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1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS
L’Associació Cultural Calaix de Sastre va néixer el 28 d’agost de
2008, dia que es commemora l’efemèride de la primera referència
històrica escrita del nom de “Sant Feliu”, nom que té el nostre
municipi. Durant el seu any i 4 mesos d’existència ha pogut complir
els seus objectius proposats:
• Fomentar la cultura, dansa i tradicions catalanes i populars que
beneficiïn a la societat civil.
• Crear noves tradicions al món modern i a les noves cultures.
• Ser una plataforma per donar a conèixer nous valors en cultura
i tradició.
• Promoure i organitzar espectacles per la societat civil i altres
activitats relacionades amb el món de la cultura i l’espectacle
dins uns paràmetres de catalanitat, rigor i caràcter formatiu.
Cal destacar que l’entitat, tot i no promoure l’activació de socis a
nivell econòmic, ha comptat amb la col·laboració desinteressada,
dins l’organització i realització de les activitats de 45 persones,
juntament amb les col·laboracions de les entitats Voluntariat de Sant
Feliu i Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana.

2. ACTIVITATS
Aquestes són les activitats que s’ha dut a terme des de l’Associació
Cultural Calaix de Sastre des de la seva creació:
• Pessebre vivent 2008
Es va realitzar, després de 3 intents a causa de les inclemències
del temps el 30 de desembre a la plaça
de la Vila.
Es van fer 4 passis amb més de 250
visitants.
Hi van particpar 15 actors i actrius
recreant 10 escenes amb textos de Folch i
Torres i el Nou Testament.
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• Espectacle per la Pau 2009
Es va realitzar el 30 de gener de 2009, dia escolar de la no
violència. Es va organitzar conjuntament amb el Consell Solidari de
Sant Feliu de Llobregat. Es va iniciar l’acte amb els parlaments de
la representat de les escoles associades a la Unesco, la Lourdes
Borrell, directora de l’Aula de Música i Teatre i de la Pilar Argente,
regidora de Solidaritat i Agermanaments, la qual va presentar la
tasca de sensibilització del Consell Solidari d’enguany, que era la
resolució de conflictes.
Seguidament es van fer actuacions de patinatge, audició de peces
musicals a càrrec del trio de violoncels i viola Perarnau-Calvet i del
grup de ball de hip hop del Martí Dot.
L’escenari tenia de fons dos grans coloms de ferro (estenedors)
que tenien penjats els missatges dels diferents nens i nenes de les
escoles de Sant Feliu. Aquests nens i nenes en van llegir alguns
mentres s’encenien espelmes amb el nom dels 84 conflictes
armats que en aquells moments hi havia al món i es formava un
gran símbol de la pau davant l’escenari. També s’estampaven
mans blanques sobre la tela que feia de faldó de l’escenari.
L’acte es va acabar amb la intrepretació de la cançó “Trista”, himne
oficial de la pau per les escoles associades a la Unesco.

• Macedònia 2009
Es va realitzar l’1 de març a l’auditori del Palau Falguera.
És una combinació de desfilada de moda, ball, cant,
teatre musical i poesia.
Hi va haver-hi 266 assistents, 54 dels quals eren
participants.
Recordant l’any internacional de l’Astronomia i
l’Univers la desfilada de moda va mostrar vestits de
nenes i nens d’arreu del món.
També es va poder gaudir de les actuacions dels
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esbarts infantils i juvenil de l’Agrupació Cultural Folklòrica, del grup
de música Cambra Fosca, del grup 2 de Ball Gaudí i d’una de les
cançons del musical Mil anys en deu dits.

• Sant Jordi 2009
El 23 d’abril a les 18h, a la plaça de la Vila,
entremig de les parades de llibres i roses i
abans de la tradicional audició de sardanes
es va fer una representació còmica i amb la
participació del públic de la Llegenda de Sant
Jordi.

• Col·laboració Sopar Voluntariat per la Llengua
El 24 d’abril al vespre es va fer l’ambientació musical del sopar del
Voluntariat per la Llengua i la microfonació de l’espectacle de
màgia.

• 12 edició Gran Gimcana de la Rosa
Es va organitzar per primera vegada sota el segell de Calaix de
Sastre, ja que els organitzadors dels anys anteriors formen part
actualment de l’entitat.
Es va dur a terme el dissabte 9 de maig.
Va aconseguir la participació de 56 persones
en grups de 4. La participació fou inferior
d’altres anys degut a la difusió massa justa de
l’activitat. Les proves es duien a terme gràcies
a la participació de 18 voluntàries i voluntaris.
La gimcana consta de 8 proves. L’inici es
realitza a la Torre del Roser i finalitza a la plaça de la Vila on es
reparteixen els premis i es fa la caramelada final.

• Si fa sol no plou. Concurs de cant i playback 2009
Es va realitzar el 16 de maig a l’auditori del Palau Falguera. Van
assistir-hi 89 assistents, dels quals hi havia 20
participants en les diferents modalitats que
tenia el concurs.
L’espectacle també tenia un eix d’animació al
voltant del concurs d’estrelles d’un astrònom.
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En la modalitat de cant van guanyar Cira Martinez de la categoria 3
i el trio Núria Garcia, Yasmin El Adak i Le Yang de la categoria 2.
La categoria 1 va quedar deserta. En la modalitat de playback va
guanyar Alex Puertas.

