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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 setè any sencer de funcionament ha pogut
complir la majoria dels objectius i activitats proposades.
Més enllà de Sant Feliu ha participat dins la Coordinadora de
Pessebres Vivents de Catalunya, d’on forma part de la junta i de la
Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Ha format part del grup de
treball del Centenari dels Pastorets de Folch i Torres.
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 50
persones, juntament amb les col·laboracions de diverses entitats.
L'entitat és nucli col·laborador de la Coordinadora d'Associacions
per la Llengua Catalana, CAL. D'aquesta manera pot fer servir també
el nom de CAL Sant Feliu.
També forma part de les Coordinadores de Pessebres Vivents i
Pastorets de Catalunya, participant-hi activament.
Enguany per decisió de la revista Cavall Fort ja no s’ha realitzat la
Festa dels Lectors que havíem organitzat els últims anys coordinant
el grup de Lectors de Cavall Fort, que s’ha desfet.
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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 Shelín

Tot just estrenat el 2017 el patge Shelin ha muntat el seu campament als jardins
del Palau Falguera. Per sisè any consecutiu, la marca DeBotigues del Consorci
Municipal de Comerç ha ajudat amb les despeses d'algunes de les actuacions
d'aquesta edició, què és la
vuitena.
S'han recollit 971 cartes al
campament en un sol dia. Han
passat gairebé 3000 persones
pel campament, que ha tingut
molt ambient i molta cua per
visitar el Shelín.
En el campament hi hagué la
col·laboració com cada any dels
Amics de Sant Antoni Abat,
Voluntariat de Sant Feliu,
l'Esplai Sant Feliu i el col·lectiu
de pagesos locals. I es va
muntar tot un mercat d’artesans
amb
diferents
paradistes
organitzat per UNIART.
Seguint la distribució dels espais
del 2016 ara en el campament
reproduim “El país dels Reis
d’Orient”. Cada espai té un gran
estel que li posa nom i tots
conflueixen a la Plaça de l’Estel
(a l’escenari de davant del llac)
Espais: Plaça de l'Estel, Mercat,
Pati de jocs, Tallers de fanalets,
Granja reial, Mina del Carbonet,
Ponis reials i Carpa del Patge
Shelín,
Observatori
reial
(novetat d’enguany amb un
planetari que ha funcionat
durant tot el dia). I ha seguit
funcionant l’espai d’exposicions
i de l’estafeta del patge, on es
podia segellar la carta.
Activitats :
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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. Allà
se’n van recollir, entre cavalgada i plaça de la Vila 654
cartes i 17 xumets.
• Espectacle per la Pau 2017
Enguany els actes del DENIP es van repartir entre la sala Ibèria organitzats pel
Consell Solidari i els centres educatius i de lleure de la ciutat i la plaça de la Vila,
on es van realitzar l’espectacle per la Pau coordinat
per Calaix de Sastre. Per dotzena vegada es va
celebrar la diada el 30 de gener, enguany dilluns.
A partir de les 17h es van fer els tallers, exposició de
treballs escolars, xocolatada, contes i actuacions
musicals, un flashmob i es va ensenyar la cançó
"Trista" a la sala Ibèria.
Després a partir de les 19h l’acció va passar a la plaça de la Vila amb
l’espectacle per la Pau. Aquest va començar amb una tabalada dels Timfalguers
i dels Timbalers del Monmany que va portar la gent de la sala Ibèria a la plaça de
la Vila. Allà hi hagué una acció teatral, encesa
d’espelmes en un gran símbol de la pau dibuixat al
teatre, enlairament dels globus que portaven missatges
de pau i vam acabar conjuntament cantant “Trista”,
himne oficial per la pau de les escoles associades a la
Unesco, dirigits per Lourdes Borrell, autora de la peça.

