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A RESCLOSA. publicaci6 del Centre d'Estudis del Gaii, €s una revista de caire anual que td I'objecte de difondre estudis de l')mbit
geogr)fic de la vall del CaD, que es troba a cavall de les comarques
Camp i el Tarragonds.

Aquest Centre d'Estudis va n€ixer ara fa quatre anys amb la intenci6 de
convertir-se en un nou espai de cultura.
LA RESCLOSA apareix com una publicaci6 miscel hnia on hi teoen cabuda articles de temitica diversa, sempre que tinguin el seu origen en treballs de recerca inidits, sovint d'ambit local, perd preferiblement que intentin superar aquest marc per anar a trobar uns limits ter torials m6s amplis.
Segurament, des de la distdncia del m6n acaddmic, l'aparici6 d'una nova
revista com M RESCIOSA no passa de ser un acte m6s d'erudici6 local que
augmenta Ia dispersi6 del coneixement cientific, mds que mai divulgat en
mlltiples monografies i miscel.linies de poca difusi6, si entenem la difusi6
en termes quantitatius.

Creiem, perd -i aixd es pot fer extensiu a la maior part de publicacions
d'aquest tipus, com ara NOIES- que €s licit, per no dir necessari, explicarnos col lectivament des del teriitori, utilitzant l'avantatge del coneixement
i l'expeidncia que ens d6na la proximitat fisica als objectes d'estudi.
En els quatre nimeros apareguts fins ara,l,4 RESCIOS,4 ha incorporat
alticl€s d'Arquitectura (Il mas Carofet), de Ciincies Naturals (El bosc i
l'aigua al Camp de Tarragona, EI canvi climitic, La fauna de fAlt Camp),
d'Histdria Medieval (Les terres del CaiA als segles X-XI, flstament senyo-
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rial, El domini dels grups familiars), d'Histdria Moderna (!l Castell - hlau
de Rodonyd, Mla-rodona a finals del segle XVIII ) i d'Histdria ContemPorenia, refeida sobretot a la Cuerra Civil i Franquisme (Ils fets deVila-rodona,
juliol de 1936, IlEsgl6sia durant la guera, fEscola a l'inici de la guera).
Tots els volums incorporen al final una Memdria d'Activitats, amb tot el
que s'ha fet durant l'any referit a la cultura de la zona.
RESCTOSA €s una de les moltes revistes de caire local que es publiarreu de Catalunya, sovint per part dels diversos Centres d'Estudis
que existeixen i amb els quals el CE44 mant€ unes cordials relacions, que es
b li
tradueixen en l'intelcanvi de les seves publicacions
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Aquesta revista representa l'esforE d'un grup de membres d'un Centre
d'Estudis local, en aquest cas de Tarragona, preocupats per reflectir Ia seva
realitat actual i per recuperar la rnemdria d'uns fets que, sovint, no disposen de cap altre mitja per arribar al prlblic que aquest tiPus de Publicaci6
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