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Amb el suport

Presentació
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 portaven anys treballant per la cultura del poble. En
el context sociopolític de l’època, arreu de Catalunya anaren sorgint centres d’estudis amb la
finalitat de promoure la recuperació de la cultura i la llengua pròpia del país i de treballar en el
foment de la investigació i les arts. El CERAP es va sumar 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 arribar als 407 socis i sòcies del 2018. El centre d’estudis s’ha anat convertint en un
ateneu cultural que abraça diverses formes de la cultura i l’activitat de l’entitat s'organitza a
través de les seccions, que són el motor social de la institució: Muntanya, Art, Publicacions,
Gastronomia, Colla de Diables, Colla de Diablons, Esbart i Escacs. A banda de les iniciatives de
les seccions, l’activitat general ofereix exposicions de tot tipus, la provisió d’un fons bibliogràfic
de temàtica local, les conferències, els concerts, els cursos formatius i altres projectes de
dinamització cultural, foment del diàleg social i lliure intercanvi d’idees en el si de la realitat local.
La implicació del socis i les sòcies en l’organització de l’activitat del CERAP és altruista i totalment
voluntària.
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 fins arribar a les d’enguany: investigació, pintura, narrativa, documental fotogràfic,
instagramers i recerca juvenil. S’hi van presentar 46 treballs i els premis es van lliurar el 16 de
novembre en el transcurs d’un sopar al Casal Riudomenc.

En l’actualitat, les activitats més importants, per l’alta participació i repercussió que tenen en la
vida cultural de Riudoms, són la Caminada de Resistència Riudoms_la Mola-Riudoms i el
Correfoc de la Festa Major de Sant Jaume.
En l’exercici de 2018, cal destacar el segon premi obtingut per la Colla de Diables en el I Concurs

d’Enceses de Catalunya, organitzat per la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, fet que
avala la trajectòria i qualitat del grup.
Altres fets destacats de l’exercici de 2018 han estat:
• El naixement d’una altra colla relacionada amb la cultura popular: el ball de bastons del CERAP
• La revitalització de la secció d’Escacs amb la incorporació d’un grup important d’infants
• La creació de dues noves seccions: Gastronomia i Ciències Socials.
• La rehabilitació de la façana de la seu social, així com una primera fase de millores dels

equipaments de l’entitat.
• La consolidació d’una massa infantil de socis i sòcies, de 0 a 11 anys, inexistent a l’entitat fa tres
anys, gràcies a la creació, l’any 2017, de la Colla de Diablons i la dinamització, el 2018, de la
Secció d’Escacs.
• L’inici, al mes de desembre, dels actes del 40è aniversari de la fundació de l’entitat, que es
desenvoluparan al llarg del 2019 amb un important programa d’activitats.

Un balanç molt satisfactori, que l’entitat espera consolidar i ampliar en els pròxims exercicis.
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Les activitats el 2018
Vam tancar el 2018
amb 124 activitats
realitzades, 10 més que
el 2017
10,33 al mes
2,29 a la setmana
Les activitats generals
• Conferències divulgatives del CERAP a l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms
• Reunió de la Junta de Govern de la CCEPC
• Xerrada de la cooperativa Som Energia
• Celebració del Dia Mundial de la Poesia
• Cicle de cinema «La postveritat. Qui remena la informació?» (3 sessions)
• Presentació de la novel·la Escriu-me aviat
• Conferència «Aplicacions de missatgeria instantània»
• Celebració de la Diada de Sant Jordi de Riudoms
• Participació en el 5è Mercat de Projectes Socials de la URV
• Dia de l’Associacionisme Cultural
• Tardes de conte al terrat (3 sessions)
• Cinema al terrat (4 sessions)
• Any Fabra (2 conferències)
• Lliurament dels Premis Arnau de Palomar 2018 (104 assistents)
• Inauguració del 40è aniversari
• Curs de ioga
• Curs de gralla
• Curs de ball de bastons
• Grups de conversa en anglès i en francès

Activitats de les seccions
Muntanya
• 14 sortides
• 1 conferència
• 3 projeccions de cinema
• I Cursa d’Orientació Urbana (26 inscrits)
• XIII Caminada nocturna «Les llàgrimes de Sant Llorenç» (101 inscrits)
• XVI Caminada Riudoms_la Mola_Riudoms (360 inscrits)

Art
• 11 exposicions
• 2 cursets (fotografia i postals de Nadal)
• Mercart Riudoms: 1r Mercat d’artistes riudomencs
• Catalogació del fons d’art del CERAP

Colla de Diables
• 9 sortides fora vila
• 1 sortida fora de Catalunya (Bilbao)
• 2 cursos de timbals
• Correfocs de Sant Sebastià, Sant Joan i Sant Jaume
• I Concurs d’Enceses de Catalunya (2n premi)

Colla de Diablons
• 4 sortides fora vila
• 2 cursos de timbals
• Festa medieval de l’escola Cavaller Arnau
• Correfocs de Sant Sebastià, Sant Joan i Sant Jaume

Publicacions
• Publicació dels núms. 222, 223, 224 i 225 de Lo Floc
• Presentació de Lo Floc a la mostra «Finestres al territori»
• Presentació del Quadern de Divulgació Cultural 32: Migracions d’entrada i de
sortida a Riudoms (1910-1950) de Josep M. Grau Pujol. Premi Arnau de
Palomar 2015 (Investigació)

Ciències Socials
• 2 exposicions
• 1 conferència
• Cicle «Pensament i debat 2018»
(4 sessions)

Escacs
• Lliga Catalana d’Escacs
• 7 torneigs
• Jocs de taula i estratègia (2 sessions)
• 3 cursets

Gastronomia
• 1 taller de cuina
• 2 tasts de vins
• 1 tast de tomaques de Riudoms
• 1 sortida

Breu recull fotogràfic de 2018

Exposició «El llapis de Darwin», d’Assun Savall. Febrer de 2018

Conferència «El món àrab avui. Conflicte o nou ordre mundial?», a
càrrec d’Antoni Segura. 15 de juny de 2018.

