EL CERAP EN XIFRES
2021

Els socis
El CERAP ha patit una sensible
pèrdua de socis el 2021,
continuant així la tendència
encetada l’any 2020.
Els efectes de la pandèmia de
la covid-19 encara s’han fet
notar, amb un incidència
especial en aquelles seccions
que només poden oferir la
seva activitat de manera
presencial. Tot i així, la minva
de la massa social el 2021 ha
estat menor que la del 2020,
fet que demostra que els socis
i les sòcies continuen fidels a
l’entitat.

Altes i baixes de socis
El 2021 es va tancar amb 388 socis, 9 menys que l’any
anterior. La massa social ha resistit bé el segon any de
pandèmia
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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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Diables-Diablons és la
secció que ha perdut
més socis, a causa, en
gran part, de les baixes
dels més petits

Moviment de socis per gènere
Les dones han trencat la forta tendència a la baixa que es va produir el
2020, tot i que la seva pertinència a l’entitat, en molts casos, està
relacionada amb el fet que són els socis adults que acompanyen els infantils
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Moviment de socis per edat
Durant el 2021 s’han recuperat socis perduts en l’exercici anterior
en les franges de socis adolescents i joves
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El descens de 14 socis
de menys d’11 anys
s’ha compensat amb
l’increment a la franja
de 12 a 17
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Destaca també
l’increment de 45 socis
en la franja de més de
65 anys, fet que
demostra la fidelitat
dels socis més antics

Les activitats
Durant el 2021, el CERAP ha
començat a recuperar-se del
sotrac del primer any de
pandèmia, en què la
disminució de les activitats
organitzades va ser important.
Tot i estar lluny de les xifres
d’anys anteriors, es van
organitzar més actes que el
2020, amb una important
presència, encara, dels
virtuals. El progressiu
aixecament de les mesures
anticovid, com els aforaments
reduïts, fa preveure que
l’entitat recuperarà el 2022 el
dinamisme que la caracteritza.

El nombre d’activitats
El CERAP va promoure 86 activitats presencials i electròniques el 2021, 5 més que
el 2020, tot confirmant que ha començat el camí per recuperar la normalitat
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Activitats per seccions
Les seccions han guanyat pes en l’organització d’activitats el 2021, en detriment de la Junta
Directiva, que va haver d’assumir la major part de les convocatòries de 2020 pels recursos
electrònics que va habilitar durant el confinament. Gastronomia, Socials, Naturals i Diables
s’han recuperat amb força
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Activitats per format i tipologia
A diferència de l’any 2020, les activitats presencials (exposicions i correfocs) han
recuperat protagonisme en l’exercici 2021. De les virtuals cal destacar les
conferències dels cicles «Pensament i debat» i «La cuina del món a Riudoms»

26

Altres

5

Publicacions

Concerts

8
6

Torneigs-jocs

3

5
4

Sortides-caminades

3

Correfocs

3

Conferències-Debats

3

44
activitats
presencials

14

5

Cinema
Exposicions

28

2021
6

2020

5

42
activitats
virtuals

4
5
28

Actuacions en el patrimoni: el fons d’art
Una de les actuacions més destacades que ha dut a terme l’entitat durant el 2021 és l’inici del
procés de conservació, catalogació i digitalització del fons d’art, que recull 120 pintures i fotografies
El projecte l’han executat professionals acreditats en restauració, fotografia i informàtica, que han realitzat
les actuacions següents:
• Formació de membres de la Secció d’Art dirigida 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.
• Senyalística.
• Estudi d’humitat relativa i temperatura de la sala de reserva i de la sala d’exposicions.
• Dues jornades de sessió fotogràfica de les peces, realitzades per Verònica Moragas.
• Tractament digital de les imatges i creació d’una base de dades digital, que permetrà la difusió en línia de
la col·lecció.
El projecte s'ha dut a terme gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, que hi ha atorgat un ajut de
6.776,01€

Comunicació i difusió
La comunicació és essencial per
difondre el projecte del CERAP al
major nombre de persones
possible. En els últims anys,
s’han dedicat esforços per
anunciar les activitats a través de
les xarxes socials. El nombre de
seguidors ha augmentat de
manera constant a Facebook,
Instagram, Twitter i Youtube, un
canal, aquest últim, que s’ha
previst potenciar per poder
oferir algunes activitats en el
doble format presencial-virtual.

