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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 400 socis i sòcies amb què
tancarem l’exercici de 2021. 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, Escacs i el grup de
percussió Stem Pikats.
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 2021 han estat: investigació, arts plàstiques, narrativa breu,
recull de poesia, microrelats, recull fotogràfic, recerca juvenil i instagramers.
Com ja va passar l’any 2020, l’activitat del CERAP també es va veure afectada, el 2021,
per les condicions sanitàries imposades per la pandèmia de la covid-19. Tot i això, la
progressiva obertura de les restriccions va permetre recuperar l’activitat, entre la qual
destaquem les iniciatives dels nostres grups festius, colles de Diables i Diablons i Ball
de Bastons, que han sortit de nou al carrer per participar en diverses convocatòries.
Cal remarcar, d’altra banda, que aquest 2021 l’entitat ha estat regida per una nova
Junta Directiva, que ha liderat la recuperació de l’activitat.
Així, durant el primer trimestre, encara molt marcat per les directrius del Procicat,
l’entitat va organitzar els versots de les colles de Diables i Diablons, una activitat que
forma part del correfoc de la Festa Major de Sant Sebastià, que l’Ajuntament de
Riudoms no va convocar per la pandèmia però que l’entitat va celebrar celebrar
virtualment. També va engegar a Instagram i al canal Youtube el cicle «La cuina del
món a Riudoms», organitzat per la Secció de Gastronomia del CERAP. Aquesta
activitat, que va consistir a divulgar plats de la gastronomia mundial explicats per

riudomencs que viuen fora vila, va ser un èxit de seguiment i participació. Així mateix, i
com altres anys, el CERAP es va sumar al Dia Mundial de la Poesia, que convoca la
Institució de les Lletres Catalanes, amb la 8a Senallada de Mots, una activitat que es
va oferir en el doble format virtual-presencial: per una banda, la gravació en vídeo del
poema emblema de la diada (No em despulleu, de Felícia Fuster), llegit en diversos
idiomes per veïns de Riudoms de diversos orígens culturals i geogràfics; i per l’altra, un
intercanvi de poemes d’autors locals, que es va realitzar de manera presencial.
A partir del mes d’abril, i fins a finals d’any, el CERAP va recuperar l’impuls amb
l’organització de diverses activitats: les sessions dels cicles «Pensament i debat»; les
exposicions de la Secció d’Art; l’organització de la Caminada Riudoms_la
Mola_Riudoms, amb una molt bona participació atès que el 2020 no es va poder
celebrar per la pandèmia; les celebracions del Dia de la Terra i del Dia de
l’Associacionisme Cultural; les sortides de la Secció de Ciències Naturals; i les
programacions d’estiu al terrat, en concret els cicles «Cinema a la fresca» i «Riudoms
Canta», que van obtenir un èxit esclatant de públic. També els Diables van participar
en diversos correfocs d’altres poblacions i es van animar a celebrar Sant Joan amb
carretilles i l’encesa de la foguera i la Secció d’Art es va animar, al desembre, a
convocar la 3a edició del Mercart, el Mercat d’Artistes Locals, en el marc el 16è Mercat
de Nadal de Riudoms.
Però, sobretot, és de destacar la celebració del correfoc de la Festa Major de Sant
Jaume, que va mobilitzar la pràctica totalitat dels membres de les nostres colles de
Diables i Diablons; i, també, la 31a edició dels Premis Arnau de Palomar, que
convoquem conjuntament amb l’Ajuntament de Riudoms, i que aquest 2021 va ser
molt especial, ja que la gala de lliurament es va tornar desenvolupar presencialment,
en concret al Teatre del Casal Riudomenc.
En total, el CERAP va promoure 86 activitats presencials i electròniques el 2021, 5 més
que el 2020, tot confirmant que ha començat el lent camí de la recuperació després de
dos anys de pandèmia
D’altra banda, aquest 2021 hem col·laborat en l’organització d’activitats amb el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, el Gremi de Jardiners de les
Comarques de Tarragona, la Fira de la tomaca i de l’horticultura tradicional del Priorat,
l’Associació d’Il·lustradors de Tarragona i l’escola Cavaller Arnau de Riudoms. Tenim
signats convenis de col·laboració amb Òmnium Baix Camp i Europe Echanges, una
associació d’àmbit europeu amb seu a Normandia amb qui realitzem intercanvis
culturals. També acollim a la nostra seu social les reunions de treball de l’agrupació
local de l’ANC i realitzem algunes activitats amb el Casal Popular La Calderera de
Riudoms. I formem part de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, la Federació
Catalana d’Escacs, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, la Federació de
Diables i Dimonis de Catalunya, la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya,
Plataforma per la Llengua i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.

Durant els dos anys de pandèmia, el soci s’ha mantingut fidel a la nostra entitat, amb
molt poques baixes. Hem tancat l’exercici de 2021 amb 388 socis, 9 menys que el
2020.

