MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
2019

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar
Avinguda de Pau Casals, 84
cerap@cerap.cat
www.cerap.cat
GIF: G43083690
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El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP) fou fundat el 10 de
desembre de 1978 per un grup de joves de Riudoms que feia anys que treballaven per
la cultura del poble. En el context sociopolític de l’època, arreu de Catalunya anaren
sorgint centres d’estudis per promoure la recuperació de la cultura i la llengua pròpia
del país i treballar en el foment de la investigació i les arts. Al CERAP ens vam sumar a
aquest corrent cívic de transformació i progrés social. Des de llavors, la finalitat de
l’entitat ha estat «procurar la conservació i promoció del patrimoni cultural de Riudoms
i fomentar tota mena de manifestacions, activitats i investigacions culturals». L’activitat
començà amb la fundació de la revista Lo Floc (1979) i la col·lecció editorial
Quaderns de Divulgació Cultural (1981).
Amb el pas del temps el projecte es consolidà i la seva base social anà
progressivament en augment fins a arribar als prop de 445 socis i sòcies amb què
tancarem l’exercici de 2019. El centre d’estudis és avui un ateneu que abraça diverses
formes de la cultura. L’activitat s’organitza a través de les seccions, que són el motor
social de l’entitat: Muntanya, Art, Publicacions, Gastronomia, Colla de Diables, Colla de
Diablons, Ball de Bastons, Ciències Socials, Ciències Naturals i Escacs. D’altra banda, és
de remarcar que aquest 2019 hem donat la benvinguda a una nova formació al CERAP:
el grup de percussió Stem Pikats, que, liderat per Joan Mestre Olesti, cap dels
tabalers de la Colla de Diables, aplega nou membres que han construït els instruments
amb materials reutilitzables i que interpreten un repertori de diversos ritmes.
A banda de les iniciatives de les seccions, l’activitat general ofereix exposicions de tota
mena, la provisió d’un fons bibliogràfic de temàtica local, conferències, concerts, cursos
formatius i altres projectes de dinamització cultural, de foment del diàleg social i de
lliure intercanvi d’idees en el si de la realitat local. La implicació del socis i de les sòcies
en l’organització de l’activitat del CERAP és altruista i totalment voluntària. L’entitat
disposa d’una seu social pròpia amb sala d’actes i d’exposicions, biblioteca, arxiu, fons
artístic i espais comuns on es porta a terme l’activitat. Els Premis Arnau de Palomar,
organitzats conjuntament amb l’Ajuntament de Riudoms, és l’activitat que podríem
definir com la festa grossa del CERAP. Convocats per primer cop el 1981 com a premi
de foment de recerca i investigació, amb els anys s’ha diversificat en diferents
disciplines, que en aquest 2019 han estat: investigació, arts plàstiques, narrativa breu,
recull de poesia, documental fotogràfic, recerca juvenil i instagramers.

40è aniversari
El CERAP ha organitzat enguany el gruix més important del seu 40è aniversari
(https://tarragonadigital.com/baix-camp/centre-estudis-riudomencs-arnau-palomar-40anys-juny-2019), que vam començar a celebrar el desembre de 2018, amb una
programació especial, en què han destacat el cicle organitzat per la Secció de
Gastronomia, el qual ha portat a Riudoms importants personalitats catalanes dels

