


COM VA SORGIR LA IDEA 

 

Per engegar, primer haig d’explicar com va començar la meva connexió 
amigable amb el Sr. Joan Ceron que, per a mi, va ser una de les 
persones pioneres a Tarragona a impulsar la gimnàstica popular, 
conscienciar la necessitat d’una vida esportiva i saludable, amb els 
beneficis que això comporta. 
 
Tenia 15 anys, corrien els anys seixanta, i va sorgir en mi les ganes 
d’anar a remar al Club Nàutic, i va ser aleshores quan vaig conèixer el 
Joan Ceron, un barber del carrer Real que entrenava físicament els 
remers del Club Nàutic de Tarragona. 
 
He de reconèixer d’entrada que em va sorprendre el Sr. Ceron, 
m’esperava trobar una persona més alta i d’aspecte més atlètic; però, tot 
i que no va ser així, no em va decebre quan em vaig adonar de la seva 
passió per la gimnàstica i tota activitat física. Era una persona molt 
emprenedora, practicava diversos esports i li agradaven els menjars 
naturistes. 
 
El seu ofici era el de barber, tallar cabells i afaitar; però, a l’interior del 
seu establiment, a la rebotiga, tenia una quantitat d’aparells gimnàstics, i 
peses, que utilitzava per mantenir-se en forma; era com un mini gimnàs, 
on aprofitava cada metre quadrat per poder exercir la gimnàstica i el 
culturisme. Tenia també dues petites dutxes individuals. 
 
Abans d’obrir la barberia, fins a les 9, aprofitava també el saló de tallar 
cabells i, després, l’activitat física continuava dins de l’establiment. Hi 
acudien persones àvides de fer gimnàstica i activar la musculatura. El 
programa del Sr. Ceron consistia a alternar, els dorsals i pectorals un dia 
amb els abdominals i cames l’altre. 
 
Molt matiner, el Joan Ceron, cada dia feiner, a les 6 del matí, 
compareixia al Club Nàutic de Tarragona per entrenar físicament els 
remers a base de gimnàstica i peses de ferro, a fi d’enfortir la 
musculatura i agafar resistència de cara a les competicions de regates. 
 
Els dijous eren dies especials i diferents, la preparació física d’aquell dia 
consistia a anar corrents pels carrers, encara deserts de Tarragona, fins 
a la Catedral i, en tornar al Club Nàutic, sense pensar-nos-ho massa, 
ens desproveíem del xandall i ens capbussàvem tot seguit a les aigües 
de davant  del Club Nàutic. 



En aquelles hores del matí només solies trobar, pels carrers buits, 
alguna persona amb una galleda a la mà caminant cap al Serrallo i, 
darrera del Mercat, una sorprenent multitud que esperava l’autobús per 
anar a treballar a la Tabacalera. 
 
Al petit gimnàs de la barberia hi acudia cada dia més gent i va quedar 
col·lapsat de seguida, aleshores el Joan Ceron va quedar-se amb les 
instal·lacions del nou i ample gimnàs del Club Natació Tarraco i tancà la 
barberia. 
 
Als anys 70, el Joan Ceron, va crear el seu propi gimnàs al carrer del 
Cap de Cavall (carrer Cartagena), a la Part Baixa de Tarragona. Els 
usuaris del gimnàs augmentaven i el Sr. Ceron organitzava unes 
matinals molt engrescadores. 
 
Cada diumenge, a les 8 del matí, ens reuníem al gimnàs aquells que ens 
divertia fer esport i formàvem una colla que xalàvem molt corrents pels 
carrers encara adormits de la Ciutat i fèiem cap a la platja, quasi sempre 
a la de la Comandància, on suats ens hi banyàvem. 
 
Un cop tornats al gimnàs ens dutxàvem i ens enllestíem per anar a 
esmorzar plegats. Era l’últim acte dominical que realitzàvem i el que més 
ens delectava, li dèiem: l’esmorzar vital! 
 
L’eufòria emocional de benestar que et deixava el bany es perllongava 
fins al final de l’esmorzar. Vam arribar a formar una gran família 
esportiva: érem la colla o “penya del gimnàs Ceron, addictes al bany 
dominical tot l’any”! 
 
Anar a córrer era una activitat que et mantenia en forma i gaudies d’ella 
d’una manera relaxada, sense competir. El ritme adient et permetia 
parlar amb els que tenies al teu costat, comentant coses que t’havien 
succeït i desitjaves explicar. 
 