Fons d’art
Capítol a banda es mereix una de les actuacions més destacades que ha dut a terme
l’entitat durant el 2021: l’inici del procés de conservació, catalogació i digitalització del
fons d’art, que recull 120 pintures i fotografies. És una col·lecció heterogènia en estils i
formats i prou representativa de l’evolució de les arts plàstiques en els últims quaranta
anys.
L’entitat considera que ha actuat a temps per frenar el deteriorament de la col·lecció i
que s’han acomplert els objectius que es perseguien. La col·lecció ja està resguardada
en una sala de reserva de la Casa de Cultura Antoni Gaudí, cedida per l’Ajuntament de
Riudoms, la qual reuneix totes les condicions de temperatura i humitat. El projecte s'ha
dut a terme gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, que ha atorgat un ajut de
6.776,01 euros dins de la seva convocatòria de subvencions a entitats o persones per a
activitats culturals o d'interès ciutadà de 2021.
El projecte l’han executat professionals acreditats en restauració, fotografia i
informàtica, els quals han realitzat les actuacions següents:
● Jornades de formació de membres de la Secció d’Art del CERAP dirigides per Guillem
Molons, restaurador i conservador, amb la finalitat d’aprendre les claus per a una bona
gestió en la conservació del fons d’art.
● Autoavaluació del fons segons el qüestionari de l’ICCROM (Centre Internacional per a
l’Estudi de la Preservació i Restauració de Béns Culturals).
● Siglatge de les peces.
● Conservació preventiva: establiment dels protocols de neteja i manteniment de
l’espai i de les exposicions temporals i matèria orgànica; senyalística en la sala de
reserva del fons d’art i de la sala d’exposicions; i estudi d’humitat relativa i temperatura
de la sala de reserva i de la sala d’exposicions.
Serveis puntuals de conservació:
- Informes (documents d’entrada de les peces i les fotografies respectives).
- Adequació en exposició i embalatges atípics (com flassades tèrmiques).
- Conservació curativa d’algunes de les obres.
- Dues jornades de sessió fotogràfica de les 120 peces, realitzades per una fotògrafa
professional i un assistent.
- Tractament digital de les imatges.

- Creació d’una base de dades digital, que permetrà la difusió en línia de la col·lecció.
Inclourà fotografies de les obres i les dades següents: títol de l'obra, nom de l’autor,
any de creació, procedència de la cessió, mides, tècnica, suport, estat de conservació i
petita biografia de l’autor.

Comunicació
La nostra entitat ha millorat la comunicació per tenir els socis i el públic general
puntualment informats de les activitats, amb l’objectiu que hi participin activament.
Xarxes socials
En aquests moments, el CERAP i les seccions estem molt presents a les xarxes socials:
Els perfils a Facebook del CERAP, Colla de Diables, Secció d’Art, Secció de Muntanya i
Secció d’Escacs: 3.849 seguidors (90 més que el 2020).
Els perfils a Twitter del CERAP i la Colla de Diables: 1.358 (59 més que 2020).
Els perfils Instagram del CERAP, Colla de Diables, Secció d’Art, Secció d’Escacs i Secció
de Gastronomia: 3.965 (934 més que el 2020).
Youtube: 159 subscriptors (70 més que el 2020).

Web (www.cerap.cat)
La nostra pàgina web ha obtingut 22.759 visites durant el 2021, 5.722 més que el
2020.
Butlletins electrònics
Cada setmana enviem butlletins electrònics informatius de la nostra activitat als socis,
als mitjans de comunicació, a les entitats de Riudoms i a totes les persones que ens ho
demanen. Vam tancar el 2021 amb 2.259 subscriptors i 62 enviaments.
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Dissabte 16

Versots de Sant Sebastià de la Colla de Diables (I)
Les colles de Diables i Diablons de Riudoms van organitzar el
correfoc i els versots de la Festa Major d'hivern de Sant
Sebastià. Aquest 2021 seria la seva setena edició. A causa de
la pandèmia, van quedar suspesos tots els actes de la festa
major, però la Colla de Diables no va voler deixar perdre els
versots satírics, aquest 2021 de manera virtual a través de les
nostres xarxes socials. Us n’oferim la primera sessió

Colles de Diables
i Diablons

Dilluns 18

El CERAP es va adherir a la campanya «Signa per l’amnistia»,
promoguda per Òmnium Cultural

Junta Directiva

Dilluns 18

«La cuina del món a Riudoms»: crida a la participació

Secció de
Gastronomia

La Secció de Gastronomia del CERAP va fer una crida per
participar a «La cuina del món a Riudoms», un activitat que es
va desenvolupar a Instagram i en la qual riudomencs que viuen
a l’estranger van explicar un plat típic de la seva cuina
d’adopció

Dilluns 18

Dimecres 19

Versots de Sant Sebastià de la Colla de Diables de Riudoms (II)

Presentació de la nova Junta Directiva del CERAP
Presentació de la nova Junta Directiva del CERAP, que es va
triar a l’Assemblea General Extraordinària del 23 de desembre
de 2020, i que està formada per Jordi Gallisà Giménez
(president), Agnès Olivé Benet (vicepresidenta), Sergi Domingo
Basora (secretari) i Pere Escoda Giol (tresorer)

Colles de Diables
i Diablons

Junta Directiva

G
Dimarts 19

Versots de Sant Sebastià de la Colla de Diables de
Riudoms (III)

Colles de Diables
i Diablons

Dimecres 20

Versots de Sant Sebastià de la Colla de Diables de
Riudoms (IV)

