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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 tercer any sencer de funcionament ha pogut
complir els seus objectius proposats, ampliant la seva difusió a través
de la web i consolidant federacions: essent membre de ple dret de la
Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya i de la
Coordinadora de Pastorets de Catalunya, fet que l’ha portar a
participar en activitats més enllà de Sant Feliu.
Per tant, els seus objectius continuen molt vigents:
• 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 diverses entitats.
També cal destacar que fora de l’àmbit local Calaix de Sastre ha
col·laborat en la logística de la 4ª Festa de Lectors de Cavall Fort,
realitzada a Granollers.
La situació econòmica en general ha fet que dues activitats es
deixessin de fer enguany: el concurs Si fa sol no plou i l’activitat Sant
Feliu canta als jardins del PF. Tot i així, s’han pogut ampliar les
noves activitats sorgides l’any 2010 (el campament del patge Shelin i
el Cercavila del Mil·lenari) i s’ha organitzat per primera vegada
l’Aplec de la Salut, que arribava a la seva 15ª edició. Aquestes
activitats han estat molt ben valorades per la ciutadania de Sant
Feliu.
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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:

•

Campament del patge Shelin

S’ha realitzat per segona vegada el 4 de gener de 2011 als jardins del Palau
Falguera. S’ha ampliat la seva infrastructura i s’ha aconseguit ampliar les
col·laboracions i el nombre d’activitats del campament.
Es va idear promoure una carpa mòbil que es passegés pels barris anunciant el
campament i aconseguir acostar el patge Shelin i el Carbonet a diferents places,
fent tallers de fanalets. (a les escoles ja no hi va).
També es va aconseguir millorar l’ambientació del campament, amb una carpa
del mateix estil que la de la plaça de la Vila i la participació d’un col·lectiu
d’artesans.
El diumenge 2 i dilluns 3 de gener la carpa del patge Shelin va recòrrer el parc
Europa, la plaça Francesc Macià, la plaça de la Salut i la plaça de Can Maginàs i
el dimarts 4 va establir el seu campament als jardins del Palau Falguera on es
van realitzar diferents activitats per esperar l'arribada dels Reis, el dia següent.
En total s'han recollit 524 cartes i 2 xumets (més del doble que el 2010) que es
van entregar als Reis d'Orient quan van arribar al Trambaix, juntament amb el pa
i la sal, les roses de la ciutat i el pergamí amb els desitjos de totes les persones
que van passar pel Campament.
L'afluència el dia 4 va ser constant i van participar milers de ciutadans,
saborejant les parades de productes artesans de "El petit artesà"; gaudint de les
aus, les cabretes i passejant amb cavall i burro gràcies als Amics de Sant Antoni
Abat; fent diferents tallers; participant a jocs gegants; divertint-se amb el grup
musical Macedònia, en Jaume Barri i en Mag Màgic i la Croqueta Piquerol; i,
sobretot, visitant la carpa reial situada a la terrassa del Palau Falguera.

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 2011
El diumenge 30 de gener es va commemorar el dia escolar de la No violència i
la Pau (DENIP) i per sisé any, la plaça de la Vila va acollir l'Espectacle per la
Pau. Calaix de Sastre organitza aquest espectacle amb la col·laboració de varis
grups i també serveix per presentar la línia d'acció del Consell Solidari de Sant
Feliu.
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A les 17h les diferents entitats del Consell Solidari van muntar tallers dins la
Gimcana de la Pau. Els participants tenen un carnet que han d’anar omplint amb
gomets segons l’activitat realitzada.
A les 18h va començar l’Espectacle per la Pau amb una acció teatral amb
patinatge i actors i actrius on es recrea com els petits conflictes fan un gran
conflicte gran de parar, tot i que la pau sempre porta esperança per canviar els
pensaments negatius pels positius que donaran força per continuar endavant.
Al final d’aquesta acció una tortora surt volant d’una caixa on hi ha els missatges
realitzats pels escolars de Sant Feliu. Aquests es van col·locant i penjant a la tela
blanca amb xarxa que hi ha a l’escenari i pel seu voltant, enlairant coloms de
paper.
Seguidament el Manu Andueza com a representant del Consell Solidari, llegeix
el manifest realitzat específicament per avui i la Pilar Argente, regidora de
Solidaritat i Cooperació i la Lourdes Borrell, alcaldessa de Sant Feliu, fan els
seus parlaments.

