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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 segon any sencer de funcionament ha pogut
complir els seus objectius proposats i ampliar-ne la seva difusió amb
la creació d’un portal web:
• 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.
Calaix de Sastre també ha col·laborat amb els Amics de les Roses
de Sant Feliu de Llobregat en les activitats del 125è aniversari del
naixement de Pere Dot i amb el Departament de Solidaritat de
l’Ajuntament.
També cal destacar que fora de l’àmbit local Calaix de Sastre ha
col·laborat en la logística de la 3ª Festa de Lectors de Cavall Fort,
realitzada a Vic.
Aquestes diferents accions, més la creació de noves activitats com el
campament del patge Shelin i el Cercavila del Mil·lenari, han fet
créixer i consolidar l’entitat, potenciant l’ampliació d’aquesta amb
l’acolliment de la Companyia del Carme i els Amics de les Tradicions
dins la seva estructura.
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2. ACTIVITATS PRÒPIES
Aquestes són les activitats que s’ha dut a terme des de l’Associació Cultural
Calaix de Sastre des de la seva creació:

•

Campament del patge Shelin
Es va realitzar per primera vegada el 4 de gener de 2010 als jardins del
Palau Falguera. Per ambientar l’arribada dels Reis Mags es van dividir els
jardins del Palau Falguera en 5 àmbits, amb l’ajuda del Voluntariat de
Sant Feliu.
Tallers: Manualitats, maquillatge…
Actuacions: Contes, música…
Jocs: Carrera de sacs per omplir regals…
Concursos: Dibuix, poesia, disseny corona reial…
Dinàmiques generals:
-Gran estrella d’Orient (pintada estampant les mans de tothom)
- Karaoke (canta la teva nadala, inventate-la)
- Reportatge del campament (càmara vídeo i reporters)
- Visitar el patge Shelin al davant del saló dels Austries.
- Fer, redactar una gran carta gegant amb els desigs de tothom per
entregar-la l’endemà als Reis Mags.

Es van aconseguir realitzar la majoria d’activitats, i el campament va recollir 232
cartes en la carpa instal·lada a la terrassa del Palau Falguera, davant l’escala
central. El campament es va tancar a quarts de nou del vespre ja que feia estona
que estava plovent.

El dia següent, dia 5, es va col·laborar amb patges a la plaça de la Vila per
l’entrega de cartes de nens als Reis d’Orient.
• Espectacle per la Pau 2010
Es va realitzar el 30 de gener de 2010, dia escolar de la no violència. Es va
organitzar conjuntament amb el Consell Solidari de Sant Feliu de Llobregat.
Enguany és dissabte i es fan tallers de 17 a 18h (trencadís, jocs amb mans,
cares del món) a càrrec del Burro dels Jocs i taller de xapes a càrrec d'AFAP).
Comença l'espectacle per la Pau a les 18h amb una acció teatral amb patinatge i
actors i actrius demostrant la resolució d'un conflicte. Segueix el ball del grup
"The Babies" del Casino Santfeliuenc. Després de les actuacions en Miquel
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Martí, vicepresident espanyol de les escoles associades a la Unesco ens explica
el motiu de la diada i la sra. Pilar Argente, regidora de solidaritat i
agermanaments, ens explica la campanya del Consell Solidari i la voluntat de
dedicar l'acció del Departament de Solidaritat a Haití. Seguidament llegeix el
manifest que han preparat per presentar la campanya "Sant Feliu amb Haití".
Cristina Delias, de l'Aula de Música i Teatre musical ens ofereix una canço
d'Elton John i al acabar a ritme de "Hear the world " de Michael Jackson tothom
s'acosta a encendre espelmes i forma un gran símbol de la Pau davant
l'escenari.
Al acabar un altre músic d’AdM ens toca un parell de cançons amb el piano i en
Hisham ens explica les activitats que es faran dins la campanya "Sant Feliu amb
Haití".
L’escenari tenia de fons una gran xarxa que tenia 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 formant un gran símbol de la pau
davant l’escenari.
Després van cantar el grup els “Ecos del Sur” interpretan tres peces
especialment dedicades als nens i la pau.
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 2010