• Sant Jordi 2017
Com és tradició, el dia de Sant Jordi la plaça de la Vila s'omple de parades de
roses i llibres. Com el 2016 ja no va poder representar
la tradicional llegenda dins dels actes de la diada, per
decisió de l’Ajuntament.
Sí, que ho va fer dins la XIII Setmana per la Llengua,
dos dies abans, divendres 21 a la plaça de les Roses
i dimecres 26 a la plaça de la Vila.
La llegenda es representa amb actrius i actors
combinant música enregistrada amb petites frases que van fer gaudir a petits i
grans d'una bona estona. Enguany es va variar el guió i s’hi van incorporar
elements com els cavalls, el carro i més personatges. Un grup de joglars volta
buscant allotjament i menjar i va a parar al lloc on havia nascut el roser, aquesta
és l’excusa per explicar el què va passar segles enrere amb el cavaller Jordi i el
drac. Unes 80 persones van veure-ho a la plaça de les Roses i unes 60 a la
plaça de la Vila.
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•

20a Gran Gimcana de la Rosa

Es va organitzar per novena vegada sota el
segell de Calaix de Sastre, enguany celebrant la
20ª edició.
Es va dur a terme el dissabte 13 de maig, dins
les Festes de Primavera de Sant Feliu de
Llobregat.
Va aconseguir la participació de 48 persones en grups de 4. La majoria entre 8 i
14 anys, aconseguint grups mixtes de pares i fills. Les proves es van dur a terme
gràcies a la dedicació de 14 voluntàries i voluntaris.
La gimcana enguany, va constar de 8 proves, distribuides pel recinte firal i
l’exposició nacional de Roses. L’inici es va realitzar a la plaça de l’estació (la
Biblioteca Montserrat Roig encara estava en obres) i ha finalitzat per sisè any
consecutiu als jardins del Palau Falguera on es van repartir els premis i es va fer
la tradicional caramelada final.

• 21è Aplec de la Salut
Per setè any consecutiu, Calaix de Sastre, ha organitzat l'Aplec de la Salut.
Enguany s’ha realitzat la 21a edició, després que els Amics de les tradicions i
caramelles el recuperessin.
Enguany l'Aplec s'ha fet el 5 de juny, dilluns de Pentecosta. Tot i les quatre gotes
inicials, la mare de Déu de la Salut va sortir de la plaça de la Vila fins arribar a
l'ermita de la Salut, on va ser rebuda per diverses entitats de la ciutat que han
ofert els seus cants i les seves actuacions. Enguany, la mare de Déu s'ha
transportat per cinquena vegada en processó amb portants a peu.
El pregó enguany va anar a càrrec de Marc Udina, per commemorar també el 50
anys de l’Agrupació Cultural Folklòrica, entitat imprescindible per la celebració de
l’Aplec i de l’únic ball recuperat genuí de Sant Feliu.

Després de l'actuació de les colles, 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 seguidament la Cobla Contemporànea va
fer audició de sardanes que va ser ballada per una cinquantena de persones. Es
va completar el dia amb un bon dinar i el sorteig de la rifa d'un xai.
L'exposició d'enguany va ser “Pessebre Vivent. 10 anys de tradició”, 12 plafons
que repassen els origens, antecedents i història del Pessebre Vivent de Sant
Feliu de Llobregat.
5
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Tot i el mal temps incial, van participar entre públic i gent de colles gairebé 300
persones.

• Corpus 2017
S'ha tornat a organitzar enguany l’ou com balla durant la
festivitat de Corpus, enguany amb una decoració de flor
natural, sobretot roses a càrrec dels Amics de les Roses i
de planta natural gràcies a la col·laboració de la Floristeria
Armengol. En el petit pati lateral de la catedral, l’ou va
tornar a ballar des del dijous 15 al diumenge 18 de juny.
I precisament el diumenge 18, es va realitzar la ja
tradicional catifa floral amb la col·laboració popular
de la gent que s’hi va acostar. Enguany es va
confeccionar amb motius dels diferents aniversaris
locals (125 anys de la Unió Coral, 75 del Centre
Parroquial i 50 de l'ACF) i del bicentenari de Pep
Ventura i els 125 de Lola Anglada.

• Flama del Canigó – Focs de Sant Joan 2017
Divendres 23 de juny vam rebre com cada any la
Flama del Canigó a la plaça de la Vila de Sant
Feliu.
A partir de les 17.15h vam anar a Esplugues a
recollir la flama. A partir de les 18.15h el Grup
Bufanúvols ens va oferir Núvol de Danses i
després vam rebre la flama del Canigó, en
Francesc Borràs, vicepresident del Centre
Parroquial que enguany fa 75 anys va llegir el manifest, van actuar la Mula i els
Diables Rojos (tan grans com petits) Es va repartir la Flama i després per
acabar-ho
de
celebrar
coca
i
vi
dolç
per
a
tothom.
Enguany també s'ha fet una petita exposició amb l'origen i el significat de la
Flama del Canigó. Hi van participar més de 150 persones.