Joan Biosca, de l’Aula de Música i Teatre Musical ens interpreta dues peces amb
veu i guitarra.
Amb la música de fons “Dins del meu cor” de Montserrat Caballé i Montserrat
Martí la gent assistent forma amb espelmes enceses la silueta d’un gran colom
al davant de l’escenari (el colom és la reproducció del carnet que tenien els
participants a la Gimcana de la Pau).
Després en Gorka i la Raquel ens interpreten i representen un conte de la
Senyora Pau i el Senyor Guerra.
Acabem l’acte amb la lectura de varis missatges realitzats pels escolars de Sant
Feliu i amb la intrepretació de la cançó “Trista”, himne oficial de la pau per les
escoles associades a la Unesco. Al final de tot un nen i una nena deixen anar
dos coloms perquè facin volar tots els bons desigs de pau que hem pensat i els
reparteixin per Sant Feliu.

•

Macedònia 2011

El diumenge 20 de març es va realitzar l'edició 2011 de l'espectacle Macedònia a
les 18.30h a la Sala Ibèria. És un espectacle que combina diferents gèneres
d'espectacles al voltant d'una peculiar desfilada de moda, que enguany es va
dedicar a l'any Internacional de la Química. Els vestits estaven inspirats amb
elements de la taula periòdica i tenien els colors d’aquests elements.
S’explicaven les qualitats de cada element i on es podien trobar.
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Amb l’espectacle també es va divulgar el món de la química de manera amena i
divertida.
Van actuar Abigail Raval (cant) i Maria Tortras (guitarra), les poetessses
Montserrat Martí i Núria Barberan, el cor Jove de la Unió Coral, el mag López i el
grup de ball Divinas.

Van participar 41 persones dins l’espectacle i van assistir-hi 67 de públic.

•

Sant Jordi 2011

Com és habitual en els últims anys, el dia de Sant Jordi la plaça de la Vila
s'omple de parades de roses i llibres. Entrada la tarda, a les 18h abans de les
sardanes Calaix de Sastre ofereix la llegenda de Sant Jordi amb actrius i actors
que ens faran passar una estona ben divertida.
Enguany dins la programació de la 8a Setmana per la Llengua, Calaix de Sastre
també ha ofert a les 12h del migdia del dissabte 23 d'abril (dissabte Sant) un
taller de roses de paper.

La representació de la llegenda enguany s'ha repetit el dimecres 27 d'abril a
les 18.30h a la plaça de la Salut.

•

14 edició Gran Gimcana de la Rosa

Es va organitzar per tercera 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 7 de maig.
Va aconseguir la participació de 68 persones en grups
de 4, aconseguint per primera vegada un grup
íntegrament format per mares. Les proves es van dur a
terme gràcies a la participació de 18 voluntàries i voluntaris.
La gimcana consta de 8 proves, distribuides per recinte firal i l’exposició nacional
de Roses. 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.

5

MEMÒRIA 2011

•

15è Aplec de la Salut

Després de 14 edicions de l'Aplec a mans dels Amics de les Tradicions, grup
que el va recuperar, Calaix de Sastre n'ha agafat el relleu.
La 15a edició es va dura terme el 13 de juny de 2011 a l'ermita de la Salut.
S'ha pujat la Mare de Déu des de la plaça de la Vila, amb el seu carro conduit
pel Benito fins l'ermita, amb l'acompanyament dels trabucaires i l'Hermandad
Nostra Sra. de la Salud. Un cop allà dalt s'ha donat la benvinguda i la pregonera
d'enguany: Maria Isabel Capmany ha realitzat el pregó.
Després s'han fet diferents actuacions de les colles i corals de Sant Feliu.
Seguidament l'eucaristia presidida per Mns. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu.
Un cop acabada l'esbart Sant Feliu de l'ACF ha ballat el tradicional ball de la
soca i hi ha hagut audició de sardanes. Després de dinar, on el temps va
aguantar, es va fer la rifa del xai (el 661 va ser el número guanyador) i l'entrada
de la Mare de Déu a l'ermita, amb l'estrena d'un Ave en honor seu.