Colles de Diables
i Diablons

Dijous 21

Versots de Sant Sebastià de la Colla de Diables de
Riudoms (V)

Colles de Diables
i Diablons

Divendres 22

Dimarts 26

Versots de Sant Sebastià de la Colla de Diables de
Riudoms (VI)

1r Torneig de correspondència online de la Secció d’Escacs,
que va guanyar Ventura Gili. Hi van participar sis jugadors de
la secció

Colles de Diables
i Diablons

Secció d’Escacs

FEBRER
Divendres 5

Dissabte 6

Participació en el Campionat de Catalunya per equips online
actius d’escacs
«La cuina del món a Riudoms»
Sílvia Font Jansà va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms». Viu a la ciutat de Nijgemen (Països Baixos) i va
elaborar Stamppot de col kale i rookworst (Boerenkool
stamppot met rookworst)

Secció d’Escacs

Secció de
Gastronomia

Jornada dedicada al joc de taula Catan online

Secció d’Escacs

Diumenge 14

Participació en el Campionat de Catalunya telemàtic de la
Federació Catalana d’Escacs

Secció d’Escacs

Diumenge 21

«La cuina del món a Riudoms»
Paula Torrell Rojas va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms». Viu a Milà (Itàlia) i va elaborar un risotto de bròquil
amb un toc riudomenc

Secció de
Gastronomia

«La cuina del món a Riudoms»
Carles Montaña va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms». Viu a Madrid i va elaborar un plat de carxofes de
Riudoms

Secció de
Gastronomia

Finestres al Territori. VIII Mostra de Revistes de
Tarragona i Terres de l'Ebre. Collita 2020
Aquesta activitat anual, organitzada per l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU) i per la Biblioteca Pública de Tarragona amb
el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, serveix per a presentar tres articles destacats de
tres publicacions realitzades per diferents centres i instituts
d’estudis locals i comarcals tant del Camp de Tarragona com
de les Terres de l’Ebre. A través d'aquestes revistes s'obriran
les finestres a un debat sobre la cultura i la recerca local i
comarcal feta en aquests dos territoris. El CERAP hi va
participar amb l’article «Minyones en el món rural camp
tarragoní del primer terç del s. XIX», publicat a Lo Floc 232, a
càrrec del seu autor, Josep M. Grau i Pujol

Secció de
Publicacions

Dissabte 13

Dimarts 23

Dijous 25

IRMU

Divendres 26

Publicació del número 234 de Lo Floc, la revista del CERAP

Secció de
Publicacions

MARÇ
Diumenge 7

«La cuina del món a Riudoms»
Alfred Lacueva va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms». Viu a Anvers (Flandes) i va elaborar vol-au-vent, un
plat molt popular de la cuina belga

Secció de
Gastronomia

Divendres 12

Conferència «La presència de la natura en l’art actual», a
càrrec d’Antoni Salcedo, professor i crític d’art

Secció d’Art

Diumenge 14

«La cuina del món a Riudoms»

Secció de
Gastronomia

Eva Molina va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms». Viu a Palma i va elaborar tumbet, un dels plats més
coneguts de la cuina mallorquina
Dissabte 20

Unai Bergaretxe, jugador de la Secció d’Escacs, va guanyar el
1r Open Escolar d’Escacs en línia del Consell Esportiu del
Tarragonès, en la categoria de Secundària

Secció d’Escacs

Diumenge 21

#DMP21

Junta Directiva

El CERAP va celebrar el Dia Mundial de la Poesia amb un
audiovisual en què veïns de Riudoms van llegir en nou idiomes
el poema triat per la Institució de les Lletres Catalanes per ser
l’emblema de la jornada: No em despulleu, de Felícia Fuster
Dilluns 22

Dia Mundial de la Poesia: VIII Senallada de Mots
Fins al 22 d’abril, el CERAP va celebrar el Dia Mundial de la
Poesia amb la VIII Senallada de Mots, un intercanvi col·lectiu
de poemes

Junta Directiva

Dissabte 20

«La cuina del món a Riudoms»
Fiona Vives va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms». Viu a Amsterdam i va elaborar appleflapen, unes
postres tradicionals de la gastronomia holandesa

Dissabte 27

«La cuina del món a Riudoms»
Les germanes Graciela i Nuri Verde Gavaldà van participar en
el cicle «La cuina del món a Riudoms». Viuen al municipi de 9
de Julio (Buenos Aires) i van elaborar chocotorta, unes postres
típiques de la cuina argentina

Secció de
Gastronomia

Secció de
Gastronomia

ABRIL
Dissabte 3

«La cuina del món a Riudoms»
Francesco Compi va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms». Francesco Compi és italià i viu a Amsterdam. Va
elaborar cinque e cinque, un plat típic de la cuina de Liorna
(Toscana)

Divendres 9

Cicle «Una visió humanista de la pandèmia»
Sessió «La càrrega mental, la gran oblidada», on es van analitzar
les repercussions psicològiques de la pandèmia. Ens en van
parlar Verónica Linares i Imma Lillo, psicòlogues de l’equip
d’atenció psicosocial de la Fundació Vilaniu. Va moderar el debat
el periodista Jordi Suárez

