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Torre de Fontaubella), prova 

no competitiva de resistència 

per camins de muntanya 

i puntuable per a la XVIIa 

Copa Catalana de Caminades 

de Resistència de la FEEC. 

Organitzada per la Secció de 

Muntanya del Centre d’Estudis 

Riduomencs Arnau de Palomar, 

és un dels actes més importants 

en el calendari esportiu de 

Riudoms, i passa per alguns 

dels llocs més emblemàtics 

del perfil muntanyenc del 

Camp de Tarragona: el 

Castell d’Escornalbou, la 

Serra d’Argentera, la Mola de 

Colldejou o Mare de Déu de la 

Roca, així com espais singulars 

com el pantà de Riudecanyes, 

els pobles de Duesaigües i 

l’Argentera, Colldejou o la 

muntanya de l’Areny. Com cada 

any, l’organització ha comptat 

amb un gran cos de persones 

voluntàries. A diferència de 

l’edició anterior, el temps va ser 

assolellat i agradable, tot i que a 

partir del Castell d’Escornalbou 

fortes ventades van acompanyat 

els caminadors. Dels més de 420 

inscrits, el primer a arribar va 

ser Xavi Miralles, de les Borges 

del Camp, que va acabar el 

recorregut clàssic amb un temps 
El sopar de voluntaris de la 12a Caminada de resistència Riudoms_La 
Mola_Riudoms es va fer el 20 de juny. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.

que ens permet trencar cap a la 

Creu de Santos, des d’on gaudim 

d’una vista aèria espectacular 

del tram final del riu Ebre, part 

del Delta i un bon tros de costa. 

Un cop aconseguit el nostre 

objectiu, emprenem el camí cap 

al Balneari. Però el camí encara 

ens depara alguna sorpresa, 

com és el cas d’una ermita 

força curiosa per l’indret on està 

ubicada. Finalment, després de 

caminar onze quilòmetres en 

tres hores i mitja, arribem al punt 

on tenim els cotxes aparcats, 

des d’on tornem a casa. Només 

ens resta agrair a tots els que 

s’han animat a fer la ruta amb 

nosaltres i emplaçar tothom qui 

vulgui a sumar-se a la propera. 

EXPOSICIONS 
Exposició “Jo a Alcossebre 
i tu a Califòrnia” de The 
Sunday Shoot
MARIONA ROIGÉ SALVADÓ

Aquesta exposició fotogràfica 

es va inaugurar en diumenge 

(Sunday) per evocar al visitant 

la mateixa sensació que les 

fotògrafes usen en el seu dia de 

treball, en el dia que disparen 

(shoot) les fotografies. Això 

va ser el diumenge 6 d’abril 

a les dotze del migdia. Anna 

Guardiola i Maria Ángeles Ruiz 

formen aquest col·lectiu. Elles 

es coneixen a l’Escola d’Art de 

Tarragona, una feia pintura (anys 

més tard va fer fotografia) i l’altra, 

fotografia. Van començar amb 

la necessitat de recerca d’espais 

buits en els dies de la setmana on 

ningú hi transita, els diumenges. 

Aventureres del clic de la càmera, 

ens han portat aquest cop una 

mostra de viatge en paral·lel. El 

mar les va separar per uns dies, 

de 4 h i 55 minuts, amb trenta 

minuts de marge respecte als 

seus seguidors. Dels corredors 

locals, el més ràpid va ser en 

Joan Baptista Cabré, amb un 

temps de 5 h i 42 minuts i que 

va quedar 6è en la classificació 

general. La corredora més ràpida 

va ser Alessia Bertolino, amb 

un temps de 6 h i 11 minuts, 

la qual va obtenir el 11è lloc 

en la classificació. El sopar de 

voluntaris de la caminada es va 

fer el 20 de juny a la sala d’actes 

de la Casa de Cultura. 

Sortida a peu per la Serra 
de Cardó 
PERE ESCODA GIOL

Som diumenge 15 de juny 

del 2014. Després d’haver-nos 

llevat d’hora i haver fet un 

bon trajecte amb cotxe, ens 

disposem a començar la nostra 

ruta a peu al Balneari de Cardó. 

Després de caminar uns tres-

cents metres, agafem el camí 

dels Frares, per on anirem 

trobant algunes edificacions, 

antigues ermites i capelletes. 

El sender està flanquejat per 

alguns xiprers situats al vessant 

de l’ermita de Sant Àngel. 

