
 
 

EL CERAP EN XIFRES 
2020 



Els socis 

El CERAP ha patit una sensible 
pèrdua de socis el 2020, 
trencant així la tendència dels 
últims anys. 
 
Els efectes de la pandèmia de 
la covid-19, que va comportar 
el tancament de l’entitat i la 
consegüent disminució de les 
activitats, són factors que han 
estat decisius en la minva de 
la massa social, la qual, tot i 
això, s’ha mantingut prou 
estable. Un fet que demostra 
que els socis i les sòcies són el 
principal actiu de la nostra 
associació 
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Altes i baixes de socis 

El 2020 es va tancar amb 397 socis, 27 menys que l’any 
anterior. La pandèmia i la consegüent disminució de 
l’activitat han repercutit negativament en la massa social 
de l’entitat 
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 La disminució de socis 
ha perjudicat sobretot 
les que han patit més 
les restriccions de la 

pandèmia:  
Diables-Diablons  

i Muntanya  

Escacs s’ha mantingut 
molt activa en el format 
virtual, però ha patit les 

conseqüències de 
l’escissió del 2019 

 

Moviment de socis per seccions 

La disminució de la massa social ha afectat totes les seccions, 
incloses les que s’engloben a General perquè tenen pocs socis 
adscrits (Art, Gastronomia, Naturals i Socials) 
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Entitats

Homes

Dones

11 homes 
més respecte al 

2019 

37 dones 
menys respecte al 

2019 

Moviment de socis per gènere 

Les dones han trencat la tendència a l’alça que havien protagonitzat des de 
2018. Enguany hi ha ha hagut més baixes femenines que masculines, les 
quals van lligades estretament a les seccions que, com s’ha remarcat 
anteriorment, més han patit la pandèmia:  Diables-Diablons i Muntanya 
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Moviment de socis per edat 

La disminució de socis ha afectat totes les edats. Percentualment, 
la franja més afectada ha estat la dels socis d’entre 12 i 24 anys 



Les activitats 

Els efectes de la pandèmia en 
la cultura han provocat una 
reducció de quasi un 40 per 
cent en el nombre d’activitats 
organitzades pel CERAP el 
2020 respecte a l’any anterior. 
La reducció s’ha notat 
sobretot en les seccions que 
només poden organitzar 
presencialment les seves 
propostes (Muntanya, Diables-
Diablons i Ball de Bastons). En 
canvi, el format electrònic  va 
afavorir altres seccions, com 
Escacs i Publicacions 
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El nombre d’activitats 

El CERAP ha organitzat 81 activitats presencials i electròniques en aquest any de 
pandèmia, 51 menys que el 2019, en què es van convocar més actes per la 
celebració del 40è aniversari 81  

activitats 

 
38,64 % 
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Activitats per seccions 

La Junta Directiva ha assumit la major part de les convocatòries de 2020, gràcies al 
nombre de recursos en línia que ha habilitat durant el confinament. Escacs ha estat la 
secció més activa pels jocs, torneigs i competicions que ha organitzat virtualment 



Activitats per format i tipologia 

El 59,3% de les activitats de 2020 han estat presencials i el 40,7 %, electròniques 
(web, xarxes socials i plataformes). De les presencials destaquen els concerts, el 
cinema i les exposicions. De les virtuals, les propostes de la Secció d’Escacs 
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48 
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33 
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virtuals 



Comunicació i difusió 

La comunicació és essencial per 
difondre el projecte del CERAP al 
major nombre de persones 
possible. En els últims tres anys, 
hem dedicat esforços per 
anunciar les nostres activitats a 
través de les xarxes socials. El 
nombre de seguidors ha 
augmentat de manera constant a 
Facebook, Instagram, Twitter i 
Youtube. El 2020, i precisament a 
causa de la pandèmia, les xarxes 
socials han estat l’eina 
primordial per difondre l’oferta 
virtual de l’entitat 
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Pàgina web 

La pàgina web del CERAP ha consolidat en l’any de la pandèmia el fort 
augment de visites que es va produir des del juliol de 2019, en què es va 
renovar. Els recursos que la web ha ofert enguany ha provocat un increment 
espectacular d’entrades registrades 



2.277 
subscriptors 
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disminució respecte al 
2019 

47 
enviaments 
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2019 

Butlletins electrònics 

Els butlletins electrònics (newsletters), normalment de periodicitat setmanal, permeten informar 
els socis, el públic en general que hi està subscrit i els mitjans de comunicació sobre les activitats 
del CERAP. La disminució de l’activitat de 2020 ha repercutit negativament en el nombre de 
subscriptors i d’enviaments 
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Cinema a la fresca
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Riudoms Canta
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Oferta virtual del confinament

Exposicions

Altres

Premis Arnau de Palomar

Notícies més destacades 
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2019 