• Col·laboració amb la Festa popular d’inauguració del nou
edifici de l’Escola Nadal.
El divendres 12 de juny es va inaugurar el nou edifici de l’Escola
Nadal amb una festa popular.
L’entitat hi va participar-hi amb l’ambientació musical, l’espectacle
d’animació d’en Sebastià Pi, i la megafonia pels parlaments.

• Sant Joan 2009
El 23 de juny, col·laborant amb la CAL Sant Feliu es va realitzar la
rebuda de la Flama del Canigó. Aquesta es va
anar a buscar a Esplugues.
A la plaça de la Vila, la flama es va rebre amb
un número de dansa de l’Escola de Dansa
Marta Cid. La Carme Alberti va llegir el
manifest, els germans Perarnau ens van tocar
una selecció de músiques catalanes i
l’Agrupació Cultural Folklòrica va fer un ball
gegantons, una de les quals era la Fada Natura,
acabada de crear i batejar.
L’acte va finalitzar amb l’encesa simbòlica de les diferents revetlles
de la ciutat i el repartiment de coca i vi dolç per a tothom.

• Col·laboració en la megafonia del Mulla’t
El Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple és una activitat solidària que es
duu a terme a les piscines de Sant Feliu. L’entitat va participar-hi
aportant la megafonia a la piscina municipal de l’Escorxador, on
durant tota la jornada hi hagué música, entrevistes i l’actuació d’un
grup d’actors i actrius del musical “Mil anys en deu dits”.

• Sant Feliu canta als jardins del Palau Falguera.
El 13 de juliol es van realitzar actuacions musicals vàries, en les
quals la gent va cantar o tocar instruments.
Hi van assistir més de 60 participants.
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• Sant Llorenç 2009
Dins els actes de la Festa Major, el 9 d’agost, l’entitat va organitzar
el tercer campionat de bitlles tradicionals. Seguidament hi hagué
contes a la fresca, que van donar pas al sopar
a la fresca, anomenat popularment sopar
d’euro.
La diada es va acabar amb disco a la fresca,
enguany projectant videoclips en una pantalla.
Hi hagué més de 200 participants.

• Castanyada 2009
El 31 d’octubre es va fer castanyada popular a la plaça de la Vila.
L’acte va constituir en homenatjar la figura de Joan Amades,
glossant la seva vida i obra i explicant contes que ell mateix va
recollir. Per tant, es va participar dins l’any
Amades, en el 50è aniversari de la seva
mort.
Després es va repartir paperines amb
castanyes acabades de torrar a tothom qui
es va acostar.

• Pessebre vivent 2009
Aquesta vegada es va realitzar el muntatge
dins la Sala Ibèria. És el tercer cop que es
realitza, després de la seva recuperació, el
pessebre vivent a Sant Feliu, i la primera que
es va a l’interior.
Això va poder donar més temps pel muntatge
tècnic i va donar més calidesa als visitants que s’hi acostaven,
evitant la pluja que queia al carrer. També va permetre fer-ne més
passis.
Es representa seguint el guió de les escenes
principals del naixement de Jesús amb actors i
actrius reals el Pessebre Vivent. Consta de
deu escenes i recullen el text principalment del
Nou Testament.
Es va realitzar els dies 29 i 30 de desembre per la tarda. Es van fer
21 passis d’uns 15 minuts de durada.
Va comptar amb la participació de 26 actors i actrius i l’afluència de
més de 540 persones.
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3. BALANÇ ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC A.C. CALAIX de SASTRE
2009
Activitats 2008
DENIP- Espectacle per la Pau
Material tècnic
Material

Macedònia 2009
Entrades
Lloguer Palau Falguera
Material espectacle
Material tècnic

Si fa sol no plou
Entrades
Lloguer Palau Falguera
Premis
Material tècnic

INGRESSOS
138,63

DESPESES
32,20

774,88
774,88

793,42
774,88
18,54

636,50
636,50

1081,34
164,00
67,06
850,28

619,94
189,00

759,34

430,94

164,00
164,40
430,94

Flama del Canigó

527,80

527,80

Sant Llorenç

132,72
132,72

110,72
110,72

Sopar

Castanyada
Pessebre vivent
Donatius
Material i berenars
Material tècnic

22,50
386,45
386,45

23,20
580,00

Subvenció Ajuntament

677,00

Altres

894,38

Tràmits administratius
Llibreta d'estalvis
Fotocòpies
Animació Inag.CEIP Nadal
Animació Sopar Vol. Llengua
Animació Mulla't 2009
Creació xapes La Resinera
Ofrena floral 11 set
Logotip entitat
Col·laboracions
TOTAL
Balanç 31 desembre 2009

603,20

0,04

528,07
6,60
17,63
135,84

300,00
270,00
120,00
25,00
20,00
348,00
179,34
4788,30

4458,59

329,71
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Les activitats de Sant Jordi i Sant Feliu canta als jardins del Palau
Falguera no consten dins del balanç perquè l’entitat no va haver de
fer cap despesa.
L’activitat del DENIP va tenir la col·laboració del Departament de
Solidaritat i Agermanaments a l’hora de la despesa tècnica i la
rebuda de la Flama del Canigó aquesta despesa se’n va fer càrrec la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana.
Molts dels imports del material tècnic han estat ajustats per poder
realitzar les activitats, i tenen un valor inferior al que realment
costarien.
La coordinació general de l’entitat, la qual forma la junta directiva
està formada per Maria Teresa Carcasó Xarrié, Josep Maria
Gonzàlez i Tarrats i Joan Lorenzo i Carcasó.

8