àmbits de la restauració i la recerca alimentàries com la xef Carme Ruscadella i
representants de la Fundació Alicia i de l’Observatori de l’Alimentació de la Universitat
de Barcelona (https://tarragonadigital.com/opinio/36039/el-tocinaire-de-la-ruscalleda-iels-entrepans-del-boada#.XLRyUwjK8KU.twitter); i la programació de concerts, que
han inclòs el d’homenatge al músic i compositor riudomenc Joan Guinjoan,
traspassat el desembre de 2018, al qual es dedicà també un volum monogràfic de la
col·lecció editorial del CERAP «Quaderns de Divulgació Cultural»; el cicle «Riudoms
Canta», el qual ha omplert de música i amb un gran acolliment de públic el terrat de
l’entitat les nits del mes de juliol (https://surtdecasa.cat/camp/agenda/2019/vespresde-juliol-al-terrat-del-cerap/139662); i el concert «Influència del Gregorià en la
Polifonia», que va interpretar el Cor Arsmusica Schola Gregoriana Ut Mi Fa a l’ermita de
Sant Antoni (https://infocamp.cat/arxiu-seccio-cultura/item/28588-el-cant-gregoria-ipolifonia-es-combinen-riudoms).
També han estat actes importants del 40è aniversari la coorganització, amb la
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, del II Concurs d’Enceses de
Catalunya
(http://diaridigital.tarragona21.com/riudoms-sera-la-capital-dels-diablesde-catalunya-amb-la-ii-concurs-nacional-denceses/), que va tenir lloc Riudoms el 4 de
maig; i de la XXVII Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla catalana (CCEPC). Destaquem també la intensa
activitat de la Secció d’Art, que ha preparat diverses exposicions de producció pròpia
com
«Simbiosi»
(http://www.canalreustv.cat/noticies/lart-del-camp-tarragonareivindica-riudoms) i «La renúncia» (http://diaridigital.tarragona21.com/la-secciodart-del-cerap-inaugura-a-riudoms-lexposicio-la-renuncia/), que han tingut una
important repercussió fora de Riudoms, com també l’ha tingut la mostra de gravats
«S’ha acabat massa aviat, Sisco», de Jobacasén (Joan Baptista Cabré Sendrós),
que es va exhibir el mes de novembre al CERAP i a la Casa de Cultura Antoni Gaudí
(https://www.diaridetarragona.com/reus/Riudoms-Un-homenatge-familiar-al-treballartesanal-20191120-0037.html).
Finalment, cal remarcar dos actes importants del 40è aniversari: l’edició extraordinària
dels
Premis
Arnau
de
Palomar
i
Premi
Rosa
dels
Vents
(http://diaridigital.tarragona21.com/el-centre-destudis-riudomencs-prepara-el-sopar-illiurament-dels-premis-arnau-de-palomar-2019/) i la mostra «CERAP. 40 anys amb
la cultura i la llibertat», que vam inaugurar el 13 de desembre i que romandrà
exposada a les sales d’exposicions del CERAP i de la Casa de Cultura Antoni Gaudí fins
al 31 de gener de 2020. Aquesta exposició ofereix un exhaustiu repàs del que han
estat aquests quaranta anys de dedicació de l’entitat al foment de la cultura
(https://www.bonart.cat/actual/exposicio-dels-40-anys-de-cerap/).

Foment de l’associacionisme cultural
El foment de l’associacionisme cultural és un projecte clau del CERAP. En els últims
tres últims anys hem celebrat el Dia de l’Associacionisme Cultural
(http://www.femsafareig.cat/cultura-societat/el-cerap-celebra-una-nova-edicio-del-dia-

