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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 quart 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 més 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 Festa dels 50 anys de Cavall Fort al
parc de l’Estació del Nord de Barcelona.
La situació econòmica en general ha fet que les activitats interiors no
donguin gaires ingressos. Tot i així, s’han pogut ampliar activitats
com el campament del patge Shelin, i mantenir les recuperades o
assolides l’any passat; com l’Aplec de la Salut o la festivitat de
Corpus.
Enguany la Gran Gimcana de la Rosa ha arribat a la seva 15a edició.
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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

Tot just estrenat el 2012 el patge Shelin ha muntat el seu campament als jardins
del Palau Falguera. Enguany la marca DeBotigues del Consorci Municipal de
Comerç ha patrocinat la seva edició, que és la tercera.
En total s'han recollit 881 cartes i un xumet, passant milers de persones pel
campament, que ha tingut molt ambient i molta cua per visitar el Shelin.
Ha voltat per les places amb la seva carpa i un taller de fanalets. També l'han
acompanyat diferents patges i el seu company Carbonet, que no està gaire
d'acord amb la responsabilitat que li ha tocat al Shelin per guiar als Reis Mags i
intenta ocupar el seu lloc.

El dia 2 de gener, de 10 a 14h, a la plaça de la Xocolatada i de 17 a 20h Comte
Vilardaga / Clementina Arderiu.
El dia 3 de gener, de 10 a 14h, a la Rambla Marquesa Castellbell / pl. Pere Dot
Campament del Patge Shelin
El dia 3 de gener de 17 a 21h i el dia 4 de gener de 10 a 21h als jardins del
Palau Falguera. Hi ha participat els Amics de Sant Antoni Abad, SIS (Societat
d'Il·lusionisme de Sant Feliu), els Gegants de la Ciutat, el Voluntariat de Sant
Feliu, Dansa del Ventre del Baix Llobregat, grups d'animació, artesans, jocs...
amb el següent programa d’activitats:
Dimarts 3 de gener, de 17 a 21h:
17.30 h Actuació dels mags Raúl i Carlos de la SIS
18.30 h Animació infantil, amb Oriol Bargalló
Dimecres 4 de gener, de 10 a 21 h:
D’11 a 13.30 h Taller de pintura
D’11 a 18.30 h Medievàlia. Jocs gegants medievals, amb Quiràlia
12.30 h Actuació dels mags Raúl i Carlos
17 h 2a Cursa de patinets
17.30 h Animació amb Ambäukatunàbiam
19.30 h Actuació de Mag Màgic & Tània
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El dia següent, dia 5, es va col·laborar amb l’arribada dels Reis Mags, que
estaven atrapats al Palau Falguera i després amb patges a la plaça de la Vila per
l’entrega de cartes de nens als Reis d’Orient.
• Espectacle per la Pau 2012
El diumenge 30 de gener es va commemorar el dia escolar de la No violència i
la Pau (DENIP) i per seté 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.
A partir de les 17h les entitats del Consell Solidari fan fer tallers per dinamitzar la
jornada.
El dilluns 30 de gener es va celebrar per setena vegada a Sant Feliu de
Llobregat el Dia Escolar de la no violència i la Pau (DENIP) a la plaça de la Vila.
Calaix de Sastre coordina l'Espectacle per la Pau que es va fer a partir de les
18.30h, amb una actuació teatral que simbolitza la rivalitat entre cultures,
actuacions musicals de grups de l'Aula de Música i teatre i del grup del Baix
Llobregat de dansa del ventre. Entremig el públic assistent va encendre diferents
espelmes formant un gran símbol de la pau al davant de l'escenari.

També es va fer lectura de missatges de pau arribats des de les escoles. Hi
hagué temps pels parlaments de personal d'Unescocat i de l'Ajuntament i la
lectura del manifest del Consell Solidari. Aquest manifest va ser acompanyat
musicalment. Des de les 17h les entitats del Consell Solidari van muntar tallers
que giraven al voltant del dret a una alimentació saludable.
L'acte es va acabar amb la interpretació de la cançó "Trista", himne oficial per la
pau de la Unescocat i l'enlairada de tres coloms.