Procuràvem anar plegats, així que tots ens adaptàvem als qui portaven 
el ritme menys ràpid, l’important era fer pinya. No obstant això, si algú es 
destacava procurava més endavant reintegrar-se de nou al grup, i així 
podia desfogar-se de la seva envejable preparació física. 
 
En aquells temps, semblava que la majoria de la societat despertava 
d’una letargia que dormia en el conformisme personal de la quietud i del 
mínim esforç, fer esport no era una pràctica massa habitual. 



Sortosament els pobles veïns començaven a organitzar curses 
pedestres els diumenges i cada vegada hi acudia més gent a participar. 
 
Això va fer que nasqués en mi la idea d’organitzar un esdeveniment 
popular atlètic, també a Tarragona. I per què no imitar les nostres 
matinals dels diumenges? Una Cursa Popular a Tarragona, no 
competitiva, apte per a tothom? L’originalitat radicava en què no hi 
hauria competició, l’important només era participar. I quin dia podria ser 
el millor...? ...per Santa Tecla? És clar, el dia 23 de setembre al matí, 
perquè és festiu a Tarragona i, per tant, el comerç de la ciutat és tancat. 
I, a més, al matí, no hi ha cap activitat esportiva.  
 
Si Tarragona no corre, el córrer anirà a Tarragona! Així que la 
manifestació esportiva s’hauria de desenvolupar íntegrament pels 
carrers de Tarragona, col·laborant així en el despertar esportiu ciutadà. 
Els balcons s’omplirien de ciutadans amb pijama saludant i animant els 
valents i matiners participants, alguns encara amb ressaca de la revetlla. 
 
Vaig explicar aquesta idea al Joan Ceron que li va semblar genial, però,  
segur que tindríem obstacles burocràtics a l’hora d’organitzar-la 
nosaltres. Així que vam decidir ràpidament oferir la idea a l’Ajuntament, 
el gimnàs col·laboraria en tota la tasca esportiva i el consistori municipal 
en la paperassa de permisos, assegurança i presència de la policia 
municipal. 
 
El Joan Ceron i jo, vam comparèixer a l’ajuntament de Tarragona i ens 
vam entrevistar amb el Sr. Josep Anton Burgasé, que aleshores 
ocupava l’estrenat càrrec de Tinent d’Alcalde de Joventut i Esports. El 
Sr. Burgasé va acceptar encantat la idea, i hi va posar la mateixa il·lusió 
que nosaltres, no va costar gens convence’l de celebrar la 1a. Cursa 
popular pedestre el dia de Santa Tecla al matí. 
 
Em vaig comprometre a confeccionar el cartell d’aquest nou 
esdeveniment esportiu tarragoní; l’amic i company vogador, l’Alexandre 
Ayxendri, hi va col·laborar dibuixant els personatges amb calça curta i, 
jo, m’encarregaria de dissenyar l’itinerari urbà, diferent cada any, i el 
format del cartell anunciador.  
 
El final de la prova el vaig situar, en un principi, a la platja del Miracle 
perquè, qui ho volgués, pogués llevar-se la suor amb un bany ben 
refrescant a la mar. Sempre he considerat imprescindible llevar-se la 
suor en acabar l’activitat física, si al gimnàs un dia havien tallat l’aigua i 



no ens podíem dutxar, aquell dia me n’anava a casa sense haver fet 
gimnàstica. 
 
El Joan Ceron va posar el seu gimnàs a disposició dels participants per 
a rebre’ls, apuntar-los en una llista i lliurar-los el pitrall amb el número 
corresponent. Vam cercar presents en entitats comercials perquè, tal 
com s’havia ideat la prova, tots serien guanyadors. 
 
Al gimnàs, dos dies abans, preparàvem la calç que havia de servir per 
marcar les fletxes de l’itinerari, el mateix dia de Santa Tecla. El Julián 
Soriano ens donava suport i portava la calç a la seva furgoneta, el 
Carles Samper, l’Eulogi Llàcer, el Josep M. Ramon (àlies el Ramonet) i 
jo, controlàvem el poc trànsit que hi havia, i marcàvem amb brotxa 
grossa les fletxes al terra, mentre els grallers despertaven els 
tarragonins. 
 
