’any 1983. 

MUNTANYA
12a Caminada de 
resistència Riudoms_La 
Mola_Riudoms
REDACCIÓ

L’últim cap de setmana d’abril, 

concretament el diumenge 27, es 

va celebrar la 12a Caminada de 

resistència Riudoms_La Mola_

Riudoms 2014 (amb l’opció 