•

Macedònia 2012

El diumenge 18 de març es va realitzar l'edició 2012 de l'espectacle Macedònia a
les 18h a la Sala Ibèria.
És un espectacle que combina diferents gèneres d'espectacles al voltant d'una
peculiar desfilada de moda, enguany dedicada al món literari de Charles
Dickens. Durant el 2012 es celebra el bicentenari del naixement d'aquest autor
anglès.
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Van actuar el grup musical Bad Students, el Mag López, la poetessa Alexandra,
el grup de dansa del ventre del Baix Llobregat, un grup de dansa oriental i un
altre de bollywood i Els nois de la Rampa amb un ball prehistòric.

Van participar 49 persones dins l’espectacle i van assistir-hi 47 de públic.

•

Sant Jordi 2012
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 18.30h abans de les
sardanes Calaix de Sastre ha ofert la llegenda de
Sant Jordi amb actrius i actors que ens faran passar
una estona ben divertida.

Enguany dins la programació de la 9a Setmana per la
Llengua, Calaix de Sastre també ha fet la representació de la llegenda el dimarts
24 d'abril a les 18.30h a la plaça de la Salut.

•

15 edició Gran Gimcana de la Rosa
Es va organitzar per quarta 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 12 de maig, dins les
Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat.

Va aconseguir la participació de 60 persones en
grups de 4. Les proves es van dur a terme gràcies
a la dedicació de 21 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 enguany ha finalitzat als jardins
del Palau Falguera on es van repartir els premis, bufar 15 espelmes gegants i la
tradicional caramelada final.

•

16è Aplec de la Salut

Per segon any consecutiu, Calaix de Sastre, ha organitzat l'Aplec de la Salut.
Aquest arriba a la seva 16a edició i es realitza cada any el dilluns de Pasqua
Granada.
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Enguany l'Aplec s'ha fet el 28 de maig. La mare de Déu de la Salut va sortir de
la plaça de la Vila fins arribar a l'ermita de la Salut, on serà rebuda per diverses
entitats de la ciutat que oferiran els seus cants i les seves actuacions.
Abans però es va fer un emotiu homenatge a Benito González Vázquez que es
va deixar el passat estiu, i era la persona responsable de transportar amb carro
la mare de Déu.
El pregó enguany l'ha fet la santfeliuenca Gemma Subirana, activista cultural i
persona involucrada en moltes entitats i colles de la ciutat.

Després de l'actuació de les colles, on cal destacar la preestrena de la colla de
foc i tabals El Tro de Falguera, es va fer l'eucaristia presidida per Mns. Agustí
Cortés Soriano. Seguidament, a les 13h, l'esbart titular de l'ACF va dansar el
tradicional ball de la soca i finalment audició de sardanes a càrrec de la Cobla
Contemporànea.
Es va completar el dia amb un bon dinar i el sorteig de la rifa d'un xai. El número
guanyador ha estat el 847.
L'exposició d'enguany: "Sant Feliu: abans i ara" inaugurada a l'Aplec, s’ha vist
també a la catedral de Sant Llorenç. Consta de 43 indrets que tenen un parell de
fotografies on es veu la seva evolució en només 50 anys.

•

Corpus 2012
Calaix de Sastre ha tornat a organitzar enguany l’ou
com balla durant la festivitat de Corpus. En el petit pati
lateral de la catedral, l’ou va tornar a ballar des del
dijous 7 de juny fins el diumenge dia 10.