• Sant Llorenç 2017
Del 7 al 10 d’agost es va celebrar a Sant Feliu la Festa Major de Sant Llorenç.
Enguany han estat 4 dies de Festa Major, del 7 al 10 d'agost amb diferents
activitats. Aquestes per primera vegada s'han fet a quatre barris diferents de la
ciutat: música, cinema, escuma, bitlles, sopar, ball, missa, Agrupació Cultural
Folklòrica, Castellers De Sant Feliu Els Magentes, petanca, sardanes i
haveneres han format part del programa.
Ja fa anys que Calaix de Sastre ofereix diversos actes per la revetlla de Sant
Llorenç, ajudant a ampliar els dies de Festa Major, que ara ja fa anys són 4. Dins
el marc de la festivitat, enguany organitza la festa de l'escuma, les bitlles
tradicionals, animació infantil,l'esmentat Sopar a la fresca (que per pluja al final
6
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es va fer a la sala Ibèria) i col·labora en el pica pica per celebrar Sant Llorenç
després de la missa solemne. Com a promotor cultural de la vila Calaix de
Sastre va ser present a la resta d'actes, participant, col·laborant i gaudint de la
celebració.

En aquesta edició hi van participar a més a més de Calaix de Sastre, l'ACF,
l'Ajuntament, l'Associació Balls d'Envelat i la parròquia Sant Llorenç.
Assistència: 7-8-17: 54 persones a la revetlla juvenil - 153 persones al cine de
plaça de les Roses. 8-8-17: 343 persones al bany d'escuma - 197 persones
cine de la plaça de la Vila. 9-8-17: 107 persones a l'animació - 118 persones
sopar i ball. 10-8-17: 217 persones a l'eucaristia i aperitiu - 177 persones a
petanca - 207 persones a les sardanes - 428 persones a les havaneres.

la
al
al
la

• VI Sancti Felicis
Enguany Calaix de Sastre ha realitzat la sisena edició del Sancti Felicis, que
commemora "l'aniversari de la ciutat" el dia de la primera referència escrita del
seu nom, el 28 d'agost. Enguany, 1015 anys.
Enguany es va continuar potenciant la presència d'activitats als jardins del Palau
Falguera i la celebració es va poder fer durant tot el dia, amb mercat mediveval
organitzat per Espec-Art.
Va fer bon dia i es va duplicar el nombre de públic de l’edició anterior, portant 2
anys de forma exponencial ja que hi van passar un miler de persones. A les
19.30h hi havia 633 persones gaudint de les diferents activitats dins el parc.

Hi hagué la presència de l'associació ARCOFLIS que va fer un taller de tir amb
arc i els ministrils d’Esplugues. Durant tot el dia hi hagué petits jocs gegants
medievals amb Gil Ratataplam que van omplir els jardins del Palau completant
els diferents tallers que hi havia, de dibuix, creació d’escuts medievals, telers,
figures de guix i marqueteria. També van participar el grup de dansa tribal
Samarkand Tribal.
Durant el sopar-botifarrada medieval es va fer un viatge per la història de Sant
Feliu a càrrec de dos emissaris del comte i la seva filla que van repassar els
7
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diferents episodis emulant els personatges 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, i difondre la tasca realitzada al musical “Mil anys en deu
dits”.

• Castanyada 2017 i Correllengua
A la plaça de la Vila, els dies 31 d'octubre i 1 de novembre de 2017 vam realitzar
castanyada popular combinada amb actes del Correllengua 2017 dedicat a Lola
Anglada. El 31 la cia de Dani Caracola va representar l’espectacle musical
“Merci Lola” i el dia 1 la cia deParranda va animar la festa amb “Contes
Parranders”. El 31 hi hagué més de 100 persones i el dia 1 més de 200.
En aquests actes es van poder juntar activitats d’altres entitats com Xarxa Sant
Feliu de Llobregat, la Biblioteca Montserrat Roig i el Cinebaix.