Pàgina web
La web del CERAP continua en ascens des de la seva renovació, el juliol de
2019. Com cada any, l’abril és el més on es registren més visites a causa,
sobretot, de la convocatòria de la Caminada Riudoms_la Mola_Riudoms
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Butlletins electrònics
Els butlletins electrònics, 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 recuperació de l’activitat de 2021 ha repercutit positivament en el nombre de subscriptors i
d’enviaments
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Presència als mitjans de comunicació digitals
Les activitats i notícies que genera el CERAP apareixen als mitjans de
comunicació. Les informacions relacionades amb els Premis Arnau de
Palomar i les exposicions d’art són les que han generat més interès
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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. S’han guanyat seguidors en totes, especialment a Instagram
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Canal Youtube
El canal Youtube del CERAP ha continuat el camí de la reactivació iniciat el 2020 i es perfila com
la futura sala virtual de l’entitat, on es retransmetran en directe els actes presencials
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Vídeos amb més visualitzacions
Cicle «L’emergència climàtica»: sessió «Models per a la
transició energètica»
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Conferència «Jardineria i biodiversitat urbana»
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Cicle «Una visió humanista de la pandèmia»: sessió «La
càrrega mental, la gran oblidada»
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L’economia
L’economia del CERAP se
sustenta en les quotes dels
socis i les sòcies i les
subvencions de diverses
administracions públiques.
També del que ingressa
d’algunes activitats, un apartat
que aquest 2021 ha començat
a tornar a la normalitat
perduda en el primer any de
pandèmia.
Els resultats pressupostaris de
2021 són un altre indicador
que confirmen que l’entitat ha
començat el camí de la
recuperació.

Liquidació del pressupost de 2021
L’any 2021 s’ha acomplert l’objectiu de tancar el pressupost anual sense dèficit, però amb unes
depeses i uns ingressos més elevats dels previstos. Es va fer una previsió pressupostària
conservadora, atesa la situació d’incertesa que, a causa de la covid-19, planejava encara a
principis d’any

Pressupost aprovat
2021

Pressupost
final 2021

Ingressos

58.608,82

68.730,33

Depeses

55.275,57

64.876,94

3.333,25

3.853,39

Total resultat exercici

Vendes i ingressos

Vendes i ingressos

68.730,33

Prestació de serveis

2.364,65

Quotes periòdiques

19.750,00

Campanyes de recaptació d’ingressos
Subvencions oficials a les activitats
Ingressos de patrocinadors i col·laboradors
Donacions individuals
Ingressos per serveis diversos
Ingressos financers

1.128,00
31.337,13
0,0
590,00
13.560,55
0,0

Ingressos de 2021
El 72% d’increment dels ingressos per les subvencions s’ha degut als ajuts extraordinaris de la covid19, als canvis en el conveni amb l’Ajuntament de Riudoms, a l’important aportació de la Diputació de
Tarragona per al fons d’art de l’entitat i al cobrament pendent d’ajuts d’exercicis anteriors
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Prestació de
Quotes
Campanyes Subvencions Donacions Ingressos per
serveis
periòdiques de recaptació
individuals
serveis
d'ingressos
diversos

Les entrades per serveis
diversos també s’han
incrementat molt el
2021, a causa de les
inscripcions de la
Caminada Riudoms-la
Mola_Riudoms, la qual
no es va convocar l’any
2020, i a les actuacions
dels Diables fora vila

Compres i despeses
Compres de béns destinats a l’activitat
Compres d’altres aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses
Reparacions i manteniment

64.876,94
11.575,92
3.007,76
11.946,97
860,18

Serveis professionals

9.543,56

Assegurances

4.195,64

Comissions bancàries

06,00

Subministraments

693,94

Altres

366,13

Impostos

501,73

Despeses de personal
Ajuts individuals
Ajuts a entitats

14.184,39
7.000,00
994,71

Despeses de 2021
El 36% d’increment de les despeses ve de l’augment de l’activitat respecte al 2020 i al fet que s’han
emprès projectes importants, com la conservació i catalogació del fons d’art de l’entitat, una actuació
que ha incrementat la partida de serveis contractats a professionals

Compres béns activitat
Altres aprovisionaments

1.584,11
1.528,12
3.007,76

Treballs fets per altres empreses
Manteniment
Serveis professionals

Assegurances
Comissions bancàries
Subministraments

Altres
Impostos

530,6
860,18
4.172,81
5.485,66
4.195,64
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261,35
366,13
506,64
501,73

Depeses personal
Ajuts individuals
Ajuts entitats

4.500
7.000
1.310,93
994,71

11.575,92
11.774,89
11.946,97
9.543,56

2020
2021

14.491,46
14.184,39

Les compres de béns
destinats a l’activitat han
experimentat un
increment del 630,7%
respecte al 2020, a
causa de la compra del
material pirotècnic de la
Colla de Diables