Macedònia 2010 és un espectacle que combina la desfilada de moda amb
vestits amb actuacions de diferents gèneres escèncis. Enguany la desfilada està
dedicada al món de les roses, en motiu del 125è aniversari del naixement del
roserista Pere Dot. Els vestits van estar ambientats, dissenyats i creats com si
fossin roses, de la mateixa manera que Pere Dot va crear centenars de varietats
d’aquestes flors.
Així es va crear un espectacle amè, divertit i amb varietat de gèneres,
aconseguint complir els objectius de:
- Divulgar la figura de Pere Dot.
- Acostar l’efemèride dels 125 anys del naixement de Pere Dot als infants i
joves, principals protagonistes de l’espectacle.
- Deixar l’escenari per diferents actuacions de joves actrius, cantants i mags.
- Crear un espectacle amb diferents gèneres artístics seguint un fil conductor.
Hi hagué l’actuació del grup de ball The Babies del Casino Santfeliuenc, del grup
de guitarres, poesia a càrrec d’Alexandra Morera, playbacks a càrrec d’Àngels
Granell i Joan Lorenzo, el Mag López, la cantant Cristina Delias d’Aula de
Música i Teatre musical i un grup d’actrius i actors del musical Mil anys en deu
dits intreprentant la cançó del bandoler.
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Van participar 33 persones dins l’espectacle i van assistir-hi 83 de públic.

•

Sant Jordi 2010
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 de la Llegenda de Sant Jordi.
Hi van participar 12 actrius i actors.

•

Si fa sol no plou. Concurs de cant i playback 2010

Es va realitzar el 7 de maig als jardins del Parc Nadal, com inaguració de la
Firajoc dins les Festes de Primavera. Hi havia 12
participants en les diferents modalitats que tenia el
concurs. La participació ha sigut més baixa degut a
la poca difusió del concurs i poc termini per
apuntar-se.
L’espectacle va tenir un escenari exterior per
primera vegada, i estava ambientat en un jardí de
roses.
En la modalitat de cant van guanyar la Sílvia Mónica Acevedo de la categoria
d’adults i laYasmin El Adak Ben Allalazzouzi en la categoria infantil. En la
modalitat de playback va guanyar Marc Puertas Riba.

•

13 edició Gran Gimcana de la Rosa

Es va organitzar per segona 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 8 de maig.
Va aconseguir la participació de 68 persones en
grups de 4. 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.

•

Flama del Canigó – Focs de Sant Joan 2010

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.
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A la plaça de la Vila, esperant la flama, per primera
vegada es va fer animació infantil a càrrec de
l’Oriol Bargalló i l’Andrés Martinez.
La flama es va rebre amb un número de dansa de
l’Escola de Dansa Marta
Cid. El Bernat Dausà va
llegir el manifest, la colla
del Gegant Tonet i la
Fada Natura de l’Agrupació Cultural Folklòrica va fer
un ball de gegantons.
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.

•

Sant Feliu canta als jardins del Palau Falguera.

El 17 de juliol es van realitzar actuacions vàries, en les quals la gent va
cantar, ballar, fer playback i va fer trucs de màgia. La idea és que qualsevol
persona té un escenari a la seva disposició davant del llac del Palau Falguera.
Van pujar a l’escenari 17 persones que van omplir la tarda de dissabte fins les
22h amb diferents actuacions i van sorprendre a la gent que es va acostar als
jardins.

•

Sant Llorenç 2010

Dins els actes de la Festa Major, el 9 d’agost, l’entitat va organitzar el quart
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 cinema a la fresca, amb la projecció de la
pel·lícula “Avatar” i acabant amb disco a la fresca.
Hi hagué més de 200 participants en els diferents actes de la tarda i la nit.

•

Cercavila del Mil·lenari 2010

És la segona nova activitat que s’ha fet per primera vegada enguany. Es va
crear pensant en realitzar una nova activitat de carrer per Festa de Tardor.
Havia de ser diferent de tota la cultura popular que tenim i a la vegada,
intentar ser l’inici d’una nova creació. És per això, que amb el col·lectiu “Mil
6
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anys en deu dits” es va crear un cercavila per portar la història de la ciutat al
carrer.
A través del projecte de la Llei de Barris, el dilluns 11 d’octubre es va realitzar
per primera vegada el Cercavila del Mil·lenari. Consta inicialment de 4 balls
teatralitzats. Els grups de gent que realitzen aquests balls van estar formats
per infants, joves i adults que hi van voler participar després de la
convocatòria pública.
Els 34 participants anaven caracteritzats i amb els seus balls i passos van
explicar anècdotes històriques de Sant Feliu de Llobregat amb les músiques
de “Mil anys en deu dits”
En 4 grups es va fer un recorregut pel barris de la Salut i Can Calders
recordant el primer document escrit on surt el nom de Sant Feliu de Llobregat,
com les monges de Valldonzella defensaven el seu territori, el bandoler
Francesc Esbert i la remeiera Blanca Bardiera, acusada de bruixa, i finalment
la revolució industrial, amb la incorporació de les nenes a l'escola, el cultiu de
regadiu i les fàbriques d'aixetes i teixits.