Secció de
Gastronomia

Secció de
Ciències
Socials

Dissabte 10

«La cuina del món a Riudoms»
Julieta Baruzzi va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms», organitzat per la Secció de Gastronomia del CERAP.
Viu a Lomas de Zamora (Argentina) i va elaborar pastrafola, un
pastís típic de la cuina argentina

Dimecres 14

«La cuina del món a Riudoms»
Jordi Bertran va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms». Bertran va elaborar un plat de gambes al vermut de
Reus

Divendres 16

Número 235 de Lo Floc, la revista del CERAP

Secció de
Gastronomia

Secció de
Gastronomia

Secció de
Publicacions

Dissabte 17

«La cuina del món a Riudoms»
Montserrat Gispert va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms» des de Ponsecca, un municipi prop de Pisa (Toscana).
Va elaborar un plat típic d'aquelles terres: lesso rifatto

Dilluns 19

#ComerçDiabòlic
#ComerçDiabòlic és una campanya fotogràfica de les colles de
Diables i Diablons i del CERAP per agrair a tots els comerços i
empreses que han donat suport i han col·laborat amb els Diables
en els darrers anys. I també per promocionar i incentivar el
consum a empreses locals, ara més que mai a causa de la
pandèmia

Secció de
Gastronomia

Colles de
Diables i
Diablons

Dimarts 20

«La cuina del món a Riudoms»
Adan Sáez Ventura, xef de la pastisseria Xocosave de Riudoms,
va participar en el cicle «La cuina del món a Riudoms». Va
elaborar un pastís rus amb crema d’avellana

Dijous 22

Dia de la Terra
El Dia de la Terra és un dia festiu celebrat en molts països el 22
d’abril. Aquesta celebració va ser iniciada als EUA l'any 1970 i
actualment està coordinada a nivell mundial per Earth Day
Network (Xarxa del Dia de la Terra, en anglès) amb diferents
actes a més de 192 països cada any. El 22 d’abril se celebra

Secció de
Gastronomia

Secció de
Ciències
Naturals i
Aplicades

també el naixement del moviment ambientalista modern. Per
aquest motiu, la secció de Ciències Naturals i Aplicades del
CERAP va organitzar la conferència «Jardineria i biodiversitat
urbana», a càrrec del Dr. Jaume Marlés Magre, enginyer tècnic
agrícola i ambientòleg. L’acte es va retransmetre pel canal
Youtube del CERAP. Organitzat amb la col·laboració del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya i el Gremi
de Jardiners de les Comarques de Tarragona

Divendres 23

Sorteig amb motiu de la Diada de Sant Jordi
En el marc de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2021, i per
donar rellevància a un dia ben especial per a la cultura, el CERAP
va organitzar un sorteig d’un lot format per un llibre de la
col·lecció editorial de l’entitat, una tassa i una bossa del CERAP.
La participació es va articular des de les xarxes socials de l’entitat
amb l’objectiu de celebrar plenament la cultura en aquesta nova
Diada de Sant Jordi atípica i d’animar el teixit cultural i associatiu
de Riudoms a iniciar el camí cap a la recuperació

Junta Directiva

Dissabte 24

«La cuina del món a Riudoms»
Francesca Ferran va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms» des d’Arnäsvall, el poble de Suècia on viu des de fa
anys, i va elaborar köttfärslimpa, una pastís de carn amb
guarnició de verdures, molt típic d’aquell país

Diumenge 25

XVIII Caminada Riudoms_La Mola_Riudoms
Després d’un any d’espera a causa de les restriccions per la
Covid-19 viscudes el 2020, la 18a Caminada Riudoms-La MolaRiudoms, va tornar un any més com la tercera prova del
calendari del Circuit Català de Caminades de Resistència de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Aquesta és una
marxa a peu, no competitiva, on preval el repte personal, de

Secció de
Gastronomia

Secció de
Muntanya

superació i de solidaritat de cada participant. L’edició d’enguany
ha comptat amb un recorregut de 51,3km de distància i 2.648m
de desnivell positiu acumulat i ha estat marcada pels ruixats que
han caigut al començament de la prova. Tot i això, al migdia el
cel s’ha aclarit i el sol ha assecat els 325 participants que, plens
de motivació, han continuat amb el recorregut; 313 d’aquests
fins al final. El recorregut parteix de Riudoms i passa per pobles i
llocs emblemàtics del Baix Camp com Riudecanyes, Duesaigües o
Mare de Déu de la Roca. El punt més alt de la caminada és a la
Mola de Colldejou, on es conserven restes d’edificacions militars
de les guerres carlines i des d’on es poden observar unes grans
vistes del Baix Camp. La situació de pandèmia ha obligat els
organitzadors de la prova a prendre mesures de seguretat per
evitar contagis de Covid-19, cosa que ha fet canviar lleugerament
el format de la caminada. La sortida de la prova s’ha fet de
manera esglaonada, entre les 06.30h i les 08.00 i els controls i
avituallaments s’han realitzat de manera individual, tot amb la
intenció de mantenir la distància de seguretat entre els
participants