També s'han publicat els nous goigs en honor a la Mare de Déu de la Salut.
L'exposició d'enguany: "El nostre campanar: vida i testimoni" inaugurada a
l'Aplec (en motiu dels 15 anys dels campaners), es podrà veure al vestíbul de la
sagristia de la catedral de Sant Llorenç fins el proper 26 de juny.

•

Flama del Canigó – Focs de Sant Joan 2011

El 23 de juny de 2011, dijous, Sant Feliu ha tornat a rebre la Flama del Canigó
per fer una celebració unitària de la Festa Nacional dels Paisos Catalans, Sant
Joan. Enguany va coincidir amb la diada de Corpus. Per tant, es podia veure l’ou
com balla instal·lat per l’entitat al petit claustre de la catedral, al mateix temps
que es rebia la flama.
A partir de les 17h a la plaça de l'Estació es va reunir la gent voluntària que va
anar a buscar la flama a Esplugues, que després fent relleus, va arribar fins la
plaça de la Vila. Allà la va rebre l'Escola de Dansa Marta Cid pels voltants de les
19.15h. Seguidament, David Molins, va llegir el manifest i es va repartir coca i vi
dolç per a tothom.

Abans, des de les 17.30h l'Oriol Bargalló i Andrés Garcia va animar la plaça tot
esperant l'arribada de la flama.
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És el vuitè any que es realitza aquesta activitat a Sant Feliu i el desè que passa
la flama per la ciutat. En motiu d’aquest aniversari es va estrenar un nou peveter,
dissenyat per Joan Torras, construit pel ferrer Anton Martí i pintat per David
Molins.

• Corpus 2011
Dins d’aquesta festivitat que es va recuperar des que Sant Feliu es va convertir
en seu episcopal, els Amics de les Tradicions guarnien
l’altar de la plaça de la Vila i ajuda als anomenats
“amics de les catifes” ha realitzar una composició floral.
Enguany Calaix de Sastre ha agafat el relleu en la
coordinació i confecció d’aquesta catifa floral.
El diumenge 26 de juny, des de les 12h del migdia,
Calaix de Sastre amb la col·laboració de les parròquies
de Sant Llorenç i Sant Joan Baptista va confeccionar una catifa de flors a la
plaça de la Vila.
Des del 23 de juny, dijous, l'ou també va ballar al petit pati lateral de la catedral.

•

Sant Llorenç 2011

Com cada any, Calaix de Sastre ofereix activitats a la
fresca el dia 9 d'agost, revetlla de Sant Llorenç. A partir de
les 18h hem gaudit de bitlles tradicionals, a les 20h refresc
de contes per agafar gana pel
sopar a la fresca de les 21h. I la
novetat d'enguany va ser l'actuació
en directe del grup TRIANGLE, per
animar el ball a la fresca.
Totes les activitats s'han desenvolupat a la plaça de la
Vila de Sant Feliu i formen part de la Festa Major de Sant Llorenç, patró de la
ciutat.

•

Cercavila del Mil·lenari 2011

És la segona vegada que es realitza. 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 anys en deu dits” es va crear un cercavila per
portar la història de la ciutat al carrer.
Després de l’èxit de l’any passat als barris de la Salut i Can Calders, enguany
s’ha realitzat al barri de mas Lluí, intentant crear una nova tradició a Sant Feliu
que vagi voltant pels diferents barris de la ciutat.
En 4 grups es va fer un recorregut per la zona comercial del passeig Comte
Vilardaga, al voltant del mercat medieval que hi havia instal·lat, 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
7
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industrial, amb la incorporació de les nenes a l'escola, el cultiu de regadiu i les
fàbriques d'aixetes i teixits.
Tot i que va ser seguit per molta gent, enguany va fallar la
comunicació amb les escoles i molta gent estava més
pendent del mercat medieval que de la cercavila. Tot i així
es va aconseguir agafar gent del carrer que en el mateix
moment de la cercavila, hi participés.