El mateix diumenge, 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. Enguany s’ha dedicat al 110è anivesari de la
mort de Jacint Verdaguer (que s’esqueia també el dia
10) i als 1010 de la primera referència escrita del nom
de Sant Feliu.
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•

Flama del Canigó – Focs de Sant Joan 2012

A partir de les 17.30h 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.
Des de les 18h l'Oriol Bargalló i Andrés Garcia van animar la plaça tot esperant
l'arribada de la flama, que feia l’entrada pel carrer Pi i Margall pocs minuts
després de les 19h.
Allà la van rebre, fent-li un passadís els components de la nova colla de la ciutat:
Foc i tabals El tro de Falguera i els de la colla dels Gegants de la Ciutat. Van
continuar el seu camí els portadors de la Palma de Cervelló, Cervelló i Molins de
Rei. Els portadors de Sant Feliu van traspassar la flama als infants del Tro de
Falguera, els quals la van donar a una de les ballarines de dansa del ventre, que
van fer una coreografia al voltant del peveter.

Es va encendre el peveter i en Xavi López del Tro de Falguera va llegir el
manifest d’enguany d’Omnium Cultural realitzat per l’antropòloga Josefina Roma.
Seguidament davant de la flama -ja situada al peveter (inaugurat l’any passat,
amb disseny de Joan Torras i construcció d’Anton Martí)- van actuar els tabalers
i tabaleres del Tro de Falguera. També van ballar en Guillem, la Violant, en Cesc
(el bandoler), el gegantó Llorenç i els capgrossos Mag i Bufó; tots ells dels
Gegants de la Ciutat. Seguidament les noies de dansa del ventre del Baix
Llobregat van realitzar una altra coreografia.
Simbòlicament es va fer arribar la flama a les diferents revetlles que estaven
organitzades a Sant Feliu de Llobregat, anomenant-les. Això sí, es va fer el
traspàs a les revetlles del carrer Sant Antoni i Santa Maria (on hi ha la única
foguera permesa a la ciutat, recuperada el 2011) i la plaça Rafael Alberti (que
per primer any faran revetlla popular).
Per acabar, es va fer degustació de coca i vi dolç, celebrant la revetlla unitària
abans de les que hi va haver a diferents punts de la ciutat

•

Sant Llorenç 2012
El dijous 9 d'agost Calaix de Sastre va organitzar, com
els últims anys, la revetlla de Sant Llorenç. La jornada va
començar a les 18h amb el campionat popular de bitlles
tradicionals. A poc a poc la plaça es va anar omplint i
petits i grans van practicar a veure qui feia bitlla! Es van
7
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aconseguir 26 parelles.
Un cop donats els premis de les bitlles, la gent va gaudir del Refresc de contes.
A poc a poc també es va començar a repartir el Sopar a la fresca, conegut com a
sopar d'euro. Van participar-hi més de 150 persones.
Per animar la vetllada i l'entrada a la nit, el Trio
TRIANGLE va fer ballar amb música en directe diferents
generacions que van gaudir de la revetlla de Sant Llorenç.
Totes les activitats es van fer a la plaça de la Vila, dins els
actes de la Festa Major de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat.

• Celebració dels 1010 de la primera referència escrita del nom Sant
Feliu: “Sancti Felicis, 1010 anys”
Calaix de Sastre, juntament amb Arrels locals, han
commemorat els 1010 anys de la primera referència
escrita de Sant Feliu el dimarts 28 d'agost de
2012. S'han fet un conjunt d’activitats culturals
relacionades amb la història de Sant Feliu. La data
de la primera referència escrita del seu nom ha
sigut el fil conductor de totes les activitats. A les
19:30 va començar la festa amb tallers medievals a
la plaça de la Vila. Una hora més tard es va fer una ruta històrica amenitzada per
actors i actrius de “Mil anys en deu dits” que es va acabar al voltant de les 22h.
Aquella hora va ser el moment de fer sopar popular d’1€ mentres es projectava
la gravació del 17 de juny de 2012 del musical “Mil anys en deu dits”.
Els objectius de la diada són: divulgar la història de Sant Feliu d’una manera
amena i divertida, promoure el reconeixement d’aquesta data com a efemèride
important de la ciutat, oferir una activitat lúdicocultural de qualitat, difondre la
tasca realitzada al musical “Mil anys en deu dits” i fomentar la participació
ciutadana a Sant Feliu.