Dilluns 26

Curs d’iniciació d’escacs per a nens i nenes d’entre 6 i 10 anys

Secció
d’Escacs

Dijous 29

Curs d’iniciació d’escacs per a nens i nenes d’entre 6 i 10 anys

Secció
d’Escacs

Divendres 30

Assemblea General de Socis

Junta Directiva

MAIG
Diumenge 2

«La cuina del món a Riudoms»
Eva Sáez Ventura va participar en el cicle «La cuina del món a
Riudoms» des d’Ortenberg, un municipi de l’estat alemany de
Baden-Württemberg, a la Selva Negra. Va cuinar Tafelspitz mit
Meerrettichsoße und Salzkartoffeln, un plat de carn de vedella
amb salsa de rave picant i patates bullides

Divendres 7

Visita d’alumnes de l’escola Cavaller Arnau
Els alumnes i les mestres de P5 de l’escola Cavaller Arnau de
Riudoms van visitar el CERAP per conèixer les obres de
Jobacasen que conserva l’entitat

Secció de
Gastronomia

Junta Directiva

Divendres 7

Cicle «Una visió humanista de la pandèmia»
Segona sessió «La Covid i el canvi climàtic provocaran un canvi
en el nostre estil de vida?», a càrrec d’Àngel Cortadelles, biòleg i
especialista en gestió pública; i Xavier Rehues, arquitecte. Va
moderar el debat la periodista Neus Bertola. L’acte només es va
poder seguir pel canal Youtube del CERAP

Dissabte 8

Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local

Secció de
Ciències
Socials

IRMU

La Junta Directiva del CERAP va participar al Recercat. Jornada
de Cultura i Recerca Local, un punt de trobada entre els centres i
instituts d’estudis locals i comarcals dels territoris de parla
catalana. Organitzada per l’Institut Ramon Munaner, la dissetena
edició d’aquesta jornada es va desenvolupar a Tortosa, Capital
de la Cultura Catalana 2021
Dissabte 15

«La cuina del món a Riudoms»
Biel Arbonès Domingo va participar en el cicle «La cuina del món
a Riudoms». Viu a Alemanya i va cuinar käsespätzle, un plat de

Secció de
Gastronomia

pasta amb formatge gratinat

Dissabte 22

«La cuina del món a Riudoms»
Teresa Mestre va participar en el cicle La cuina del món a
Riudoms». Viu a Xile i va cuinar disco, un plat típic de la
gastronomia del país

Divendres 28

Dimarts 18

Presentació del llibre Lo Carrasclet. Crònica d'un irreductible
(1687-1743), de Jaume Borràs i Galceran

Convocatòria de la 31a edició dels Premis Arnau de
Palomar
El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP) i
l’Ajuntament de Riudoms convoquen la 31a edició dels Premis
Arnau de Palomar en les modalitats d’Investigació, Recerca
juvenil, Recull fotogràfic, Narrativa breu, Recull de poesia, Arts
plàstiques i Instagramers. La dotació econòmica conjunta dels
premis és de 6.500 euros i la participació és oberta a qualsevol

Secció de
Gastronomia

Secció de
Publicacions

Junta Directiva

persona resident a Catalunya

Dissabte 29

«La cuina del món a Riudoms»
L’Ignasi i el Marcello van participar en el cicle «La cuina del món
a Riudoms», amb l’elaboració d’una polenta sarda

Secció de
Gastronomia

JUNY
Divendres 4

Dia de l’Associacionisme Cultural (#DASC2021)

Junta Directiva

El CERAP va organitzar diversos actes amb motiu del Dia de
l’Associacionisme Cultural, que convoca el Departament de
Cultura de la Generalitat, amb els següents actes:
• 7 de juny: conferència «L’associacionisme cultural
contemporani», a càrrec de l’historiador Xavier Ferré Trill. L’acte
només es va poder seguir pel canal Youtube de l’entitat.
• 11 de juny: taller «La teva entitat per streaming», a càrrec de
David Barenys i Agnès Olivé.
• Del 7 al 13 de juny: «Joc de les entitats de Riudoms» des del
vostre mòbil. Enllaç: http://cerap.cat/joc/

Dissabte 5

El CERAP i l’Escola Cavaller Arnau de Riudoms van inaugurar
l’exposició «Aprenent de la mà d’en Jobacasen». L’exposició és
fruit del projecte de treball «Els pintors», que l’artista riudomenc
ha realitzat amb alumnes de P5 de l’escola i que ha donat com a
resultat un seguit d’escultures i pintures confeccionades moltes
amb material de reciclatge

Junta Directiva

Dissabte 5

«La cuina del món a Riudoms»
Ethel Iansá va participar des de Buenos Aires en el cicle «La
cuina del món a Riudoms»

Dissabte 12

«La cuina del món a Riudoms»
Anna Domènech va participar, des de Boston (EUA), en el cicle
«La cuina del món a Riudoms». L’acte es va poder seguir en
directe a l’Instagram de la Secció de Gastronomia

Diumenge 20

«La cuina del món a Riudoms»
Sònia Sampietro va participar, des de Nova Zelanda, en el cicle

Secció de
Gastronomia

Secció de
Gastronomia

«La cuina del món a Riudoms». L’acte es va seguir en directe a
l’Instagram de la Secció de Gastronomia
Dilluns 21

Cicle «Una visió humanista de la pandèmia»
Tercera sessió del cicle «Una visió humanista de la pandèmia»,
amb el tema «El renaixement de la cultura». Hi van participar
Gemma Massagué, gestora cultural; i Jordi Gallisà, president del
CERAP. Va moderar el debat la periodista Gemma Casalé. L’acte
només es va poder seguir pel canal Youtube del CERAP

Dimecres 23

Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan
Les colles de Diables i Diablons, juntament amb el Casal Popular
La Calderera de Riudoms, van organitzar la revetlla de Sant Joan
a la plaça de l’Església de Riudoms amb control d'aforament i
mesures covid. Programa:
• 17.45: rebuda de la Flama del Canigó per part d'Òmnium
Cultural.
• 18.00-20.30: repartiment de la Flama a les poblacions veïnes.
• 20.30: encesa de la foguera i carretillada dels Diables i els

Secció de
Ciències Socials

Colles de Diables
i Diablons

Diablons.
• 22.00: sopar popular de motxilla.