de-lassociacionisme-cultural/), que impulsa el Departament de Cultura de la
Generalitat, mitjançant unes trobades amb les entitats de Riudoms a la nostra seu
social. També el 2019 hem signat un conveni amb Òmnium Baix Camp
(http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-vicepresident-domnium-cultural-marcelmauri-sera-riudoms-aquest-diumenge) per promoure les activitats de les dues entitats;
i amb Europe Echanges, una associació d’àmbit europeu amb seu a Normandia amb
qui realitzarem intercanvis culturals. D’altra banda, hem consolidat la col·laboració
entre la Secció de Muntanya i els Amics de Riudoms i hem estat receptors
d’activitats d’altres organismes, com la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana i l’Associació de Crítics i Comentaristes Musicals en Llengua Catalana. També
acollim a la nostra seu social les reunions de treball de l’agrupació local de l’ANC i del
col·lectiu feminista Dones d’Aigua de Riudoms. I formem part de la Federació Catalana
d’Escacs, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, la Federació de Diables i
Dimonis de Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
En aquest apartat de foment de l’associacionisme, cal remarcar que en el curs escolar
2018-2019 hem comptat amb la presència al CERAP d’una quinzena d’alumnes d’ESO
de l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms, d’orígens culturals diversos, que han realitzat
el servei comunitari a l’entitat i han conegut de primera mà la nostra activitat.
La col·laboració cada cop més estreta amb l’Institut Joan Guinjoan també ens ha
permès posar-nos en contacte amb la població riudomenca més jove de diferents
orígens culturals i geogràfics per celebrar el Dia Mundial de la Poesia
(https://surtdecasa.cat/camp/agenda/2019/vii-senallada-de-mots/131865), que hem
convertit en els últims tres anys en una jornada en què escoltem i gaudim de poemes
llegits en prop d’una quinzena d’idiomes diferents. També hem convidat els alumnes de
l’institut i de les escoles de Riudoms a visitar les nostres exposicions i ens hem implicat
amb diversos centres educatius del poble amb l’organització de competicions d’escacs i
les actuacions de les colles de Diables i Diablons i del Ball de Bastons. D’altra banda, la
Colla de Diables imparteix cursos de timbals a escoles de primària de Riudoms i de
Vinyols i els Arcs, amb l’objectiu de formar les noves generacions en la cultura popular.
Els esforços per treballar en el foment de l’associacionisme van fructificar, el mes de
novembre, amb una gran notícia per al CERAP: la concessió del Premi BBVA a
l’Entitat de l’Associacionisme Cultural Català, dotat amb 3.000 euros, que atorga
l’Ens Associacionisme en el marc dels III Premis Antoni Carné. El jurat va relacionar
aquests motius per atorgar el premi a la nostra entitat: «Excel·lir en la dinamització
social de Riudoms, la renovació generacional de l’entitat, la col·laboració amb els
centres educatius del seu entorn i la conservació i divulgació del patrimoni cultural del
seu poble» (https://www.diaridetarragona.com/reus/El-CERAP-de-Riudoms-guanya-elPremi-BBVA-a-lEntitat-de-lAssociacionisme-Cultural-Catal-20191107-0039.html).

Mesures per fomentar la participació interna i captar nous públics
Fomentar la participació interna és un repte no tan sols de la nostra entitat, sinó de
l’associacionisme cultural general de Catalunya. Si fa uns anys les persones

s’associaven per amor a la cultura i al país, ara s’ha imposat un valor més utilitari i de
servei. També les xarxes socials han capgirat el model i molts joves sembla que no
trobin cap avantatge en associar-se a una entitat per tenir accés a la cultura i a la
informació (i participar-hi).
Així i tot, al CERAP no defallim i sempre fem costat a les iniciatives que ens plantegen
els socis, convençuts com estem que la tasca cultural és una feina d’equip i d’intercanvi
personal d’opinions i de projectes. Els nostres esforços per fomentar la participació
interna han començat a donar els seus fruits, gràcies sobretot al suport que donem a
les seccions, que són fonamentals, ja que és a través d’elles que ens arriben la majoria
d’ingressos de nous socis. Des de 2017, el CERAP ha incrementat progressivament els
seus socis: 369, el 2017; 412, el 2018: i 440, el 2019.
On hem notat un canvi més profund és en la captació de socis joves. De socis menors
d’onze anys per exemple, no en teníem cap fa quatre anys. Però vam tancar l’exercici
del 2018 amb 37 socis i sòcies d’aquesta franja d’edat. Aquest rejoveniment de la
nostra massa social es deu a l’èxit de dues iniciatives: la creació de la Colla de Diablons
i l’impuls de la Secció d’Escacs, la qual, els anys 2018 i 2019, ha aconseguit captar una
desena d’infants gràcies a l’organització de cursos i de torneigs infantils. La intenció de
l’entitat és seguir aquest camí mitjançant la convocatòria d’activitats i d’iniciatives que
siguin atraients per als socis més joves.
Pel que fa a les dones, si fa tres anys només el 25 per cent de la nostra massa social
era femenina, aquest percentatge s’ha ampliat el 2019 fins a arribar quasi al 40 per
cent. Hi ha diversos factors que ajuden a explicar aquest increment, un dels quals és
que les mares s’han implicat més que els pares en la Colla de Diablons amb el
consegüent ingrés a l’entitat com a sòcies. També hi ha més presència femenina que
masculina en una altra de les seccions de nova creació: el Ball de Bastons. I un tercer
factor l’hem de trobar en els últims ingressos en la Colla de Diables, on s’ha detectat
un major pes de dones que d’homes.
Cal destacar l’activitat de les seccions, que ajuden a fer visible la nostra entitat i a
captar nous socis. Remarquem l’organització, per part de la Secció de Muntanya, de la
Caminada Riudoms_la Mola_Riudoms, on participen prop de 400 persones d’arreu
de Catalunya; l’èxit de les conferències de la Secció de Gastronomia, que, amb ponents
com Carme Ruscalleda, han atret una mitjana d’un centenar de persones a la nostra
sala d’actes; el dinamisme de la Secció d’Art, que ha convertit les inauguracions de les
exposicions en actes molt participatius i imaginatius; i la recerca de nous projectes per
part de la Secció d’Escacs, que el novembre d’enguany ha creat un comitè de jocs de
taula amb l’objectiu d’organitzar trobades de jocs de taula, estratègia i rol, alhora que
ha previst potenciar els jocs divulgatius i tradicionals.
També la programació d’activitats formatives atrau públic no només local, sinó de
pobles dels voltants. Aquest 2019 hem organitzat els grups de conversa en francès i en
anglès i cursos d’escacs, timbals, gralla, ball de bastons, fotografia i cuina.
A continuació, s’exposa la relació del total d’activitats dutes a terme aquest 2019, tant
les ordinàries com les extraordinàries.