Moltes de les activitats van girar entorn de la figura de Lola Anglada,
considerada la primera il·lustradora professional catalana, figura a qui està
dedicat el Correllengua d’enguany. Es va projectar l’únic documental que existeix
produit per la CAL el divendres 3 de novembre a la sala Joana Raspall de la
Biblioteca Montserrat Roig i hi hagué 2 exposicions: “Lola Anglada: art,
resistència i compromís” i “La Catalunya de la Lola”.
La presentació del llibre Honor de poble poble, de
l’escriptor Jordi Romeu va tancar els principals del
Correllengua dimarts 7 de novembre amb una quinzena
d’assistents.

• Pessebre vivent 2017
S'ha realitzat la 11a edició del Pessebre Vivent de Sant Feliu de Llobregat.
Enguany s'ha fet el 28, 29 i 30 de desembre de 18.30 a 21h, en passis de 20
minuts a les sales nobles del Palau Falguera per quart any consecutiu.
Enguany s'han fet 15 funcions on han assistit 568 persones més els
acompanyants dels actors. També s'ha realitzat promoció amb el Club Super 3 a
través de la Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya (ACPVC) i per
segona vegada s’han venut entrades on-line. Han ensenyat el carnet de Súper
146 infants i s’han venut 98 entrades per internet. Enguany s’ha incrementat el
públic un 20% i la venda per internet un 60%.

8

MEMÒRIA 2017
S’ha invertit ens més material d’il·luminació, s’ha ampliat recorregut amb 2 nous
espais, iniciant la representació a la capella del
Palau Falguera i s’ha incorporat una nova
escena, la trobada dels savis d’Orient amb
Herodes. a les sales nobles del Palau,
intentant deixant una escena per sala per
aconseguir que poguessin entrar grups de fins
a 40 persones. S'ha seguit comptant amb el
fotomató de la Sagrada Família de l'any passat
que ha continuat tenint molt d’èxit. També
s'han repartit degustacions de caldo calent i
infusions de te calentes, gràcies a la col·laboració de Caldos Aneto i l'empresa
TeGust amb l'ACPVC.
Han participat 36 actrius i actors, gran part menors d'edat.
A més a més, s'ha participat a la 5a
Mostra de Pessebres Vivents del Poble
Espanyol. Durant el diumenge 10 de
desembre de 12 a 14h i de 16 a 20h es
van realitzar 7 passis del Pessebre en els
diferents espais exteriors dels carrers del
Poble Espanyol decorats per l'ocasió. Cada passi va arrossegar desenes de
persones.

• 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 vuit anys que forma part de la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya.
S’han realitzat els espectacles de Carnaval (26 de febrer), final de curs (25 de
juny), Castanyada (5 de novembre) i la representació de Pastorets de Folch i
Torres, que durant el 2017 s’havia realitzat el 8 de gener. Però pel Nadal 2017
es va realitzar el diumenge 14 de gener de 2018.
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3. COL·LABORACIONS
•

Concert del cor 685

El cor 685 va fer un concert teatralitzat el dissabte 4 de
febrer a l’auditori del Palau Falguera amb el nom “685
hores viscudes”. Des de Calaix de Sastre ens vam
encarregar de la part tècnica.

• Trobada equips de foc Flama del Canigó
El dissabte 11 de febrer vam participar a la trobada d’equips de foc de la Flama
del Canigó organitzada per Tradicions i Costums i Òmnium Cultural. Enguany es
va organitzar a Caldes de Montbui.

• Carnaval 2017
Dins la Comissió de Carnaval es participa
activament en l'organització dels actes del cap de
setmana de Carnaval i del posterior, amb
l'enterrament del Carnestoltes, el dia 4 de març,
coordinant l’acte a la plaça de la Vila amb Qkades
que va fer un taller de màscares-sardina amb
goma-eva i l’espectacle d’animació Batibull de deParranda amenintzant la
concentració de gent a la plaça de la Vila com vídues desconsolades, abans de
la processó cap a la plaça de la Salut.

• Concert Echo de Royalme
El 9 de maig a les 19h a la catedral de Sant Llorenç
es va organitzar juntament amb la parròquia de Sant
Llorenç el concert vocal de la coral del Quèbec “Echo
du Royaume”. Aquesta formació és un cor que es
forma per l’organització d’un viatge a un país
europeu i s’aprofita per visitar ciutats i fer-ne
concerts.