Itinerari:
Sortida de la plaça de la Salut, c/ Sagrament, c/ Lluis G Rius, c/ Constitució, c/
Santa Creu, c/ Can Calders, passatge i arribada a la plaça de les Roses.
El cercavila va ser seguit per unes 200 persones

•

Castanyada 2010

Enguany la Castanyada ha tingut un regust poètic. Diumenge 31, en un
ambient íntim al mig de la plaça de la Vila, recreant un menjador amb llar de
foc, la castanyera Maria esperava les seves netes per celebrar la Castanyada
popular. Mentrestant, es coien les castanyes per tota
la gent que s'anava acostant i seient al voltant de
l'àvia. Vam poder gaudir de contes màgic, simpàtics i
poètics; recordant així dos grans poetes catalans:
Joan Maragall i Salvador Espriu.
Amb la lectura de diferents poemes i la participació
del públic es va glossar la vida dels dos poetes. Joan
Maragall feia 150 anys que havia nascut i Salvador Espriu, 25 que havia mort.
Enguany el Correllengua estava dedicat a Espriu i per tant, també es va
encendre simbòlicament la flama de la llengua catalana i es va llegir el
manifest d'enguany.

7

MEMÒRIA 2010

•

Pessebre vivent 2010

Aquesta vegada es va realitzar el muntatge, per
segon any consecutiu, dins la Sala Ibèria. És el quart
cop que es realitza, després de la seva recuperació.
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 28, 29 i 30 de desembre per la tarda. Es van fer 16
passis d’uns 20 minuts de durada.
Va comptar amb la participació de 28
actors i actrius i l’afluència de més de
422
persones
(el
nombre
de
col·laboracions econòmiques, a les quals
s’hi han de sumar els familiars).

•

Companyia del Carme

Des de l’octubre de l’any 2009, Calaix de Sastre va decidir acollir la cia. del
Carme que es dedica a fer espectacles a la residència del Carme del carrer
Miguel de Cervantes de Sant Feliu. Aquests espectacles, tot i que van dirigits
als residents, també estan oberts al públic en general.
Amb l’acolliment a la companyia es van seguir els tràmits iniciats per inscriure
els Pastorets de la residència del Carme en la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya. Som l’associat número 40. Això difón els Pastorets de la
residència arreu de Catalunya i permet participar en les activitats de la
Coordinadora.
Enguany s’ha fet espectacle de Carnaval (14 de febrer), de final de curs (27
de juny), de tardor (21 de novembre) i els Pastorets, representats el 19 de
desembre de 2010. Ja dins el 2011, els Pastorets s’han representat el 9 de
gener i el 23 de gener a la parròquia de Sant Joan Baptista.
Tots els espectacles de la residència s’han realitzat a les 17h.

•

Amics de les Tradicions

Calaix de Sastre acull els Amics de les Tradicions com a nova secció, agafant
el relleu de l'entitat Amics de les Caramelles de Sant Feliu de
Llobregat. Aquesta entitat ha recuperat des de fa 15 anys
diverses tradicions a la ciutat. Entre elles, destaca l'Aplec de
la Salut. L'entitat s'ha dissolt, però el grup que coordinava i
organitzava les activitats, els Amics de les Tradicions
continúa viu.
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3. COL·LABORACIONS
•

Xocolatada pel 125è aniversari del naixement de Pere Dot
El passat 27 de març de 2010, dins l’acte commemoratiu
del 125è aniversari del naixement de Pere Dot, Calaix de
Sastre ha realitzat una xocolatada popular amb
melindros donant suport a l'entitat organitzadora: Amics
de les Roses de Sant Feliu de Llobregat, que està creant
un itineriari de les roses a la ciutat.

L’acte presidit pels Gegants de la ciutat, ha començat
amb la plantada de quatre rosers Nevada, varietat creada per Pere Dot l’any
1927, els quals s'han regat amb aigües dels 5 continents. Després s’ha llegit el
manifest que els Amics de les Roses han elaborat amb motiu d’aquesta
commemoració, nens i nenes dels esplais Sant Feliu i
Diversitat Lúdica han llegit diversos poemes. Pere Dot,
nét de l’il·lustre roserista, ha estat l’encarregat de
descobrir la placa. S'ha finalitzat amb la tradicional
pluja de pètals, però, la festa ha continuat amb els
diferents tallers per nens i nenes i un petit espectacle,
activitats organitzatdes per l’Esplai Sant Feliu,on s'ha
pogut degustar la xocolata desfeta realitzada per Calaix de Sastre.

•

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”.