GENER
Diumenge 13

Caminada matinal circular pel pantà de Siurana

Diumenge 13

Participació de la Secció d’Escacs a la Copa Tarragona
d’Escacs 2019

Secció d’Escacs

Diumenge 13

Projecció de Langtang, la tercera pel·lícula del projecte
personal «Summits of My Life» de Kilian Jornet

Secció de
Muntanya

Divendres 18

Cicle «Gastronomia, cultura i salut»
Conferència «Dieta i salut: una responsabilitat sobre
nosaltres i les futures generacions», a càrrec de Jordi
Salas, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la
Universitat Rovira i Virgili

Dissabte 19

V Correfoc de Sant Sebastià
• Els Versots

Secció de
Muntanya

Secció de
Gastronomia

Colla de Diables
Colla de Diablons

• Carretillada amb la participació de les colles de diables i
diablons de la Selva del Camp
• Festa al Local Love amb Pd Peixampler
Diumenge 20

Participació a la Lliga Catalana d’Escacs 2019

Secció d’Escacs

Diumenge 20

Actuació de la Colla de Diables a la festa major d’hivern
de Puigdelfí

Colla de Diables

Divendres 25

Cicle «Pensament i debat 2019»

Secció de
Ciències Socials

Conferència «Pensar la multiculturalitat en temps de

postveritat», a càrrec de Jordi Moreras, professor
d’Antropologia a la Universitat Rovira i Virgili i expert en
islam a Catalunya
Diumenge 27

Participació a la Lliga Catalana d’Escacs 2019

Secció d’Escacs

FEBRER
Divendres 1

Circuit Roda d’Art
Inauguració de l’exposició «EIUs-ENFORMACIONS
HNTIMES UNIVERSALS», d’Aleix Antillach-LEIX

Divendres 1

Inauguració de l’exposició de fotografies «NaturDans», de
Pep Aguadé

Diumenge 3

Participació a la Lliga Catalana d’Escacs 2019

Diumenge 3

Projecció de la pel·lícula Path to Everest, de Kilian Jornet

Dijous 7

Cicle «Pensament i Debat 2019»
«Què n’hem de fer, de la fe? El paper de les religions en
el món actual»
Ponents
• Fernando Campillo, pastor evangèlic de l’Assemblea
Bíblica del Camp de Tarragona
• Josep Mateu, rector de l’església catòlica de Riudoms
• Mohammed Ouade Rchid, imam de la mesquita de
Cambrils
Moderador
• Francesc Domènech, periodista

Secció d’Art

CERAP

Secció d’Escacs
Secció de
Muntanya
Secció de
Ciències Socials

Divendres 8

Presentació del Quadern de Divulgació Cultural número
33: La població de Riudoms. Tendències i escenaris de
futur, de Joan Alberich González i Òscar Saladié Borraz.
Premi Arnau de Palomar 2016 (Investigació)

Secció de
Publicacions

Dissabte 9

Participació de la Colla de Diablons al correfoc infantil de
la Pobla de Mafumet

Colla de Diablons

Diumenge 10

Dilluns 11

Divendres 15

Sortida al Serret del Cisa (les Borges del Camp)