Continuem l’ascensió dirigint-

nos cap al Portell del Cosp i, tot 

seguit, fem camí cap a la Font 

del Teix. Anem plans per una 

zona amb pocs arbres i bastant 

pedregosa, que acaba resultant 

una mica perdedora i exigeix 

la nostra màxima atenció. Una 

vegada superat aquest tram, ens 

endinsem per uns boscos força 

frondosos que ja no deixarem 

fins al final. Aprofitem aquest 

lloc per esmorzar i recuperar 

forces. De nou en marxa, 

caminem fins a trobar una cruïlla 

Teresa Felip va ser tots els dilluns i 
divendres de maig al CERAP pintant els 

visitants de la seva exposició. 
Foto: Mariona Roigé Salvadó.

però no van deixar de fer els 

deures. L’Anna era a Califòrnia i 

al mateix temps la Maria Ángeles, 

a Alcossebre. En moments 

d’aquests apreciem la connexió 

existent entre elles fruit del treball 

constant d’anys i de parlar el 

mateix llenguatge. Vam poder 

apreciar que els espais retratats 

per elles parlen del pas de l’ésser 

humà sense la necessitat de la 

seva presència. Els privilegiats 

que vam poder assistir-hi vam 

ser recompensats amb un petit 

lot de fotografies seves triades 

a l’atzar. L’exposició va romandre 

oberta fins el 25 d’abril. 

Exposició de Teresa 
Felip, “La carretera de 
l’exili”
MARIONA ROIGÉ SALVADÓ

El divendres 2 de maig a les 

20 h vam tenir el privilegi al 

CERAP d’inaugurar l’exposició 

performativa de Teresa Felip. 

La sala se’ns presentava amb 

un projector on un riell de 

fotografies ens mostraven els 

cadàvers arquitectònics que 

la Teresa va fotografiar en el 

recorregut que separa Riudoms 

de Reus. Ella, visitant a visitant, 

feia retrats instantanis de 

cadascun pintant directament a 

terra on un llençol vell feia de 

suport. Tots van ser penjats a 

les parets com a representants 

dels éssers que van sobreviure 

en els refugis antiaeris i d’aquí 

el tema de l’exposició; el llarg 

recorregut que van fer d’una 

població a una altra on encara 

hi ha vestigis del sofriment 

patit i de les possibles restes 

humanes. La Teresa, dins del seu 

llarg recorregut com a artista, ha 

exposat tot tipus de tècniques 

pictòriques, però és en el joc 

que li dóna la tela, en aquest 

cas evocant el llençol usat com 

a farcell en la fugida a la llibertat, 

on es desenvolupa amb absoluta 

llibertat. Tots els divendres fins a 

la cloenda ella va ser-hi retratant 

visitants i acabant d’omplir les 

parets-refugi de la sala d’actes. 

L’exposició va concloure el 

divendres 30 de maig. 

ACTIVITAT CULTURAL
Es presenta el llibre Sis 
mans per a set pecats
REDACCIÓ

El dissabte 5 d’abril a les vuit del 

vespre a la sala d’exposicions de 

la Casa de Cultura va tenir lloc la 

presentació del llibre Sis mans 

per a set pecats (Arola Editors) 

del riudomenc Lluís Aragonès i 

Delgado de Torres, del cambrilenc 

Robert Benaiges Cervera i 

del borgenc Xavier Llauradó i 

Pàmies. Presentat per la filòloga 

i professora Marisol Virgili, l’acte 

va adoptar un cert to teatral que 

va despertar la comicitat del 

centenar de persones aplegades. 

El llibre, escrit a sis mans, són 

set narracions breus que es 

corresponen amb els set pecats 

capitals: «Els protagonistes 

d’aquests contes són culpables de 

Xavi Miralles fou el primer corredor que arribà la meta, amb un 
temps de 4 h i 55 minuts. 
Foto: Jesús Torres Sanz.
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pecar, de viure al marge d’un codi 

moral o intel·lectual, d’atemptar 

contra la solidaritat humana, de 

contradir les normes de l’ètica i 

la bona conducta», s’explica a la 

contraportada. Aquest recull de 

contes és, segons van manifestar 

els autors, la conseqüència de 

l’amistat i la complicitat forjada a 

partir de la vida política que han 

desenvolupat les tres personalitats 

en els darrers anys. 