Una de les anècdotes més sonades va estar durant la pintada, va ser 
quan vam arribar al Moll de Costa del Port, que aleshores no era 
passeig encara, era recinte tancat portuari, i la policia del Port no tenia 
cap notícia d’aqueixa cursa pedestre.  No ens deixaven pintar cap fletxa 
que indiqués que s’havia de passar per allí per fer cap a la platja del 
Miracle. Sortosament tot es va solucionar a última hora i els 4.000 
corredors van poder passar pel Moll de Costa. 
 
L’empresa de refrescos, Coca-Cola, des d’un començament, va voler ser 
un destacat col·laborador i oferir els seus productes a tots els 
participants; el popular “Minguet”, el de les pintures del carrer 
Gasòmetre, també va voler regalar una gorra publicitària a tots; 
l’empresa gironina de xocolates i bombons “Torras”, que vaig conèixer 
en una caminada popular de 40 km per l’entorn de Banyoles, ens va 
obsequiar el seu producte llaminer durant uns anys. També hi 
regalàvem, sota patrocini, un banderí, una auca i un calendari de 
butxaca del proper any. 
 
Persones addictes al gimnàs Ceron s’oferien voluntàriament a participar 
en el lliurament d’obsequis a tots els que acabaven la cursa. 
 
El Vespa-Club de Tarragona, ha col·laborat en els controls al llarg de 
l’itinerari amb els seus experimentats “vespistes”. Així com també, la 
Secció d’Atletisme del Club Gimnàstic, el “Nàstic de Tarragona”. 
 
Al llarg dels anys, la prova esportiva popular, batejada com “Peonada 
Popular a la Ciutat de Tarragona”, coneguda també com “la Peonada de 



Santa Tecla”, ha anat evolucionant i, al cap d’uns anys, l’organització va 
passar íntegrament a mans del Patronat Municipal d’Esports de 
Tarragona, que dotà la prova d’una organització més polida gràcies a la 
vàlua de la Roser Barberà, el Josep Inglès i els seus voluntaris. 
 
Malgrat que aquest esdeveniment festiu ha perdut part de la seva 
identitat, que s’executava el mateix dia de Santa Tecla amb el seu 
característic recorregut urbà, encara continua celebrant-se el diumenge 
més proper a la festivitat de Santa Tecla, i tot i així, segueix gaudint de 
la màxima acceptació popular. 
 
Tot el material que exposo a continuació forma part del meu arxiu que 
he anat col·leccionant amb paciència. Lamento no poder exposar els 
cartells que se’m van extraviar en una mudança.  
 
En aquesta redacció he volgut explicar uns fets, no gaire coneguts, que 
s’han produït a Tarragona, que ja són història, i el meu lligam amb el 
gimnàs Ceron, on vaig tenir la sort i el privilegi de gaudir d’una etapa 
jove molt feliç en la meva vida, que guardaré per sempre en el meu 
record. 
 

Rafel Casellas Cholbi 
 



PEONADA POPULAR A LA CIUTAT DE TARRAGONA 
 
 

 
 
 
El dia 23 de setembre, amb motiu de les festes majors de Santa Tecla, s’havia 
de celebrar a Tarragona una cursa pedestre no competitiva pels carrers de 
Tarragona, organitzada per l’Excel·lentíssim Ajuntament. 
 
La meva inquietud era la de trobar una equivalència del mot anglès de footing 
en català. Per això vaig anar a la recerca del senyor Josep Veciana, mestre de 
català, nat a Renau i mestre de Perafort. Ell, tan amable com sempre, es va 
interessar per la meva consulta i, aleshores, em va contestar que no hi havia 
cap mot per substituir el footing anglès, segurament perquè era una activitat 
esportiva molt nova. No obstant això, em va dir que allò que més se li 
assemblava era “peonar”. 
 
Les perdius al bosc, quan caminen per terra de pressa, es diu que la perdiu 
peona. I això es podria considerar que és el mateix que fer footing, em digué.  
 
Així que em va agradar la resposta i vaig decidir usar “peonar” en aquesta nova 
activitat esportiva a Tarragona; per la qual cosa, el mot “peonada” esdevé del 
verb “peonar”. 
 
Com ja se sap, els nous vocables sorgeixen de persones emprenedores en el 
llenguatge; el mestre J. Veciana, que ha estat el meu mestre de català, em va 
convèncer, i a partir de llavors uso aquest verb quan vaig amb els companys a 
córrer per Tarragona. 
 