Secció de
Muntanya

Número 226 de Lo Floc, la revista del CERAP

Secció de
Publicacions

Cicle «Gastronomia, cultura i salut»

Secció de
Gastronomia

Conferència «Bo per menjar, bo per pensar: de quan la
cuina va esdevenir ciència», a càrrec de Joan Ribas
Serra, responsable de l’Àrea de territori de la Fundació
Alícia (Alimentació i Ciència)
Dissabte 16
Diumenge 17

Sortida de raquetes de neu a Setcases i la vall del Freser
(Ripollès)

Diumenge 17

Participació a la Lliga Catalana d’Escacs 2019

Secció d’Escacs

Dissabte 23

Torneig d’escacs XXII Memorial Enric Cardona

Secció d’Escacs

Dissabte 23

XXVII Assemblea General Ordinària de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla catalana (CCEPC) i
celebració de l’Espai Despuig «Les oportunitats del món
digital»

Secció de
Muntanya

CERAP

Diumenge 24

Participació a la Lliga Catalana d’Escacs 2019

Secció d’Escacs

MARÇ
Divendres 1

Inauguració de l’exposició «Simbiosi», exposició
col·lectiva d’il·lustradors del Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre

Secció d’Art

Divendres 8

Cicle «Gastronomia, cultura i salut»

Secció de
Gastronomia

Conferència «Des d’una botiga amb obrador tocinaire, a
la cuina gastronòmica del país», a càrrec de Carme
Ruscalleda

Diumenge 10

Sortida al puig de Cabrafiga (Pratdip)

Diumenge 10

Participació a la Lliga Catalana d’Escacs

Divendres 15

Assemblea General de Socis del CERAP

Secció de
Muntanya
Secció d’Escacs
CERAP

• Acte de reconeixement a les diferents juntes directives
del CERAP d’aquests 40 anys

Dissabte 16

Torneig d’escacs XXII Memorial Enric Cardona

Secció d’Escacs

Dissabte 16

Actuació de la Colla de Diables de Riudoms al TrocaJove
2019, la trobada anual d’adolescents i joves del Moviment
de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC), que té
lloc a Riudoms

Colla de Diables

Dimecres 20

Cicle «Gastronomia, cultura i salut»
Conferència «De les "cues de galls" -cock's tai- als
entrepans», a càrrec d’Eduard Boada

Secció de
Gastronomia

Divendres 22

Dia Mundial de la Poesia

CERAP

• VII Senallada de mots
Dissabte 23
Dilluns 25

Dissabte 30
Diumenge 31

Torneig d’escacs XXII Memorial Enric Cardona
Reunió al CERAP de la IV Vegueria de la Federació
d’Entitats Excursionista de Catalunya (FEEC)
Torneig d’escacs XXII Memorial Enric Cardona
Concert-vermut de primavera al terrat del CERAP

Secció d’Escacs
Secció de
Muntanya
Secció d’Escacs
CERAP

«El Caliu», 7a edició del cicle de cantautors i cantautores
del territori

ABRIL
Dijous 4

Dissabte 6

Presentació del 2n Concurs d’Enceses de Catalunya

Colla de
Diables

Torneig d’escacs XXII Memorial Enric Cardona

Secció
d’Escacs

Diumenge 7

Acte de la signatura del conveni entre el CERAP i Òmnium

Divendres 12

Cicle «Gastronomia, cultura i salut»
Conferència «Com donar valor afegit als productors
agroalimentaris? Creació d’unes rutes gastronòmiques
MEDFEST», a càrrec de Margarida Mulet Pascual, doctora en
Antropologia i membre de l’ODELA (Observatori de l'Alimentació
de la Universitat de Barcelona)

Dijous 18

Participació en el Campionat absolut de Catalunya Sub-12
d’escacs

CERAP

Secció de
Gastronomia

Secció
d’Escacs

Dimarts 23

Participació a la Diada de Sant Jordi, a la plaça de l’Església

CERAP

Dissabte 27

Concert «Influència del Gregorià en la Polifonia», a càrrec del Cor
Arsmusica Schola Gregoriana Ut Mi Fa, a l’ermita de Sant Antoni