El Síndic de Greuges de 
Catalunya a Riudoms
REDACCIÓ

El dimecres 9 d’abril, la figura 

del Síndic de Greuges de 

Catalunya va atendre les 

demandes de les persones i 

col·lectius de Riudoms a la seu 

del CERAP. Un equip format per 

dos tècnics de l’organisme va 

fer parada a la nostra localitat 

i van atendre un total de dotze 

queixes i tres consultes entre les 

deu i les dues del migdia. Les 

problemàtiques plantejades 

van ser temes relacionats 

amb consum (electricitat i 

telefonia), urbanisme, sanitat, 

tributs, etc. Les cites s’havien 

concertat prèviament per part 

dels interessats gràcies a una 

campanya de difusió del Síndic, 

que dues setmanes abans de la 

visita va repartir un full volant a 

tots els habitatges del municipi. 

El pas per Riudoms forma part 

del projecte itinerant del Síndic 

de Greuges, que busca un major 

apropament de la institució i els 

seus serveis a la població de tot 

el territori. 

Participació a la Diada de 
Sant Jordi a Riudoms
REDACCIÓ

En motiu de la Diada de Sant 

Jordi, el CERAP va participar 

el diumenge 20 d’abril a la fira 

promoguda per l’Ajuntament 

de Riudoms a la plaça de la 

Palmera. Amb una cuidada 

selecció de llibres, tant d’autors 

locals com aquells que s’havien 

presentat darrerament a l’entitat, 

la jornada es va amenitzar amb 

la filmació de diverses persones 

recomanant una lectura. Amb 

el material enregistrat, es va 

muntar un videobook que es 

va publicar a les xarxes socials 

el 23 d’abril. 

Els objectes venerats de 
Glòria Coll
XAVIER SOLÉ SALVAT

El passat divendres 25 d’abril, 

Glòria Coll va presentar el seu 

poemari Oda als objectes, treball 

amb el qual va guanyar l’any 2013 

el premi Amadeu Oller de poesia. 

Aquest premi, un dels més 

importants en llengua catalana, 

està dirigit a joves poetes que 

no superin els trenta anys i que 

no hagin editat cap obra de 

manera impresa o, en els darrers 

anys, de manera digital. És un 

premi convocat i atorgat per 

la parròquia de Sant Medir del 

barri de la Bordeta de Barcelona i 

porta el nom de mossèn Amadeu 

Oller, que fou el primer rector 

d’aquesta parròquia. El premi 

consisteix en la publicació de 

l’obra guanyadora per part 

d’Edicions Galerada. Oda als 

objectes és senzillament un 

poemari subtil i suggerent. Els 

nombrosos assistents a l’acte 

van poder gaudir de la lectura 

per part de la mateixa autora 

d’alguns dels poemes. Molts 

tenen com a protagonistes 

objectes quotidians com ara els 

electrodomèstics, instruments 

musicals o bé protagonistes 

més mengívols com poden ser 

la fruita, els bombons o el cafè. 

Tots ells s’entrellacen amb els 

sentiments més purs i primigenis, 

expressats amb la valentia i 

l’espontaneïtat d’una persona 

jove. Sens dubte, la Glòria sap 

veure les emocions en tot allò 

que l’envolta i ho sap transmetre 

amb absoluta sinceritat. 

Tercera ruta per les restes 
arqueològiques 
de Riudoms
REDACCIÓ

Primer el maig de 2013 va ser 

a la sèquia romana de l’Aleixar 

fins a Riudoms. Després l’octubre 

de 2013 va ser a les restes dels 

Molins Nous, els Canalots i la 

Timba. I ara el 4 de maig de 2014, 

Pere Domingo va proposar i guiar 

una tercera ruta, en aquest cas 

per les antigues sèquies i mines 

del camí del Molí de Vent fins 

a la mina de Sant Jaume, a la 

partida de la Clota. Una vintena 

de persones interessades per la 

Història es van apuntar a aquesta 

interessant excursió. 

Una vintena de persones seguiren el 4 de maig la tercera ruta per les restes 
arqueològiques de Riudoms de la mà de Pere Domingo. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili. 

L’Eugeni Perea més íntim. 
Un dietari i un recull poètic
XAVIER SOLÉ SALVAT

L’Eugeni Perea, doctor en Història 

Moderna per la Universitat de 

Barcelona i reconegut escriptor, 

va presentar el passat el dia 16 

de maig al CERAP, dues de les 

seves darreres obres. La primera, 

és el poemari Amb pedres al 

ronyó, treball amb el qual va 

guanyar el Premi Internacional 

de Literatura l’any 2012 organitzat 

per la Fundació Antonio Machado 

de Cotlliure (Catalunya Nord). 