•

Castanyada 2011

Cada cop es potencia més la diada amb algun aspecte cultural i reben la flama
del Correllengua (des de que la CAL ho va deixar de fer fa dos anys). Enguany,
el 31 d’octubre va ser dilluns i es va recrear la casa de la castanyera on
apareixien dos reporters a fer-li una entrevista.
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 i poemes recordant així dos
grans escriptors catalans: Pere Quart i Josep Maria de Sagarra.
Amb la lectura de diferents poemes i la participació del
públic es va glossar la vida dels dos escriptors. Pere
Quart feia 25 anys que havia mort i Josep Maria de
Sagarra 50.
Enguany el Correllengua estava dedicat a Pere Quart i
per tant, també es va encendre simbòlicament la flama
de la llengua catalana i es va llegir el manifest d'enguany.

•

Pessebre vivent 2011

El Pessebre Vivent de Sant Feliu de Llobregat ha complert 5 anys.
S'ha fet dins la sala Ibèria el 28, 29 i 30 de
desembre de 19 a 21.30h, en passis de 20 minuts.
Enguany s'han fet 16 funcions on hi han assistit 397
persones més els acompanyants dels actors. Ha
assistit molta gent de fora de Sant Feliu, gràcies, a
que, des del mes de febrer l’entitat ja forma part de la Coordinadora de
Pessebres Vivents de Catalunya.
La novetat d'enguany és que per promocionar el pessebre, es va actuar el
diumenge 18 de desembre a les instal·lacions del
Maremàgnum, dins la seva campanya de Nadal.
Aquest centre comercial ha ambientat les seves
instal·lacions amb decorats de pessebre vivent i ha
convidat a participar-hi 6 pessebres vivents de
Catalunya, sorgits de la Coordinadora.
A Sant Feliu, també s'ha inaugurat el primer pessebre vivent del barri de la Salut,
actuant el divendres 16 de desembre a la plaça de la Salut. S’ha ajudat al
muntatge d’aquesta nova inciativa dels comerciants de la Salut i s’ha cedit
l’audio que guia el recorregut del pessebre.
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•

Companyia del Carme

Calaix de Sastre continúa acollint la companyia d’actors i actrius amateurs que
actúa a la residència del Carme de Sant Feliu de Llobregat.
L’entitat ja fa dos anys que forma part de la
Coordinadora de Pastorets de Catalunya.
A través de la Coordinadora es va participar a la 10ª
gala “Catalunya aixeca el teló” (que enguany portava
per primera vegada el nom de –Catalunya-) al TNC,
amb la gravació d’un lip dub i la participació en
directe d’una flash mob el dilluns 12 de setembre.
Enguany s’ha fet espectacle de Carnaval (6 de març), de final de curs (19 de
juny), de tardor (6 de novembre) i els Pastorets, representats l’11 de desembre
de 2011. Ja dins el 2012, els Pastorets s’han representat el 15 de gener, tancant
el període de Nadal.
(en el 2011, dins el Nadal 2010 els
Pastorets es van representar el 9 de
gener a la residència del Carme i el 23
de gener a la parròquia de Sant Joan
Baptista)
Tots els espectacles de la residència
s’han realitzat a les 17h.

3. COL·LABORACIONS
•

Col·laboració en la megafonia del Mulla’t
Com els últims anys Calaix de Sastre ha col·laborat
aportant la megafonia per la 18a edició de la campanya
"Mulla't per l'esclerosi múltiple" a la piscina municipal de
l'Escorxador. L'activitat ha estat coordinada pel
Voluntariat de Sant Feliu.