CERAP

Diumenge 28

XVII Caminada Riudoms_la Mola_Riudoms

Secció de
Muntanya

MAIG
Divendres 3

Dissabte 4

Inauguració de l’exposició «Obrim els ulls» de Francesc Mestre
Pellicé
Jornada musical a Riudoms. Homenatge a Joan Guinjoan
• Trobada de l’Associació de Crítics i Comentaristes Musicals en

Secció d’Art

CERAP
Secció de

Llengua Catalana
• Conferència «So i essència. Natura i música», a càrrec de Josep
M. Guix, músic i compositor
• Visita guiada pel poble, amb atenció especial als llocs amb
significació per a Joan Guinjoan
• Dinar al Restaurant Sant Antoni, amb un menú ad hoc amb
referències musicals
• Breu presentació del llibre A reveure, Joan. 40 veus reten
homenatge a l'amic i compositor Joan Guinjoan. El llibre és el
volum 34 de la col·lecció Quaderns de Divulgació Cultural del
CERAP
• Concert d’homenatge a Joan Guinjoan, a càrrec de l’Orquestra
de la Universitat Rovira i Virgili

Dissabte 4

II Concurs Nacional d’Enceses de Catalunya, organitzat per la
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya

Publicacions

Colla de
Diables

Diumenge 12

Sortida al puig d’en Cama

Secció de
Muntanya

Diumenge 12

La Colla de Diablons participa a la festa medieval de l’Escola
Cavaller Arnau

Colla de
Diablons

Número 227 de Lo Floc, la revista del CERAP

Secció de
Publicacions

Dimecres 15

Conferència «Instal·lacions fotovoltaiques en instal·lacions
agropecuàries i bombeig», a càrrec de Marc Miquel Godall,
enginyer de Watt Solar SL

Secció de CC
Naturals

Divendres 17

Presentació del llibre A reveure, Joan. 40 veus reten homenatge
al compositor i amic Joan Guinjoan (Quadern de Divulgació
Cultural núm. 34), amb la participació dels compositors Ramon
Humet ,Joan Magrané i Maria Eugènia Perea, curadora del llibre

Secció de
Publicacions

Dijous 30

Presentació a Barcelona del llibre A reveure, Joan. 40 veus reten
homenatge al compositor i amic Joan Guinjoan, amb la
participació de Mariona Carulla, Xavier Garcia i Maria Eugènia
Perea

Secció de
Publicacions

Dilluns 13

Divendres 31

Dia de l’Associacionisme Cultural: debat «L’associacionisme
cultural a casa nostra»

CERAP

JUNY
Dissabte 1

La Colla de Diablons participa en la 2a Trobada de colles
infantils de diables de Juneda

Divendres 7

Inauguració de l’exposició «Retrats» d’Alba Molero

Divendres 7

Signatura del conveni de col·laboració entre el CERAP i
l’associació Europe Échanges, a Bois Guillaume
(Normandia)

Colla de Diablons

Secció d’Art
CERAP

Dissabte 8

Jornada d’Escacs de Riudoms

Secció d’Escacs

Dijous 14

Cicle «Pensament i debat 2019»

Secció de
Ciències Socials

Conferència «L'illa de Rousseau (Viatge a l'illa de la
felicitat de Rousseau)», a càrrec del professor i
escriptor Josep Muñoz Redón
Diumenge 16

Sortida al cim de la Foradada del Montsià

Diumenge 23

Revetlla de Sant Joan

Colla de Diables

• Flama del Canigó

Colla de Diablons

Secció de
Muntanya

• Bateig de foc
• Correfoc 2n aniversari de la Colla de Diablons
• Sopar i revetlla commemoratius del 40è aniversari del
CERAP i del 17è del Casal Popular La Calderera
• Encesa de la foguera a la plaça de l’Església
• Correfoc de la Colla de Diables
Dijous 27

Cicle «Gastronomia, cultura i salut»
Conferència «De Sòcrates a Venus La Universal», a
càrrec de l’enòloga Sara Pérez

Secció de
Gastronomia

JULIOL
Dijous 4
Divendres 5

Cicle de cinema a la fresca al terrat del CERAP: Lady Bird
Inauguració de l’exposició «Fa 45 anys que en tinc 45» de Lucía
Perera Stocco