Presentació de la cooperativa Som Energia. 9 de març de 2018
I Taller de Cuina del CERAP. Abril-juny de 2018

VI Senalla de Mots. Dia Mundial de la Poesia. 16 de març de 2018

Presentació del´volum 32 de la col·lecció Quaderns de Divulgació
Cultural. 9 de novembre de 2018

Dia de l’Associacionisme Cultural. 2 de juny de 2018

Acte de lliurament dels Premis Arnau de Palomar 2018. 16 de novembre de 2018

Acte d’inauguració del 40è aniversari del CERAP . 15 de desembre de 2018

Les intervencions a la seu social el 2018
La seu del CERAP, a l’avinguda de Pau Casals núm. 84, ocupa en propietat la part posterior d’una
casa pairal de Riudoms, on hi havia magatzems i cups. L’altra part de la casa l’adquirí l’Ajuntament
de Riudoms per situar-hi la Casa de Cultura.
Amb motiu dels 40 anys de la fundació de l’entitat, de la revifalla d’actes dels últims temps i del
consegüent augment de socis, hem cregut necessari posar al dia la infraestructura. La darrera
actuació important es va efectuar fa vuit anys i va consistir en la impermeabilització del terrat i la
pintura de la façana. Però l’exposició al sol, al vent i a la pluja, així com l’ús del terrat, ha fet
necessària una nova intervenció.
També s’han de renovar les instal·lacions interiors per adequar-les a les noves necessitats de
l’entitat (cablejat de xarxa, accés a wifi, nous criteris d’il·luminació...), atès que part de la
instal·lació elèctrica i d’aigua ha quedat obsoleta. També s’ha de renovar el mobiliari de l’oficina i
reposar les cadires de la sala d’actes. Així mateix, cal adequar el jardí per fer-lo més funcional.

Aquest pla d’obres i de millora dels equipaments s’ha previst desenvolupar-lo en els exercicis
2018 i 2019, sempre segons les disponibilitats econòmiques. Amb recursos propis i amb les
subvencions de les administracions (que es detallen en un altre apartat de la Memòria), el
2018 hem pogut realitzar les actuacions següents:

Arranjament de la façana exterior
• Rehabilitació integral de la façana
• Ampliació de l’espai de l’entrada
• Millora de l’enjardinament

Arranjament del terrat
• Pintura de la paret mitgera
• Retolació del logotip del CERAP a la paret visible des del carrer

Instal·lacions i mobiliari
• Adquisició d’un nou projector
• Arranjament de la il·luminació interior
• Revisió de la instal·lació elèctrica i fontaneria
• Instal·lació de noves prestatgeries a l’oficina
• Descoberta del mur cantoner de l’oficina

Els números de 2018
Vendes i ingressos

80597,10

Prestació de serveis

6500,70

Quotes periòdiques

24115,70

Campanyes de recaptació d’ingressos

24115, 70

Subvencions oficials a les activitats

22109,06

Donacions individuals

3765,00

Ingressos per serveis diversos

17255,01

Compres i despeses

76035,08

Compres de béns destinats a l’activitat

18277,28

Compres d’altres proveïments

3760,78

Treballs realitzats per altres empreses

8946,07

Reparacions i manteniment
Serveis professionals
Serveis transports/autocars
Assegurances
Comissions bancàries

11128,29
2013,05
852,50
6749,70
399,50

Proveïments

1221,94

Altres

3819,78

Impostos
Despeses de personal
Ajuts monetaris i altres despeses de gestió

Resultat d’explotació

589,29
16488,11
1788,80

4562,02

Les subvencions de 2018

Institució

Concepte

Import

Ajuntament de Riudoms

Rehabilitació de la façana de
la seu social

1173,00

Ajuntament de Riudoms

Despeses derivades de les
activitats, funcionament i
organització del CERAP

7550,00

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural

Rehabilitació de la façana de
la seu social

5000,00

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural

Activitats del CERAP de 2018
relacionades amb la cultura
popular i tradicional i
l’associacionisme

1395,00

Generalitat de Catalunya
Departament de Presidència
Direcció General de Mitjans de
Comunicació

Edició de la revista Lo Floc

1534,25

Diputació de Tarragona
Gabinet de Presidència i
Planificació
Comunicació

Edició de la revista Lo Floc

1233,30

Diputació de Tarragona
SAC Cultura

Projecte d’inversions de
millora de l’entitat

6471,04

Institut Ramon Muntaner

Edició de la revista Lo Floc

400,00

L’organització de l’entitat el 2018
El CERAP és una associació
cultural i la Junta Directiva,
escollida pels socis i les sòcies,
n’és l’òrgan de govern.

La Junta Directiva (març 2017-març 2020)
Marisol Virgili Llebaria
Presidenta

Lluís Aragonès Delgado de Torres
Vicepresident

Conxa Torres Sabaté
Secretària

Santi Llurba Fortuny
Tresorer

Les vocalies de les seccions el 2018

Estructura professional

Art

Gastronomia

Administració

Verònica Moragas Rovira

Ramon Margalef Batista

Natàlia Borbonès Juanpere

Colla de Diables

Muntanya

Arnau Carbonell Ollé

Colla de Diablons

Ester Barceló Perelló
Pere Escoda Giol

Josep Torres Sanz

Publicacions

Escacs

Maria Eugènia Perea Virgili

Òscar Ferrer Joyera