Les dades globals obtingudes a les dues piscines de
Sant Feliu Llobregat han estat: 314 persones participants, 323.120 metres
solidaris nedats, 356 persones llançant-se simultàniament a les 12h.
Cal destacar que amb només 11 anys, la Sònia Torcal, va nedar 10.000 metres
solidaris durant tota la jornada del 10 de juliol a la piscina de l'Escorxador.

•

Ofrena floral 11 de setembre
Un any més Calaix de Sastre ha col·laborat en l'ofrena
floral de la diada nacional de Catalunya realitzada al
passeig Onze de setembre de Sant Feliu de Llobregat.
Desenes d'entitats i partits polítics han fet l'ofrena al
monument dedicat a l'11 de setembre de 1714. Després
de l'ofrena, l'alcalde ha llegit una moció a favor de
9
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l'educació en català a les escoles, convocant la ciutadania a una concentració
dilluns 12 a les 19h. L'acte s'ha acabat amb la interpretació de l'himne nacional
"Els segadors" a càrrec de grallers locals.

•

Festa dels lectors de Cavall Fort
Calaix de Sastre ha col·laborat, per segon any
consecutiu a la Festa dels Lectors de Cavall Fort.
Enguany s'ha realitzat el 9 d'octubre a diferents places
de Granollers.
Entre d'altres activitats, l'entitat s'ha encarregat de dur
els jocs de la fira de Cavall Fort, el circuit de carretons,
tallers de corones d'indis i suport al punt d'informació.

•

Flash mob 25 de novembre
El divendres 25 de novembre s'ha fet la flash mob per
commemorar el dia internacional contra la violència vers les
dones a la plaça de la Vila a partir de les 17h.

Calaix de Sastre és membre del Consell Municipal de les
Dones, i col·labora en l'organització de les XX jornades de
tardor de la dona contra la violència masclista.

•

Dia dels Drets Humans 2011

Divendres 10 de desembre a les 17.30h a la plaça Falguera. Enguany Calaix de
Sastre ha col·laborat per segona vegada amb el Consell Solidari per realitzar
activitats per a infants al voltant dels drets humans, amb una dinàmica
participativa a través del conte de la Sopa de pedres
amb un gran joc. Després es va seguir diferents grallers
de Sant Feliu en una cercavila fins la plaça de la Vila on
es van encendre centenars de Fanalets realitzats per
l’Associació Fent Amics i recordant la Festa de la Llum
que es fa per la Immaculada.

•

Flash mob Marató de TV3
El programa "Divendres" de TV3 ha vingut a Sant Feliu la
setmana del 12 al 16 de desembre.

El dia 14, en motiu de la 20a edició de La Marató de TV3,
s'ha gravat la flash mob composta expressament per
aquesta activitat a la plaça de la Vila a les 17.30h.La
flashmob consistirà en reunir un gran nombre de persones
per ballar tots junts una coreografia al ritme de la cançó de la Marató, que aquest
any serà el tema “Tinc un pensament per tu” de Raphael.
Més de 400 persones de diferents entitats i escoles de ball de Sant Feliu van
ballar l’espectacular flash mob.
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4. ALTRES ACCIONS
•
•

Calaix de Sastre és membre de la Comissió de Carnaval i del Consell
Municipal de Dones de Sant Feliu de Llobregat.
Amb gairebé un any i mig de funcionament la web de Calaix de Sastre
ha aconseguit més 2300 visites, des del 28 d’agost de 2010, que es va
posar en funcionament (www.calaixdesastresantfeliu.cat)
Aquesta permet una major difusió de les activitats i presentar les
accions que es duen a terme. És una eina que comença a ser
participativa, seguint l’estructura 2.0 amb que ha estat creada. Gràcies
a ella s’han fet contactes i col·laboracions.
La web ha rebut 1565 visites que han visitat
un total de 5456 pàgines. Això que com a
mitjana l’usuari que visita la web s’estigui
més de 2 minuts mirant gairebé 3,5 pàgines
a cada visita.
La web de Calaix de Sastre, aquest Nadal ha aconseguit rècords de
visites els dies del Pessebre Vivent. El 29 de desembre va obtenir 51
visites.
També s’ha creat pàgina a Facebook:
http://www.facebook.com/calaixdesastresantfeliu