Dissabte 26

La Secció de Ciències Naturals del CERAP va organitzar una
visita a l’explotació agrària del soci de l’entitat Jaume Gili per tal
de conèixer com es gestiona una finca de verdura ecològica.
Durant la visita es van divulgar aspectes com la gestió del sòl i
de l’herba, la fertilització i el reg i el control de plagues i
malalties

Secció de
Ciències Naturals

JULIOL
Divendres 2

Inauguració de l’exposició «Re-Descobrint-nos» de la
il·lustradora vallenca Marina Barberà

Dijous 8, 15,
22 i 29 i 5
d’agost

«Cinema a la fresca»
El CERAP va organitzar un any més el cicle «Cinema a la
fresca», amb la projecció de cinc pel·lícules en versió original
subtitulada i aforament limitat per la covid-19

Secció d’Art

Junta Directiva

Dimarts 13, 20
i 27

«Riudoms canta»
El CERAP va organitzar el cicle de concerts a la fresca
«Riudoms canta», al terrat de l'entitat i amb aforament limitat a
80 persones per les restriccions imposades per la pandèmia de
la covid-19. Programa:
• 20 de juliol: Joan Reig Trio
Joan Reig, Sergi Esteve, Sergi Carós (Pop Rock. ConstantíTarragona)
• 27 de juliol: Gaspar Corts (Cançó d'autor-Riudoms)
• 18 d’agost: The Last Guitar Experience
Maurice Gené, Xavi Bages, Guillem Guinjoan, Jaume Bages,
Jacob Garcia (Versions rock clàssic. Reus-Riudoms)

Junta Directiva

Dilluns 19

Publicació del número 236 de Lo Floc, la revista del CERAP

Secció de
Publicacions

Dissabte 24

29è Correfoc dels Diables de la Festa Major de Sant
Jaume

Colles de Diables
i Diablons

Davant de la situació generada per la covid-19, les colles de
Diables i Diablons de Riudoms refer els actes de la Festa Major
de Sant Jaume. Així, el correfoc es va redefinir com a
espectacle pirotècnic al pati de l’Escola Beat Bonaventura, amb

control d’aforament i recollida prèvia d’entrades. En
representació i homenatge al col·lectiu sanitari, va encendre la
traca Marta Freixes, diablessa i sanitària

Diumenge 25

Festa Major de Sant Jaume
Participació de les colles de Diables i Diablons i el Ball de
Bastons del CERAP en el seguici popular de la Festa Major de
Sant Jaume

Colles de Diables
i Diablons i Ball
de Bastons

AGOST
Diumenge 1

La Colla de Diablons de Riudoms va participar en el correfoc de la
Festa Major de Constantí amb La Dragonina i els Diablons de
l’Associació d’Amics de la Colla C.O.C.A i el Ball de Diables de
Constantí

Colles de
Diables i
Diablons

Diumenge 15

La Colla de Diables de Riudoms es va desplaçar un any més a
Botarell el 15 d'agost, per organitzar el correfoc de la Festa Major
de Sant Llorenç d’aquesta localitat del Baix Camp

Colla de
Diables

Dissabte 21
Diumenge 22

La Secció de Gastronomia del CERAP va participar, el cap de
setmana del 21 i 22 d’agost, a la Fira de la tomaca i de
l’horticultura tradicional del Priorat, que es va realitzar a Falset.
El cap de la Secció, Ramon Margalef, va parlar sobre les relacions
entre el Priorat i el Baix Camp degudes a l’estacionalitat dels
productes agrícoles, la presencia de productes del Baix Camp en
les cuines prioratines en general i les sinergies entre Riudoms i el
territori prioratí en particular. En aquesta edició de la fira van
exposar Germans Crusells, Hortalisses Roigé i l’Hortet Marta i

Secció de
Gastronomia

Joan de Riudoms

SETEMBRE
Divendres 3

La Secció d’Art del CERAP va inaugurar l’exposició «Comptar el
temps», de Tània Padrell Anglès. «Comptar el temps» és una
analogia de la pausa, un diàleg entre la terra i l’amor fruit d'un
acte simbòlic, l’estudi i la recerca d’un refugi, com a única
manera de sobreviure. De les valls fins a les muntanyes. Un
desordre mínim en el camí pot obrir-nos les portes a la ficció i
abocar-nos a un viatge íntim on el cos esdevé l'objecte principal
de la consciència i la identitat. Imatge, videoinstal·lació i pintura
es combinen per presentar un punt de vista sensorial des d’on
apropar-nos al temps, a l'amor i a nosaltres mateixes. Aproparnos a la vida