• Contes per la Fira de la Cervesa
El dissabte 3 de juny es va col·laborar amb la Fira de
la Cervesa que s’organitza des de fa 3 anys als
jardins del Palau Falguera amb l’explicació i
animació de diferents contes dins el marc d’activitats
culturals que s’hi organitzen.
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• 3ª Trobada de Pessebres Vivents
Enguany s’ha realitzat a Montserrat la 3ª Trobada de
Pessebres Vivents de Catalunya el diumenge 4 de juny,
coincidint amb el DASC, Dia de l’Associacionisme Cultural
Català. Allà s’han compartit experiències de diferents
pessebres i s’han fet jornada de formació en comunicació.
Vam cloure la jornada amb un dinar de germanor.

• Còctel artístic i “El Dineret”
Amb el grup de teatre gracienc N-E on durant tot el curs 2016-2017 es va
realitzar classes teatrals, es va preparar l’obra de creació pròpia “El Dineret” que
es va representar al Centre Cívic La Sedeta el
dimecres 13 d’octubre.
Durant la primera setmana de juliol, del 3 al 5, es van
realitzar unes convivències a l’alberg Bellavista de
Santa Pau sota el nom “Còctel artístic” on es
combinaven excursions, visites culturals, tècniques
teatrals i audiovisuals i activitats de lleure. Els
participants van ser els 3 membres del grup de teatre.

• 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.

• Pinta la Marató amb l’ACPVC
El diumenge 17 de desembre que es celebra la Marató de TV3, es va fer
participar a l’activitat “Pinta la Marató amb l’ACPVC” recollint donatius. S’ha
pintat un fragment de quadre que es juntarà amb 20 fragments més d’altres
pessebres vivents de Catalunya i s’entregarà el mural, reproducció d’una obra
del pintor Suso Cabanyes, a la Fundació Marató TV3.

• Pastorets Casal de la Gent Gran
El diumenge 17 de desembre a les 17h es va fer la representació dels Pastorets
de Folch i Torres amb col·laboració del Grup Amalgama Musical.

• Diferents mecenatges
Hem col·laborat amb el mecentatge de
l’escultura “Flama d’Arrels” que com a equip
de foc de la Flama del Canigó va ser
inaugurada el passat 23 de juny a Coll d’Ares.
També hem aportat els llibres de Lola
Anglada al fons de la Biblioteca Montserrat
Roig.
11
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4. ALTRES ACCIONS
•

Calaix de Sastre és membre de la Comissió de Reis, la Comissió de
Carnaval, del Consell Municipal de Dones i del Consell Municipal de Cultura
de Sant Feliu de Llobregat.

•

Des del 2014 Calaix de Sastre és nucli
col·laborador de la Coordinadora
d'Associats per la Llengua Catalana.

•

Enguany s'han realitzat participacions de la Grossa de Cap d'Any amb 4
números diferents que s'han venut per aconseguir fons per l'entitat.
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5. COMUNICACIÓ
•

S’ha fet una aposta clara per poder difondre més les activitats i que
aquestes arribin al major nombre de canals de difusió possibles. Per això
s’ha contractat una empresa de comunicació. Des del mes d’abril fins
novembre ho van fer a través de Dinamic Comunicació.

•

Amb set anys de funcionament la web de Calaix de Sastre, des del 28
d’agost de 2010, enguany s’ha anat actualitzant periòdicament amb les
diferents activitats que es feien (www.calaixdesastresantfeliu.cat).