CERAP
Secció d’Art

Dimarts 9

Cicle de concerts Riudoms canta al terrat del CERAP: Isaura Garriga,
Òscar Joyera i Alba Sànchez

CERAP

Dimecres 10

Curset d’introducció al ball de bastons per a nens i nenes d’entre 5 i
10 anys

Ball de
Bastons

Cicle de cinema a la fresca al terrat del CERAP: Les distàncies

CERAP

Cicle de concerts Riudoms canta al terrat del CERAP: Proud Mary by
Gaspar Corts & Joan Iglesias

CERAP

Dijous 11
Dimarts 16

Dimecres 17

Dijous 18

Curset d’introducció al ball de bastons per a nens i nenes d’entre 5 i
10 anys

Ball de
Bastons

Cicle de cinema a la fresca al terrat del CERAP: Call me by your

CERAP

name
Divendres 19

Secció de
Conferència «La Mar de Tarragona», a càrrec del biòleg Jaume Folch
CC
Naturals
i López

Divendres 19
Dissabte 20

La Colla de Diables participa al correfoc dels diables de Lekeitio (País
Basc)

Colla de
Diables

Dimarts 23

Cicle de concerts Riudoms canta al terrat del CERAP: Skyroad

CERAP

Dimecres 24

Curset d’introducció al ball de bastons per a nens i nenes d’entre 5 i
10 anys

Ball de
Bastons

Dissabte 27

XXVII Correfoc de Sant Jaume

Colla de
Diables

• Dinar de Festa Major
• Correfoc de la Colla de Diablons, amb la participació de la Colla de

Colla de
Diablons

Diables Infantils de les Borges del Camp, el Ball de Diablons
d’Alcover i el Ball de Diables Infantil de la Pobla de Mafumet
• Correfoc de la Colla de Diables, amb la participació de la Colla de
Diables de les Borges del Camp, la Colla de Diables Bruixots
d’Alcover i la Colla de Diables Cagarrieres de Cambrils

Dimarts 30

Dimecres 31

Cicle de concerts Riudoms canta al terrat del CERAP: Laia Nomen i
Marc Torres

CERAP

Curset d’introducció al ball de bastons per a nens i nenes d’entre 5 i
10 anys

Ball de
Bastons

AGOST
Dissabte 3

Dijous 7

Torneig del joc de taula d’Othello (Reversi)
Cicle de cinema a la fresca al terrat del CERAP: Relatos salvajes

Divendres 9

XIV Caminada Nocturna «Les llàgrimes de Sant Llorenç»
(Riudoms-la Mussara)

Divendres 9

Simultànies d’escacs Fira de l’Avellana de Riudoms, a càrrec de
Sergi Domingo i Òscar Ferrer, al pati de l’Escola Beat Bonaventura

Divendres 9
Dissabte 10
Diumenge 11

Participació a la 39a Fira de l’Avellana de Riudoms

Dimecres 14

Anada a mar vespertina per acompanyar la lluna plena d’agost
(activitat coorganitzada amb els Amics de Riudoms)

Secció
d’Escacs
CERAP
Secció de
Muntanya
Secció
d’Escacs
CERAP

Secció de
Muntanya

Dijous 15

La Colla de Diables organitza el correfoc de la Festa Major de
Botarell

Colla de
Diables

Dilluns 19

Núm. 228 de Lo Floc, la revista del CERAP

Dijous 29

Bateig de submarinisme a la piscina municipal (amb la
col·laboració dels Amics de Riudoms)

Dissabte 31

La Colla de Diables participa a la 28a Nit del Foc de Cambrils

Secció de
Publicacions
Secció de
Muntanya
Colla de
Diables

SETEMBRE
De dijous 5 a
diumenge 8

Ascensió al Toubkal (Marroc)

Secció de
Muntanya

Divendres 6

Inauguració de «La renúncia», exposició col·lectiva de la Secció
d’Art del CERAP

Secció d’Art

Dissabte 7

El Ball de Bastons del CERAP participa a la VIII Festa Bastonera
de Cambrils

Ball de
bastons

Dimarts 10

Participació a la 8a Marxa de Torxes de Riudoms, amb motiu de
la Diada Nacional de Catalunya