Secció d’Art

Dissabte 4

La Secció d’Art del CERAP va inaugurar l’exposició «Unió
artística», d’Elsa Viñuales i Fran Molina. «Unió artística» és una
proposta que neix del procés creatiu i formatiu de dos estudiants
riudomencs que han acabat el batxillerat artístic i que
s’aventuren a fer la seva primera exposició

Secció d’Art

La Secció d’Art del CERAP va organitzar una visita guiada a
l'exposició «Comptar el temps», de Tània Padrell Anglès. La
mateixa artista va conduir la sessió

Secció d’Art

Divendres 24

Dilluns 27

Cicle «Una visió humanista de la pandèmia»
Quarta sessió del cicle «Una visió humanista de la pandèmia»,
amb el tema «Futur sostenible. Ciència i consciència». Ens en
van parlar Pere-Joan Cardona Iglesias, doctor en Medicina i
investigador biomèdic; i Júlia Aragonès Pedrola, biotecnòloga i
doctorant en química de proteïnes. Va moderar el debat el
periodista Josep M. Arias

Secció de
Ciències
Socials

OCTUBRE
Dissabte 2

Dijous 7

La Secció de Ciències Naturals del CERAP va organitzar una visita
al jardí botànic Ecoherbes Parc, a l’Ampolla. Situat en una finca
de 20.000 metres quadrats, en aquest jardí hi ha una col·lecció
de més de 400 espècies de plantes aromàtiques i medicinals
d'arreu del món. L’activitat va consistir en la visita guiada al jardí
durant una hora, que va permetre descobrir de forma interactiva
un món d’experiències sensorials en aromes, sabors, textures,
colors i propietats de las plantes; i els seus usos actuals i
històrics i en diverses civilitzacions

Secció de
Ciències
Naturals

La secció d’Escacs del CERAP va organitzar uns cursos d’escacs
per a infants de 6 a 11 anys, que van tenir lloc d'octubre a
desembre de 2021

Secció
d’Escacs

NOVEMBRE
Dimecres 3

Donació de documentació relacionada amb Gaudí
Oriol Fort Marrugat va lliurar al CERAP un conjunt de

Junta
Directiva

documentació sobre Gaudí, entre la qual destaca la relacionada
amb l’exposició «Antoni Gaudí (1852-1926)», que va produir
l’aleshores Fundació Caixa de Pensions entre desembre de 1984 i
gener de 1985 i que el mateix Fort va coordinar. Una donació del
tot desinteressada que agraïm perquè contribueix a incrementar
el fons documental de la nostra entitat

Divendres 5

Gala de lliurament dels Premis Arnau de Palomar 2021

CERAP

El CERAP l’Ajuntament de Riudoms van lliurar els Premis Arnau
de Palomar 2021, en el transcurs d’una gala que va tenir lloc
Teatre del Casal Riudomenc.

Ajuntament
de Riudoms

Robert Casadevall i Camps, geògraf i professor de la URV, es va
endur el premi d’Investigació per la proposta de treball «Bases
per a una ordenació territorial de postpandèmia a Riudoms i el
seu entorn». Per la seva banda, Arnau Casanoves de la Hoz, de
Reus, va rebre el premi d’Arts plàstiques, dotat amb 1.000 euros,
per l’obra Jo i la muntanya.
El premi de Recerca juvenil, adreçat a joves que realitzin un
treball o estudi de recerca amb Riudoms com a objecte d’estudi i
dotat amb 300 euros, va recaure en Oriol Domingo Martí, de
Riudoms, pel treball «L’Om TV de Riudoms: la imatge d’un
poble». El premi de Narrativa breu, dotat amb 500 euros, se’l va
endur Elvira Moreno Aguilar, de Tremp, per l’obra Les persones
grans no entenen mai res. El premi de Recull de poesia, també
dotat amb 500 euros, el va guanyar Carme Cruelles Rosales, de
Sant Carles de la Ràpita, pel recull d’haikús Alè de núvol. El
guardó de la modalitat de Microrelats va ser per a Eva Moreno
Bosch, de Molins de Rei, pel treball Suukoja. El petó finlandès.
Finalment, el premi Instagramers, dotat amb 200 euros, va ser
per a Joan Mestre Olesti, de Riudoms, per la imatge Bon dia,

Gernika!
L’economista Modest Guinjoan va cloure l’acte, que va presentar

la periodista Neus Bertolà i en el qual va actuar el duet musical
#Seed

Dissabte 13

Actuació de la Colla de Diables a l’Aleixar
La Colla de Diables de Riudoms va organitzar i protagonitzar el
correfoc de la Festa Major de Sant Martí Bisbe de l’Aleixar

Dissabte 13

X Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona
Una representació del CERAP va assistir a la X Trobada de
Centres d’Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i
el Priorat que, organitzada per l’Institut Ramon Muntaner i la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, va tenir lloc
al Centre Cultural de Cambrils amb el tema «Patrimoni hidràulic i
recerca local al territori». L’any 2022, la Trobada es realitzarà a
Riudoms, coorganitzada pel CERAP