•

Homenatge a Joan Maragall, 10-10-10

El diumenge de Festa de Tardor va fer 150 anys del naixement del poeta Joan
Maragall. Arreu de Catalunya s'han fet actes
d'homenatge.
La Comissió de Festes del Carrer Joan Maragall,
juntament amb els Amics de les Roses i el suport tècnic
de Calaix de Sastre han organitzat un recital molt
especial.
En l'homenatge s'han recordat les figures de Joan Maragall i Pere Dot.
Combinant imatges amb poemes llegits a contrallum i amb música de clarinet.
L'acte es va acabar amb una gran explosió de pètals de roses.
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•

Festa dels lectors de Cavall Fort
El diumenge 17 d'octubre de 2010 s'ha organitzat per
tercera vegada la Festa dels lectors de Cavall Fort.
Enguany Calaix de Sastre hi ha col·laborat aportant gent
per l'organització i muntatge de les diferents activitats
que s'han realitzat a la plaça Major de Vic.

Des de les 11h fins a les 19h famílies senceres han pogut gaudir de múltiples
tallers i espectacles.

•

Dia dels Drets Humans 2010

Divendres 10 de desembre a les 17.30h a la plaça de la Salut
Enguany Calaix de Sastre ha col·laborat amb el
Consell Solidari per realitzar activitats per a infants al
voltant dels drets humans, amb una dinàmica
participativa a través d'un conte, cançons i dansa
seguint el joc dels Drets Humans amb un tauler humà
de 30 caselles (una per cada dret).
Després a partir de les 19h hi haurà xocolatada i el tancament de la
campanya en suport a Haití que es va obrir el passat 30 de gener amb la
celebració del DENIP.

4. ALTRES ACCIONS
•
•

Calaix de Sastre és membre de la Comissió de Carnaval i del Consell
Municipal de Dones de Sant Feliu de Llobregat.
En el segon aniversari del seu naixement, el 28 d’agost, Calaix de
Sastre ha estrenat la seva web: www.calaixdesastresantfeliu.cat
Aquesta permet una major difusió de les activitats i presentar les
accions que es duen a terme. Era una eina que feia falta i pretén ser
2.0, és a dir totalment participativa. Per això va presentar el seu
projecte als Premis extraordinaris Sant Feliu Ciutat Digital.
La web ha rebut 774 visites que han visitat
un total de 3837 pàgines. Això que com a
mitjana l’usuari que visita la web s’estigui
uns 3min i 32 segons mirant gairebé 5
pàgines a cada visita.
La web de Calaix de Sastre ha guanyat el
primer premi de la 4a categoria (àmbit
associatiu) dels premis extraordinaris 2010
"Sant Feliu, ciutat digital".
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4. BALANÇ ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC A.C. CALAIX de
SASTRE
2010
INGRESSOS
Campament patge Shelin
Donatius
Material
Material tècnic

DENIP- Espectacle per la Pau
Material tècnic
Material

Macedònia 2010
Entrades
Material espectacle
Material tècnic

Si fa sol no plou
Departament Joventut
Premis
Material tècnic

Sant Jordi
Material

Flama del Canigó
CAL Sant Feliu
Subvenció Ajuntament Flama
Material esp+ coques i vi
Material tècnic
Animació infantil

20,76
20,76

173,28
173,28
0,00

691,19
691,19

698,94
691,19
7,75

375,00
375,00

533,55
61,09
472,46

1200,00
1200,00

817,00

0,00

150,00
667,00

0,00
0,00

38,70
38,70

786,75
536,75
250,00

1099,35

136,75
562,60
400,00

Sant Feliu canta PF

11,00

Escenari
Begudes
Material tècnic

11,00

Sant Llorenç

DESPESES

757,27
141,74
66,83
548,70

161,00
161,00

293,13
80,73
212,40
0,00

Cercavila del Mil·lenari

800,00

Material, vestuari i berenars
Fem Barri
Material tècnic

319,64
201,64

800,00

Sopar
Drets exhibició pel·lícula
Material tècnic

Castanyada
Material i castanyes
Material tècnic

118,00
71,30

32,97
32,97
0,00
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Pessebre vivent
Donatius
Material, vestuari i berenars
Material tècnic

Subvenció Ajuntament
Altres
Tràmits administratius
Llibreta d'estalvis
Fotocòpies
Coordinadora Pastorets
Ofrena floral 11 set
Disseny pàgina web
Pancarta amb el logo
Premi "SF ciutat digital"
Xapes
Col·laboracions
TOTAL

656,00
656,00

969,78
269,78
700,00

1400,00
990,82
27,66
0,00

1360,69
112,35
12,47
216,68
115,00
20,00
708,00
70,80

567,00
80,00
316,16

80,24
25,15

7163,82

7094,30

Saldo anterior

333,06

Balanç 31 desembre 2010

402,58

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. N’hi ha que no s’han pagat, convertint-se en
col·laboracions directes del tècnic.
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.
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