CERAP

Divendres 13
Dissabte 14

Tast de cerveses artesanes del Camp de Tarragona
La Colla de Diablons participa a la 7a Tracalada de la Festa Major
de Bellpuig

Colla de
Diables
CERAP
Colla de
Diablons

La Colla de Diables participa a la Trobada de Diables a Ponent
(Torreforta)

Colla de
Diables

Divendres 20

I Sopar Estellés de Riudoms (amb la col·laboració d’Òmnium Baix
Camp)

CERAP

Divendres 27

Presentació del número especial de Lo Floc dedicat als 40 anys
del CERAP

Dissabte 14

Secció de
Publicacions

OCTUBRE
Divendres 4

Inauguració de l’exposició de fotografies «Remnants of a bygone
era», de Johnjoe Nugent

Secció d’Art

Divendres 4
Dissabte 5

Actuació de la Colla de Diables a la Fira Ramadera de la Pobleta
de Bellveí (Vall Fosca)

Colla de
Diables

Dimecres 9

Cicle de conferències sobre astronomia

CERAP

«Casa nostra: el sistema solar», a càrrec de Josep M. Virgili
Divendres 11

Cicle «Carpe Diem literatura que et canvia»

CERAP

Comentari literari de la pel·lícula El club dels poetes morts, a
càrrec de l’escriptora Joana A. Cercós
Diumenge 13

Excursió a la mola de Genessies

Dimecres 16

Cicle de conferències sobre astronomia
«L’univers», a càrrec de Josep M. Virgili

Secció de
Muntanya
CERAP

Dissabte 19

Assistència a la VIII Trobada de Centres d’Estudis del Camp de
Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, organitzada pel
Departament de Cultura de la Generalitat, la CCEPC, l’Institut
Ramon Muntaner i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant

CERAP

Dimecres 23

Cicle de conferències sobre astronomia

CERAP

«Els estels massius», a càrrec de Josep M. Virgili
Dijous 24

Divendres 25

Conferència sobre el malbaratament alimentari, a càrrec de Josep
M. Tost, director de l’Agència Catalana de Residus
Cicle «Carpe Diem literatura que et canvia»

Secció de
Gastronomia
CERAP

El cant còsmic, espectacle poeticomusical homenatge a Walt
Whitman, a càrrec de Jaume C. Pons Alorda i Dídac Rocher

Dissabte 26

Diumenge 27

La Secció d’Art del CERAP participa amb l’exposició «La
renúncia», en la sessió 12 del PARLEM CONTEMPORANI?, al
Convent de les Arts d’Alcover
Excursió a la mola de Sant Llorenç del Munt

Secció d’Art

Secció de
Muntanya

Dimecres 30

Projecció del documental Arquitectures, de Jordi Abelló

Secció d’Art

NOVEMBRE
Divendres 1

Inauguració de l’exposició de gravats «S’ha acabat massa aviat,
Sisco», de Jobacasén, a les sales d’exposicions del CERAP i de la
Casa de Cultura Antoni Gaudí

CERAP

Dimecres 6

El CERAP guanya el Premi BBVA a l’Entitat de l’Associacionisme
Cultural Català

CERAP

Divendres 15

Acte de lliurament dels Premis Arnau de Palomar 2019 i del Premi
Rosa dels Vents

Divendres 22

Trobada presentació del comitè organitzadors de jocs de taula,
estratègia i rol

Divendres 22

Número 229 de Lo Floc, la revista del CERAP

Dissabte 23
Divendres 29

Dissabte 30

Torneig amistós de ràpides d’escacs

CERAP
Ajuntament
de Riudoms

Secció
d’Escacs
Secció de
Publicacions
Secció
d’Escacs

Conferència «La transició energètica del segle XXI (TE21)», a
càrrec dels enginyers industrials Pep Puig i Ramon Sans

Secció CC
Naturals

La Colla de Diablons participa en el correfoc de la Festa Major de
Sant Andreu de la Selva del Camp

Colla de
Diablons

DESEMBRE
Divendres 13

Dissabte 14

Inauguració de l’exposició «CERAP. 40 anys amb la cultura i
llibertat»

2n Mercat d’Artistes Riudomencs, Mercart

CERAP

Secció d’Art

Diumenge 15
Dissabte 14

Excursió a la Tossa de l’Alzina

Secció de
Muntanya