Des d’ara i aquí, encoratjo a tots els ciutadans, grans i petits, que vagin a 
“peonar” per Santa Tecla que gaudiran de benestar físic autèntic, però, cal 
entrenar-se abans. No és una cursa competitiva, és córrer amb un ritme relaxat 
sense fatigar-se, no importa qui arribi a la meta primer, importa arribar-hi. 
Dóna corda al cor!  
Visca Santa Tecla! 
 

R. C. 



ANEM A PEONAR 

 
A la plàcida vora del mar, 
hi ha una ciutat que viu,  
amb esplendor i senyoriu, 
i que tots estimem la mar. 
 
Tarragona esportiva és enyorada  
perquè l’esport és escàs; 
així, a l’ombra d’un gimnàs, 
la singular Peonada és engegada.  
 
Si peonar és cosa nova, 
aquí també ho tenim, 
al passeig marítim 
de Rafel de Casanova. 
 
La meva consigna és fer esport 
per aconseguir força i salut, 
i si mai no n’has tingut, 
vine a fer el teu cor més fort. 
 
A Tarragona, el peonar practicaràs 
de bon matí, si desig en tens, 
com tot el dia també si vens,  
a tothora de gent n’hi trobaràs. 
 
Ànim, vinga, va, comencem! 
la gent ja està preparada 
i, cada vegada més entrenada, 
sense cansar-nos peonem. 
 
Plegats ens afanyem,  
contents i  acalorats; 
en acabar i remullats,  
de salut, tots gaudirem. 
 
            Rafel Casellas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Logotip creat per Miracle Ceron  

(la filla del Joan Ceron) 

quan estudiava a 

 l’Escola d’Art de Tarragona  



 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

1a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1979 



ANEM A LA PEONADA DE SANTA TECLA 

 
Santa Tecla, patrona gloriosa, 
de bon matí voldrà 
que anem a practicar 
aquest esport de forma joiosa. 
 
Per celebrar la diada  
no hi ha res millor 
que sentir-se superior 
amb una bona suada. 
 
Tots anirem a “peonar”, 
no cal arribar el primer, 
no hi fa res ser el darrer, 
l’important és participar. 
 
Des del Balcó del Mirador 
cap a la Part Alta pujarem 
i a la Part Baixa baixarem,  
per gaudir d’una festa millor.   
 
Uns peonaran, a poc a poc, 
d’altres amb més rapidesa, 
però, tindran recompensa, 
tots, en arribar a bon port. 
 
La salut és felicitat, 
i si t’ha agradat, 
i més la vols sentir, 
hauràs de repetir. 
 
                         Rafel Casellas 



¡TODOS A PEONAR! 

 
Santa Tecla deportista 
está a punto de llegar, 
i todos aquí, en Tarragona, 
iremos a “peonar”. 
 
Dicen las lenguas profanas 
que, Filípides el griego,  
antes de llegar a la meta 
fue peonador y labriego. 
 
Y la acción de “peonar” 
la hizo suya, de tal forma, 
que los cuarenta kilómetros 
fueron, para él, una norma. 
 
Nosotros no haremos tanto, 
pues, tan solo haremos seis, 
y no serán ningún quebranto 
y eso pronto lo veréis. 
 
Por eso, aquí en Tarragona 
se da la oportunidad: 
si quieres tener salud 
ven y apúntate al alud 
de las gentes rumbosas, 
que van a “peonar” por sus cosas 
con alegría e inquietud. 
 
Aunque nos cansemos algo, 
pronto lo vamos a olvidar, 
la salud es lo primero 
y la meta está al llegar. 
 
                           Eulogi Llàcer 











 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

2a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1980 















 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

3a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1981 

























 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

4a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1982 















 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

5a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1983 











 
 
 
 

 Obsequi de 
  

  Xocolata TORRAS 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   Model de carnet 
   que es va repartir a tots els participants 

   
   i que s’havia de personalitzar 











 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

6a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1984 















 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

7a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1985 









 

 
 

 









 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

8a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1986 















 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

9a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1987 























 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

10a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1988 

















 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

11a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1989 

















 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

12a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1990 



 
 
 
 
 
 
 

          

















 
 
 
 

SORTIDA RAMBLA 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

13a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1991 

























 

 

 

 

 

 

TARRAGONA 
 

  
 

14a.  PEONADA POPULAR 

 SANTA TECLA 1992 

























 

 
A punt de començar a la Rambla 

 
 

 
Passeig arqueològic o Falsabraga 



 
 

 



 
 
 

 



 

 
 

 
 

Voluntaris repartint obsequis 
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