Aquesta fundació va néixer 

l’any 1977 «per perpetuar el 

llegat del gran poeta i humanista 

espanyol, difondre la seva obra i 

el seu pensament i encoratjar la 

recerca i el treball sobre l’home 

i els seus escrits». En aquest 

poemari, l’Eugeni ens descobreix 

la imatge reflectida en la retina 

d’un jove que descobreix el món 

en un moment històric concret. 

Els sentiments que tot plegat 

deixen al descobert la curiositat 

pròpia de la joventut, sovint entre 

il·lusions i decepcions. Malgrat 

tot, sempre amb l’eterna lluita fent 

ús de les paraules. L’altre llibre 

de la vetllada va ser Quadern 

d’interseccions. En aquest cas 

es tracta d’un dietari en el qual, 

a través de diferents textos, 

l’autor ens delecta en el plaer 

de la reflexió més quotidiana, 

tot parlant de fets i situacions 

que a tots ens envolten. La 

presentació va anar a càrrec de 

Joan Maria Pujals, exconseller 

de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, que va glossar l’obra 

de manera totalment acurada 

i amb plena elegància en els 

detalls que la componen. L’acte 

va comptar amb una nombrosa 

assistència, fet que demostra el 

reconeixement de l’Eugeni arreu 

del territori. A les pàgines 51-53 

trobareu el resum del text que va 

llegir Joan M. Pujals el dia de la 

presentació al CERAP. 

Un llibre, un editor i set 
autors riudomencs
REDACCIÓ

El passat dimarts 17 de juny a 

les vuit del vespre, en una sala 

d’actes amb coneguts i familiars, 

es va presentar el llibre Set 

narradors del sac, editat pel 

convilatà Jordi Ferré Piñol (ZonA 

GrÀficA). Es tracta d’un recull de 

narracions d’autors riudomencs 

que han desenvolupat una 

vocació literària: Patrícia 

Domingo Anguera, Carles Martí 

i Martí, Josep M. Riu Margalef, 

Xavier Solé i Salvat, Joan Torres 

Domènech, M. Concepció Torres 

Sabaté i Montserrat Vidal Salomó. 

L’editor va ser l’encarregat d’obrir 

l’acte, i ho va fer explicant 

la gènesi del llibre com una 

iniciativa per posar de relleu la 

qualitat i varietat de la producció 

literària local. Seguidament va 

ser el torn dels autors, els quals 

van poder presentar la seva 

narració de manera individual. En 

aquest sentit, cal dir que els set 

contes no tenen un eix temàtic 

comú, sinó que responen a la tria 

conjunta entre l’editor i l’autor. 

Per acabar, es va obrir el torn de 

preguntes al públic assistent i 

finalment es va oferir una copa 

de cava a tots els presents. 

Mobilització Som Escola, 
de Riudoms a Barcelona
ARNAU CARBONELL OLLÉ

El passat 14 de juny Som Escola 

va organitzar una mobilització 

a Barcelona en defensa del 

català a l’Escola. Riudoms per la 

Independència (ANC) juntament 

amb les AMPES dels centres 

riudomencs i l’Ajuntament 

de Riudoms, van organitzar 

tres autocars per anar a la 

manifestació. El CERAP com a 

entitat adherida a Som Escola 

també va col·laborar-hi venent 

places de bus i samarretes. 

Uns cent vuitanta riudomencs, 

juntament amb el gegant Gaudí i 

els tabalers de la Colla de Diables, 

van formar part de les cent mil 

persones que van ser presents 

a la manifestació. Som Escola 

és un conjunt d’entitats cíviques, 

culturals i de tot l’àmbit educatiu 

que defensen l’escola catalana 

i el model de cohesió social 

que aquesta representa davant 

la LOMCE i les sentències del 

Tribunal Suprem espanyol que 

qüestionen el paper del català 

com a llengua vehicular de 

l’ensenyament a Catalunya. Per 

un país de tots, decidim escola 

catalana! 

Més de cent vuitanta riudomencs 
es desplaçaren a Barcelona a la 

mobilització Som Escola.
 Foto: Arnau Carbonell Ollé.