Colla de
Diables

Junta
Directiva

Dissabte 20

La Colla de Diablons va organitzar la primera trobada i formació
amb els que seran les noves incorporacions al grup la temporada
que ve

Dissabte 20

«Sòls & Vi: el caràcter del sòl en diferents vins d’aquí i
del món»
La Secció de Ciències Naturals del CERAP va organitzar l’activitat
«Sòls & Vi: el caràcter del sòl en diferents vins d’aquí i del món»,
que va conduir conduir Elisabet d’Anguera, enginyera agrícola i
enòloga. Durant l’activitat, es van tastar deu vins d’arreu del món

Colla de
Diablons

20/11/2021

La Secció de Muntanya va participar en la tradicional pujada al
castell d'Escornalbou, que organitza anualment la Confraria del
Beat

Secció de
Muntanya

27/11/2021

L’associació d’intercanvis culturals Europe Echanges, amb seu a
Normandia, va celebrar una fira exposició de productes locals de
diversos països europeus amb els quals té convenis, un d'ells és
l’Estat espanyol, on l’únic contacte és amb Catalunya i
concretament amb el Baix Camp, amb conveni de col·laboració
amb el CERAP. Per tant, els productes es van enviar des de
Riudoms a Bois-Guillaume amb la col·laboració de la Cooperativa

Junta
Directiva

28/11/2021

de Riudoms. El motiu d’aquest esdeveniment era recaptar fons
per ajudar Burkina Faso, l’únic país soci d’Europe Echanges que
està fora d'Europa i que en aquest moment viu una situació
complexa
Diumenge 28

Unai Bergaretxe, el jugador més jove i amb més projecció de la
Secció d’Escacs, va guanyar el grup B del Campionat Individual
de Tarragona. En un grup de 49 jugadors, i partint de la 39a
posició del rànquing, va obtenir 7 victòries, 1 empat i 1 derrota
davant de jugadors teòricament molt superiors

Secció
d’Escacs

DESEMBRE
Divendres 3

La Secció d'Art del CERAP va inaugurar l’exposició «Ja queda
menys (no hem vingut a patir)», d’Arnau Casanoves (Reus,
1988), amb concert en directe del mateix artista

Divendres 10

Cicle «L'emergència climàtica»
La Secció de Ciències Socials del CERAP va organitzar un nou
cicle de «Pensament i debat», dedicat a «L’emergència
climàtica». En la primera sessió va participar Antonio Turiel
Martínez, doctor en Física Teòrica i investigador de l'Institut de
Ciències del Mar (CSIC), que va parlar de «Models per a la
transició energètica». Va moderar la periodista Neus Bertola

Secció d’Art

Secció de
Ciències
Socials

Publicació del número 238 de Lo Floc, la revista del CERAP

Secció de
Publicacions

3r Mercart: Mercat dels Artistes de Riudoms, organitzat per la
Secció d’Art del CERAP en el marc del Mercat de Nadal de
Riudoms. L’artista convidat va ser el Col·lectiu Photo Km 0

Secció d’Art

Diumenge 12

Dimecres 15

Cicle «L'emergència climàtica»

Dilluns 13

Dissabte 11

Segona sessió del «L’emergència climàtica»: «Reflexions per un
full de ruta de la transició energètica», a càrrec de Joan Vila i
Marta, empresari, escriptor i president de la Comissió d’Energia
de PIMEC. Va moderar la periodista Carla Clua Alarcón
Dissabte 18

ATELI_R, Jornada per a la creació de tallers
L’Associació d’Il·lustradors de Tarragona va organitzar al CERAP
ATELI_R, Jornada per a la creació de tallers, un procés
d’investigació i recerca de les capacitats i recursos que es
disposen en el nostre territori en matèria de continguts
relacionats amb la il·lustració, el disseny i les arts plàstiques.
L'objectiu dels organitzadors és apropar-se a sectors socials
desfavorits per conèixer la seva tasca i les necessitats de les

Secció de
Ciències
Socials

Secció d’Art

persones amb les quals treballen

Diumenge 19

Sortida al pessebre del CERAP
La Secció de Muntanya va recuperar la tradicional sortida al
pessebre del CERAP, a l’ermita de Sant Joan del Codolar, als
peus del Montsant

Diumenge 19

Seminari de reglament i arbitratge d’escacs
Òscar Ferrer, àrbitre català i soci del CERAP, va impartir un
seminari sobre relacionats amb l’arbitratge en tornejos d’escacs,
la normativa de competició i els sistemes de joc a diversos nivells

Secció de
Muntanya

Secció
d’Escacs

Dimecres 29

Tallers Infantils de Nadal: escacs
La Secció d’Escacs va participar en els Tallers de Nadal
organitzats per l’Ajuntament de Riudoms a la plaça de l’Església,
en els quals els més petits van aprendre a jugar i practicar els
escacs

Dimecres 21

Tallers Infantils de Nadal: Ball de Bastons
El Ball de Bastons del CERAP va realitzar una actuació durant els
Tallers Infantils de Nadal, organitzats per l’Ajuntament de
Riudoms

Dimecres 21

Tallers Infantils de Nadal: Colla de Diables
La Colla de Diables va realitzar un bateig de foc en el transcurs
dels Tallers Infantils de Nadal

Secció
d’Escacs

Ball de
Bastons

Colla de
Diables