•

Cercavila del Mil·lenari 2012

És la tercera vegada que es realitza. Es va crear pensant en realitzar una nova
activitat de carrer per Festa de Tardor. Amb el col·lectiu “Mil anys en deu dits”
s’ha creat una cercavila per portar la història de la ciutat al carrer. Cada any es fa
en un barri diferent. Després de passar pels barris de la Salut i Can Calders
(2010) i de Mas Lluí (2011), enguany s’ha realitzat al barri de Falguera.
En 4 grups que s’anaven alternat, es va
recordar als ciutadans 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,
8
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amb la incorporació de les nenes a l'escola, el cultiu de regadiu i les fàbriques
d'aixetes i teixits.
La cercavila no va ser seguida per tanta gent com els anys anteriors. Tot i així es
va agrupar famílies que hi van participar des de dins.

•

Castanyada 2012

El dimecres 31 d'octubre de 2012 a partir de les 18.30h
es va tornar a fer Castanyada popular a la plaça de la
Vila. Enguany es va centrar en una animació infantil a
càrrec d'Oriol Bargalló que
va celebrar els 25 anys
d'animador.
Va
venir
acompanyat de 4 músics
que van fer gaudir a les famílies que s’hi van acostar.
Per celebrar l’efemèride es va fer una xocolatada
popular, a més a més de coure castanyes i vendreles a preus molt populars.

•

Pessebre vivent 2012

S'ha fet la 6a edició del Pessebre Vivent de Sant Feliu de Llobregat.
S'ha fet dins la sala Ibèria el 28, 29 i 30 de desembre de
18.30 a 21h, en passis de 20 minuts.
Enguany s'han fet 15 funcions on hi han assistit 399
persones més els acompanyants dels actors. Enguany al
coincidir el dia 30 en diumenge, s’ha notat major afluència,
sobretot en gent fora de Sant Feliu.
Enguany s’ha estrenat un “fotomaton” amb la Sagrada Família que ha tingut molt
d’èxit. Les actrius i els actors del pessebre també han arribat a una xifra rècord:
36 persones.
Per promocionar el pessebre, enguany hem pogut repetir actuació a les
instal·lacions del Maremàgnum dins la
seva campanya de Nadal. Es va fer el
diumenge 16 de desembre. El centre
comercial va tornar a ambientar les
seves instal·lacions amb decorats de
pessebre vivent i ha convidat a participarhi 6 pessebres vivents de Catalunya,
sorgits de la Coordinadora de Pessebres
Vivents de Catalunya. Al ser narrat i en moviment, el nostre pessebre va fer
moure el públic assistent d’un pis a un altre del Maremàgnum.
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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 tres anys que forma part de la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya.
S’han realitzat els espectacles de Carnaval (19 de febrer), final de curs (3 de
juny), tardor (21 d’octubre) i la representació de Pastorets de Folch i Torres, que
enguany només s’ha pogut realitzar el 23 de desembre.

3. COL·LABORACIONS
•

Festa 50 anys de Cavall Fort
El 22 d'abril s'ha realitzat la gran Festa dels 50 anys de
Cavall Fort. Calaix de Sastre hi participarà, com en les
dues últimes edicions de la Festa de Lectors, ajudant
en un dels sis espais que tindrà la Festa.
Aquesta s'ha dut a terme al parc de l'Estació del Nord
de Barcelona de 10.30 a 19h. Hi ha hagut moltes
activitats, tallers, jocs i actuacions per tot el parc.

•

La Cuina de les Roses
L'últim cap de setmana d'abril s'han celebrat amb èxit
les I Jornades "La cuina de les roses" al Palau
Falguera, impulsades pels Amics de les Roses de
Sant Feliu de Llobregat. Calaix de Sastre hi ha
col·laborat. L’esdeveniment principal ha estat la
demostració en directe dels cuiners, que han preparat
receptes fetes amb roses i altres flors. Però també hi
va haver cocktails, exposicions i presentacions.