Presència als mitjans de comunicació digitals 

Les activitats i notícies del CERAP apareixen als mitjans de 
comunicació. També en aquest cas la disminució de l’activitat el 
2020 ha repercutit en una minva de la presència mediàtica de 
l’entitat 
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Xarxes socials del CERAP i de les seccions 

Les xarxes socials representen actualment la manera més eficient d’informar el públic 
sobre les activitats del CERAP. Hi ha diverses seccions que tenen perfils propis a les xarxes, 
els quals gestionen directament. Les xarxes han estat fonamentals per informar en temps 
de pandèmia i confinament, tal i com ho demostren les xifres de seguidors 



121 
subscriptors 

 

increment 
respecte al 

2019 

18 
vídeos 

 

1.101 
visualitzacions 

 

Premis Arnau de Palomar: Instagramers 134 

El CERAP celebra el Sant Jordi confinat 132 

Premis Arnau de Palomar: Benvinguda 110 

Premis Arnau de Palomar: Narrativa breu 109 

Vídeos amb més visualitzacions 

Canal Youtube 

El canal Youtube del CERAP, pràcticament inoperatiu el 2019, s’ha reactivat el 2020 amb vídeos 
sobre diverses activitats. Aquesta xarxa social és la gran aposta comunicativa de l’entitat per a 
la transmissió d’actes en directe i perquè és un arxiu digital de continguts que està sempre a 
l’abast del públic 

12,4% 



L’economia 

L’economia del CERAP se 
sustenta en les quotes que 
paguen els socis i les sòcies i 
les subvencions que rep de 
diverses administracions 
públiques. També del que 
ingressa d’algunes activitats, 
un apartat que aquest 2020 ha 
estat pràcticament nul a causa 
de la pandèmia.  
 
L’economia de l’entitat 
enguany, doncs, s’ha 
caracteritzat per l’equilibri, ja 
que hi hagut menys ingressos 
però també menys despeses 



Liquidació del pressupost de 2020 

L’any 2020 s’ha acomplert l’objectiu de tancar el pressupost corrent anual sense dèficit, amb 
una reducció tant dels ingressos (42,52%) com de les depeses (27,69%) del pressupost que 
s’havia aprovat inicialment. Una reducció atribuïble als efectes de la pandèmia: tancament de 
l’entitat i descens del nombre d’activitats i inversions 
 

Pressupost aprovat 
2020 

Pressupost  
final 2020 

Ingressos 85.330,00 49.043,90 

Depeses 65.955,71 47.689,90 

Total resultat exercici 19.374,29 1.354,00 



Vendes i ingressos 

Vendes i ingressos 49.043,90 

Prestació de serveis 5.642,5 

Quotes periòdiques 20.277,5 

Campanyes de recaptació d’ingressos 3.279,5 

Subvencions oficials a les activitats 18.115,8 

Ingressos de patrocinadors i col·laboradors 0,0 

Donacions individuals 300,00 

Ingressos per serveis diversos 1.428,6 

Ingressos financers 0,0 



Compres i despeses 

Compres i despeses 47.689,9 

Compres de béns destinats a l’activitat 1.584,11 

Compres d’altres aprovisionaments 1.528,12 

Treballs realitzats per altres empreses 11.774,89 

Reparacions i manteniment 530,60 

Serveis professionals 4.172,81 

Assegurances 5.485,66 

Comissions bancàries 360,5 

Subministraments 1.150,15 

Altres 261,35 

Impostos 506,64 

Despeses de personal 14.491,46 

Ajuts individuals  4.500,00 

Ajuts a entitats 1.310,93 
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Subvencions, ajuts i convenis cobrats el 2020 

Ajuntament de Riudoms: premi d’Investigació dels Premis 
Arnau de Palomar 2018 

1.500 

Ajuntament de Riudoms: Premis Arnau de Palomar 2019 i 
premi de Fotografia 2018 

4.225,68 

Ajuntament de Riudoms: 50% de l’edició del número 32 dels 
Quaderns de Divulgació Cultural 

951,60 

Ajuntament de Riudoms: 50% de l’edició del número 33 dels 
Quaderns de Divulgació Cultural 

1.483,90 

Ajuntament de Riudoms: 25% restant de la subvenció 
ordinària i de l’extraordinària del 40è aniversari de 2019 

2.387,50 

Ajuntament de Riudoms: Premis Arnau de Palomar 2018 1.338,66 

Departament de Cultura de la Generalitat: 25% restant de la 
subvenció per a activitats de cultura popular de 2019 

280,20 

Departament de Cultura de la Generalitat:  subvenció a  
despeses estructurals per l’estat d’alarma de la covid-19 

3.317,80 

Departament de Cultura de la Generalitat: 25% restant de la 
subvenció per a activitats de cultura popular de 2018 

279,00 

Departament de Cultura de la Generalitat: 75% de la 
subvenció per a activitats culturals de 2020 

1.638,40 



Departament de Presidència de la Generalitat: subvenció a 
la revista Lo Floc 2019 