•

Documental Festa de Tardor

Aquesta Festa de Tardor, juntament amb la productora de l'Albert Bonet
hem fet un reportatge en vídeo ben complet, que
mostri la realitat de la nostra festa el més
àmpliament possible.
Donem les gràcies a la col·laboració
desinteressada del centenar de persones que
s'han deixat entrevistar, plasmant l'esperit alegre
de la Festa.
Amb el material que hem recollit s'intentarà realitzar un documental de la
Festa de Tardor, i d'altres projectes que mostrin al món la Festa de Tardor
de Sant Feliu de Llobregat.
De moment s'ha comprat el domini www.festadetardor.com on es dirigeix
a la pàgina Facebook creadada per l'ocasió:
http://www.facebook.com/festadetardor
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4. BALANÇ ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC A.C. CALAIX de SASTRE
2011
INGRESSOS
Campament patge Shelin
Donatius
Material
Material tècnic
Actuacions i tallers**

DENIP- Espectacle per la Pau
Material tècnic
Material

Macedònia 2011
Entrades
Sala Ibèria
Material espectacle
Material tècnic

Sant Jordi
Donatius
Material
Política Lingüística

Aplec de la Salut

326,16
326,16

749,30
749,30

755,25
749,30
5,95

323,00
323,00

779,52
0,00
143,74
635,78

430,10
30,10
0,00
400,00

20,51
0,00
20,51
0,00

1222,16

1390,36
494,76
250,00
528,00
100,00
17,60

52,00

114,23
95,80
18,43

700,00
700,00

1203,29

Material Ou com balla
Material Catifa de flors

Flama del Canigó
Subvenció Política Lingüística
Material esp+ coques i vi
Material tècnic
Animació infantil
Material Pebeter

Sant Llorenç

855,66
143,66
0,00
712,00

Copisteria i imprempta
Trabucaires
Equip de so
Xais
Aigues esbart

Corpus

DESPESES

142,75
559,32
400,00
101,22
207,10
207,10

557,97
107,97
450,00
0,00

Cercavila del Mil·lenari

800,00

Material i berenars
Ajuntament
Material tècnic

199,97
81,97

800,00

Sopar
Grup TRIANGLE
Material tècnic

118,00
12

MEMÒRIA 2011
Castanyada

238,51

680,78
66,00
614,78

1794,00
794,00

1349,81

Material i castanyes
Material tècnic

Pessebre vivent
Entrades
Material i berenars
Material tècnic
Funció Maremàgnum

1000,00

Subvenció Ajuntament

1500,00

Altres

1695,87

Tràmits administratius
Llibreta d'estalvis
Fotocòpies
Coordinadora Pessebres vivents
Coordinadora Pastorets
Ofrena floral 11 set 2011
Activitat Drets humans 2010
Sub.Generalitat Macedònia 2010
Col·laboracions
Lloguer equip so Màgia SxLlengua
Documental Festa Tardor-disc dur
Adquisició nevera
Xapes
TOTAL
Saldo anterior
Balanç 31 desembre 2011

30,01

52,00
400,00
666,93
294,93
200,00

16,20
905,06
428,55

999,85
0,00
36,00
225,89
129,70
100,00
20,00
0,00
0,00

52,00

149,90
100,00
238,36

10038,20

8907,20

402,58
1533,58

**L’ampliació del campament del patge Shelin va tenir la col·laboració directa de
l’Ajuntament que es va fer càrrec de vàries actuacions i tallers, que no surten
reflectits en el balanç econòmic.
L’activitat del DENIP va tenir la col·laboració del Departament de Solidaritat a
l’hora de la despesa tècnica.
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 per així poder realitzar
les activitats.
Per aquest motiu enguany es va decidir deixar de fer “Si fa sol no plou” i “SF
canta als jardins del PF”.
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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