Es van realitzar durant el 28, 29 i 30 d'abril. Les receptes es podran veure a la
web creada expresament per les jornades.

•

Marató de la pobresa
Coincidint amb l'11è aniversari de Sant Feliu Ciutat Gegantera,
l'ACF i la colla de l'Espriueta, han aprofitat la trobada de
gegants per fer un seguit d'activitats per recollir diners per la
Marató contra la pobresa que organitza TVC.
Calaix de Sastre hi ha col·laborat aportant els jocs de bitlles i
animació durant la tarda del 26 de maig de 2012 a la plaça de
Lluís Companys.
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•

Col·laboració en la megafonia del Mulla’t
Com els últims anys Calaix de Sastre ha col·laborat
aportant la megafonia per la 19a edició de la campanya
"Mulla't per l'esclerosi múltiple" a la piscina municipal
de l'Escorxador. Enguany s'ha fet el 8 de juliol i a Sant
Feliu ho coordina el Voluntariat de Sant Feliu.

Les dades globals obtingudes a les dues piscines de
Sant Feliu Llobregat han estat: 276 persones
participants que han nedat 287.500 metres solidaris. Enguany a l'Escorxador, tot
i que fa fer una matí molt tapat, 146 persones es van llançar simultàniament a les
12h; afegint-se així, al rècord que potencia la Fundació Esclerosi Múltiple,
organitzadora de la campanya a nivell nacional.

•

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.

4. ALTRES ACCIONS
•

•

Calaix de Sastre és membre de la Comissió de Carnaval, del Consell
Municipal de Dones i del Consell Municipal de Cultura de Sant Feliu de
Llobregat. Durant el mes de novembre també ha entrat a formar part
dins la Comissió Ciutadana de l’Any Joana Raspall, que es celebrarà
durant el 2013.
Amb dos anys i mig de funcionament la web de Calaix de Sastre ha
aconseguit més 4.347 visites, des del 28 d’agost de 2010, que es va
posar en funcionament (www.calaixdesastresantfeliu.cat)
També estem presents a Facebook:
http://www.facebook.com/calaixdesastresantfeliu

•

Documental “Festardor”
Durant la Festa de Tardor de 2011 es van gravar la
major part d’actes de la Festa de Tardor de Sant Feliu
de Llobregat. Durant l’estiu del 2012 s’ha estructurat
el guió del documental i s’han triat les imatges per
crear un documental d’una hora i quart.

Se li ha posat el nom de “Festardor” i es va presentar
la setmana abans de la Festa de Tardor, el dijous 4
d’octubre al Cinebaix.
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Passada la Festa de Tardor 2012, durant el mes de novembre es van fer
presentacions públiques del web del projecte i
del dvd del documental que es va posar a la
venda per poder eixugar les despeses bàsiques
a un preu popular de 5 €. Les presentacions es
van fer el 18 de novembre al Bar de l’Ateneu, el
24 de novembre a l’auditori del Palau Falguera i
el 30 de novembre al Cinebaix.
El projecte s’ha realitzat finalment sense cap ajut i col·laboració
econòmica de cap administració.
La difusió del documental més les peces ampliades i ordenades segons
temàtiques o activitats, es poden consultar a la plana web creada
expressament per ser una eina educativa i de divulgació a Sant Feliu de
Llobregat: www.festardor.cat
També hi ha la plana Facebook: http://www.facebook.com/festardor

•

Col·laboració musical “Mil anys en deu dits”

Enguany l’entitat ha realitzat la producció del musical que ha dut a terme
la seva quarta temporada. S’han realitzat dues funcions durant el mes de
juny al Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat durant el 16 i 17 de
juny de 2012. Van assistir-hi 158 persones de públic.
El diumenge 4 de novembre es va realitzar una actuació a Castellar del
Vallés. I s’han preparat les funcions escolars que es faran a finals de
gener del 2013 a Sant Feliu.
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4. BALANÇ ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC A.C. CALAIX de SASTRE 2012
INGRESSOS
Campament patge Shelin
Donatius
Material
Material tècnic
Actuacions i tallers**