Subvencions, ajuts i convenis cobrats el 2021
Ajuntament de Riudoms: ajut de 2018 per rehabilitar la
façana

1.173,00

Ajuntament de Riudoms: subvenció de 2020 per a activitats
culturals

3.550,00

Ajuntament de Riudoms: Premis Arnau de Palomar 2020

2.193,00

Ajuntament de Riudoms: 75% de l’import de la subvenció de
2021 per a activitats culturals

6.750,00

Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals (Generalitat):
20% restant de l’ajut del 2018 per rehabilitar la façana

1.000,00

Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals (Generalitat):
25% pendent de la subvenció per a activitats culturals de
2020

409,60

Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals (Generalitat):
subvenció per a despeses estructurals causades per l’estat
d’alarma de la covid-19 de 2021

3.182,02

Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals (Generalitat):
75% de la subvenció per a activitats culturals de 2021

1.096,80

Diputació de Tarragona: subvenció per a activitats culturals i
per a despeses derivades dels efectes de la covid-19 per a
2020

5.000,00

Diputació de Tarragona: subvenció de 2020 per a la revista
Lo Floc

1.408,60

Institut Ramon Muntaner: ajut per a la publicació del núm.
235 de Lo Floc

451,00

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya: subvenció
extraordinària de 2020 per la covid-19

124,00

TOTAL

26.338,02

Subvencions, ajuts i convenis atorgats el 2021 pendents de cobrar

Ajuntament de Riudoms: Premis Arnau de Palomar 2021

6.254,07

Ajuntament de Riudoms: 25% restant de l’import de la
subvenció de 2021 per a activitats culturals

2.250,00

Diputació de Tarragona: ajut a la publicació del núm. 35 de
la col·lecció Quaderns de Divulgació Cultural
Diputació de Tarragona: subvenció per a la conservació,
catalogació i difusió del fons d’art del CERAP
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Generalitat): 25%
restant de la subvenció per a activitats culturals de 2021
Direcció General de Mitjans de Comunicació de la
Generalitat: ajut 2021 a Lo Floc

300,00
6.776,01
274,02
1.266,93

Institut Ramon Muntaner: ajut per a la publicació del núm.
239 de Lo Floc
TOTAL

1.203,5
18.324,53

Proposta de pressupost 2022
Durant el 2022 es preveu continuar el camí de la recuperació traçat el
2021. Per aquesta raó, es proposa un pressupost un 8,2% més elevat i que
aproxima l’entitat a l’economia d’abans de la pandèmia

Pressupost 2022
Ingressos

74.280,50

Depeses

72.638,80

Total resultat exercici

1.641,70

Vendes i ingressos

Vendes i ingressos

74.280,50

Prestació de serveis

5.500,00

Quotes periòdiques

22.280,50

Campanyes de recaptació d’ingressos

10.500,00

Subvencions oficials a les activitats

25.500,00

Ingressos de patrocinadors i col·laboradors

500,00

Donacions individuals

1.500,00

Ingressos per serveis diversos

8.500,00

Compres i despeses
Compres i despeses
Compres de béns destinats a l’activitat
Compres d’altres aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses

72.638,80
24.900
4.100,00
10.100,00

Reparacions i manteniment

2.250,00

Serveis professionals

4.400,00

Assegurances

4.600,00

Comissions bancàries
Subministraments

06,00
1.100,00

Altres

650,00

Impostos

506,64

Despeses de personal
Ajuts a entitats
Ajuts individuals

14.531,45
994,71
4.500,00

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 regeix, administra i representa l’associació. Componen
aquest òrgan la presidència, la vicepresidència, la secretaria, i la tresoreria

Les seccions
Art

Des de desembre de 2020
President: Jordi Gallisà Giménez
Vicepresidenta: Agnès Olivé Benet
Secretari: Sergi Domingo Basora
Tresorer: Pere Escoda Giol

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
Albert Puig i Jesús Torres

Gastronomia
Ramon Margalef

Muntanya
Marc Domínguez

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

Adhesions a organitzacions: 7
Associació Catalana de la Premsa Comarcal

Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Col·laboracions 2021: 6
Ajuntament de Riudoms

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de
Catalunya

Federació Catalana d’Escacs

Gremi de Jardiners de les Comarques de Tarragona

Federació de Diables i Dimonis de Catalunya

Fira de la tomaca i de l’horticultura tradicional del
Priorat

Plataforma per la Llengua

Associació d’Il·lustradors de Tarragona

Convenis de col·laboració: 2
Òmnium Baix Camp
Europe Echanges

Escola Cavaller Arnau de Riudoms