1.600,00 

Departament de Presidència de la Generalitat: subvenció a 
la revista Lo Floc 2020 

1.600,00 

Diputació de Tarragona: subvenció a la revista Lo Floc 2019 1.310,34 

Institut Ramon Muntaner: subvenció a la revista Lo Floc 
2020 

500,00 

Fundació SGAE: ajut a l’edició del número 34 dels Quaderns 
de Divulgació Cultural 

600,00 

Diputació de Tarragona: renúncia a la subvenció per a les 
obres de rehabilitació del terrat atorgada l’any 2019 

-9.207,00 

Subvencions, ajuts i convenis de 2020 atorgats i no cobrats 

Departament de Cultura de la Generalitat: subvenció per a 
activitats de cultura popular 2020 

2.048,00 

Ajuntament de Riudoms: subvenció per a activitats culturals 
de 2020 

3.550,00 

Ajuntament de Riudoms: Premis Arnau de Palomar 2020 3.000,00 



Proposta de pressupost 2021 

La incertesa que encara plana l’any 2021 per la pandèmia obliga a fer 
una proposta de pressupostos molt continguts: contenció en la 
despesa i realisme en els ingressos 
 

Pressupost 2021 

Ingressos 58.608,82 

Depeses 55.275,57 

Total resultat exercici 3.333,25 



Vendes i ingressos 

Vendes i ingressos 58.608,82 

Prestació de serveis 1.984,55 

Quotes periòdiques 19.371,00 

Campanyes de recaptació d’ingressos 11.720,00 

Subvencions oficials a les activitats 24.533,02 

Ingressos de patrocinadors i col·laboradors 0,00 

Donacions individuals 500,00 

Ingressos per serveis diversos 500,00 

Ingressos financers 0,25 



Compres i despeses 

Compres i despeses 55.275,57 

Compres de béns destinats a l’activitat 9.890 

Compres d’altres aprovisionaments 750,00 

Treballs realitzats per altres empreses 9.573,00 

Reparacions i manteniment 3.250,00 

Serveis professionals 4.562,58 

Assegurances 3.900,00 

Comissions bancàries 150,00 

Subministraments 660,00 

Altres 350,00 

Impostos 506,64 

Despeses de personal 13.730,64 

Ajuts a entitats 952,71 

Ajuts individuals 7.000,00 



L’organització de 
l’entitat 

L’assemblea  de socis és el 
màxim òrgan rector del CERAP, 
que escull la Junta Directiva, la 
qual és la responsable de la 
direcció, el govern, 
l’administració i la representació 
de l’entitat. Finalment, les 
seccions són una peça 
fonamental en l’estructura del 
CERAP. Responen a un model de 
cultura que es fonamenta en la 
descentralització, la participació, 
el pluralisme i la llibertat. Tots 
els càrrecs directius del CERAP 
s’exerceixen des del 
voluntarisme 



La Junta Directiva 

La Junta Directiva es va renovar el 23 de 
desembre de 2020: 
 

Març 2017-Desembre 2020 
Presidenta: Marisol Virgili  
Vicepresident: Lluís Aragonès 
Secretària: Conxa Torres 
Tresorer: Santi Llurba 
 

Desembre 2020- 
President: Jordi Gallisà 
Vicepresidenta: Agnès Olivé 
Secretari: Sergi Domingo 
Tresorer: Pere Escoda 
 
 
 
 

Les seccions 

Art 
Agnès Olivé i Mar Cerdà 

Ball de Bastons 
Berta Mora 

Colla de Diables 
Goretti Molons, Gilbert Molons, Paula Montalvo, 
David Aguadé, Joan Mestre i Arnau Carbonell 

Colla de Diablons 
Josep Torres i Jordi Asens 

Escacs i jocs de taula 
Sergi Domingo i Albert Puig 

Gastronomia 
Ramon Margalef 

Muntanya 
Pere Escoda 

Publicacions 
Maria Eugènia Perea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’estructura professional 

Administració: Natàlia Borbonès 
 
 
 



Les relacions amb altres entitats 

El CERAP està adherit a diverses organitzacions i col·labora amb altres 
entitats amb l’objectiu d’enfortir la seva acció i de contribuir al foment de 
l’associacionisme cultural del país. El 2020, i a causa de la pandèmia, s’han 
reduït les col·laboracions amb altres entitats 

Adhesions a organitzacions: 8 

Associació Catalana de la Premsa Comarcal 

Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 

Europe Echanges 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

Federació Catalana d’Escacs 

Federació de Diables i Dimonis de Catalunya 

Plataforma per la Llengua 

 El 2020 el CERAP ha 
col·laborat amb: 

 
∙ Centre d’Estudis de 

l’Hospitalet de l’Infant 
∙ Casal Popular la 

Calderera de Riudoms 
∙ Òmnium Baix Camp 

∙ Institut Joan Guinjoan 
∙ Institut Ramon 

Muntaner 
 