DENIP- Espectacle per la Pau
Material tècnic
Material

Macedònia 2012
Entrades
Sala Ibèria
Material espectacle
Material tècnic

3074,19
74,19

3000,00

171,00
171,00

780,48
85,20
51,00
644,28

Material
Política Lingüística

200,00

Aplec de la Salut

0,00
1501,30
2118,00
755,20
755,20
0,00

200,00

XV Gran Gimcana de la Rosa

3619,30

755,20
755,20

Sant Jordi

Departament Cultura Aj SF
Material

DESPESES

300,00
300,00

2,12
2,12
0,00
321,44
321,44

903,80

1323,56
0,00
300,00
300,00
554,66
110,00
58,90

0,00

33,43
0,00
33,43

Mil anys en deu dits 16i17juny
Entrades
Material tècnic
Material + menjar
Sala

958,00
958,00

2179,32
303,00
1157,46
146,61
572,25

Flama del Canigó

709,00
700,00
9

1085,56

Copisteria i imprempta
Trabucaires
Lloguer carro
Equip de so
Xais
Altres

Corpus
Material Ou com balla
Material Catifa de flors

Subvenció Política Lingüística
Material + coques i vi
Material tècnic
Animació infantil

143,94
541,62
400,00
13
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Sant Llorenç

321,27
321,27

600,97
150,97
450,00

Sancti Felicis 1010 anys
Tallers i ruta
Sopar
Material tècnic

391,00
156,00
235,00

682,29
138,00
118,01
426,28
0,00
0,00

Sopar
Grup TRIANGLE
Material tècnic

Cercavila del Mil·lenari

500,00

Material i berenars
Ajuntament
Material tècnic

500,00

Castanyada

172,00

725,02
110,10
614,92

583,30
13,30
570,00

469,04
43,68
309,93
115,43

1799,00
799,00

1924,30

0,00

Material i castanyes
Material tècnic
Festardor (documental)
Col·labor/despeses projeccions
Producció i venda DVDs
Publicitat + invitacions

Pessebre vivent
Entrades
Material i berenars
Fotomatons pessebre i reis
Material tècnic
Funció Maremàgnum

1000,00

Subvenció Ajuntament
Subvenció Generalitat 80%

1500,00
861,60

Altres

2308,36

Tràmits administratius
Compte corrent
Fotocòpies
"Mil anys" 4 nov a Castellar Vallès
Coordinadora Pessebres vivents
Coordinadora Pastorets
Ofrena floral 11 set 2012
Lloguer equip so Xarxa barri Falguera
Activitat Drets humans 2011
Col·laboracions
Lloguer equip so Carnaval Pau Vila
Mocadors Comissió Carnaval
Gestió mocadors C. Carnaval
Lloguer equip so Papiol
Xapes
TOTAL
Saldo anterior
Balanç 31 desembre 2012

325,00

250,00
500,00
231,36
70,00
16,00
838,00
50,00
44,00
15507,72

31,86
606,00
996,44
290,00

1807,90
19,75
0,00
547,01
113,26
130,00
100,00
20,00

15,00
862,88

16309,93

1533,38
731,17
14
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**L’ampliació del campament del patge Shelin va tenir la col·laboració directa de
l’Ajuntament a través del Consorci Municipal de Comerç i la marca DeBotigues,
que es va fer càrrec de vàries actuacions i tallers.
L’activitat del DENIP va tenir la col·laboració del Departament de Solidaritat a
l’hora de la despesa tècnica. L’Aplec de la Salut ha tingut la col·laboració de
Gràfiques Ossó en la part de copisteria i impremta.
Molts dels imports del material tècnic han estat ajustats per poder realitzar les
activitats, i tenen un valor inferior al que realment costarien.
Hi ha imports de les activitats que no s’han pagat convertint-se en ajuts directes.
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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