Respecte l’any anterior s’ha augmentat el nombre de sessions un 17%, d’usuaris
un 4%, el nombre de pàgines visualitzades un 31,4%, el nombre de pàgines per
sessió un 11,6% (ja passa de les 3 pàgines per sessió) i la mitjana de durada per
sessió ja passa els 2 minuts, incrementant-se un 35,5%.
Els camins que fan servir els usuaris per visitar la web són a través de les xarxes
socials (7,9%, duplicant les sessions del 2016). Un 30% hi accedeix directament,
un 15,9% a través d’uma pàgina de referència (sobretot a través de la web de la
Coordinadora de pessebres) i un 46,2% mitjançant un motor de búsqueda.
• S’ha continuat actualitzant i mantenint la xarxa social Facebook a través
d’una pàgina de l’entitat on es publiquen les convocatòries, fotografies,
curiositats de les activitats. Aquest 2017 s’han aconseguit 33 nous
seguidors i un total de 6318 persones d’abast amb puntes de més de 800.
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• El 2017 és el primer any sencer de funcionament dels perfils de twitter i
d’Instagram.
• En els gairebé 11 mesos de funcionament del perfil de twitter, s’han fet
198 piulades que han obtingut 39920 impressions (un 60% més que l’any
passat). El perfil ha aconseguit 83 seguidors nous, acabant el 2017 amb
172 seguidors.
• A l’Instagram durant el 2017 hem publicat 24 entrades i el perfil de l’entitat
actualment té 124 seguidors i 428 m’agrada a les diferents publicacions
del 2017.
• Hem aconseguit tenir dos reportatges en forma de notícia a ETV, una per
l’Aplec de la Salut i l’altre pel Pessebre Vivent.
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• Hem participat al magazime matinal Ben Trobats de la XTVL en tres
ocasions: promocionant l’enterrament del Carnestoltes i representant la
llegenda de Sant Jordi i promocionant Pastorets.
• Hem difós les nostres activitats a través dels mitjans de comunicació
locals: ràdio Sant Feliu, web municipal, agenda On anem i el diari digital
Fet@santfeliu i la web de Turisme del Baix Llobregat.
• Hem continuat dins de FemTurisme de la Generalitat de Catalunya, per
difondre la nostra entitat dins de Sant Feliu de Llobregat, amb la
possibilitat de publicar 3 notícies durant l’any.
• Hem apostat també per millorar la publicitat en paper, i s’han dissenyat
alguns cartells i encarregats a imprempta per millorar la imatge i la qualitat
de la difusió analògica.
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6. BALANÇ ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC A.C. CALAIX de SASTRE
2017

Campament patge Shelin
Servei de taverna
Material
Material tècnic
Actuacions i tallers**

DENIP- Espectacle per la Pau
Material tècnic
Capses CARTOX+ Maquillatge

Sant Jordi

INGRESSOS

DESPESES

2789,90
51,00

2973,50

2738,90
0,00
0,00

61,11
0,00
61,11

0,00

12,96
12,96

300,00
300,00

459,16

Material

XX Gran Gimcana de la Rosa
Departament Cultura Aj SF
Material i Premis
Gorres vermelles

Aplec de la Salut - 21a edició

301,86
157,30
789,00

834,54
133,29
325,00
250,00
100,00
26,25

55,88

253,27
224,02
29,25

250,00

1132,72
140,80
200,00
353,90
438,02

Materials exposició
Trabucaires 2016
Trabucaires 2017
Xais
Altres

Corpus
Material Ou com balla
Lona Explicativa Ou com balla

Flama del Canigó
Material + coques i vi
Escultura flama Arrels- Tradicat
Cartells i lones info Flama
Animació infantil

Sant Llorenç
Sopar + servei bar
Actuacions (escuma, animació)
Material
Sancti Felicis - 6a edició
Tallers i actuacions
Sopar
Material
Suport Mònica
Disseny i publicitat

15,70
0,00
2957,80

250

602,80
352,80
250,00

683,12
282,37
400,00
0,75

469,83

1135,68
720,00
143,75
0,00
50,23
221,70

469,83
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Castanyada i Correllengua
Castanyes
Material
Actuacions
Disseny i publicitat
Llibres Lola A. per Biblioteca

Pessebre vivent
Entrades
Material i berenars
Material tècnic
Disseny i publicitat
Repres. Poble Espanyol 10des

361,40
361,40

1130,30
83,14
14,70
800,00
165,96
66,50

1516,00
1266,00

1055,18
71,15
77,28
688,03
218,72

250,00

Subvenció Ajuntament
Subvenció Generalitat

2200,00
778,40

Altres

2718,00

Assegurança responsabilitat civil
Pla de comunicació
Vestuari i utilleria Carnestoltada
Concert 685
Fotocòpies
Material d'oficina
Despeses bancàries
Coordinadora Pessebres vivents
Coordinadora Pastorets
Ofrena floral 11 set 2017
Manteniment web + Fem Turisme
Xapes
Participacions loteria Grossa
Material Còctel artístic 3-7jul17
Dinamització jocs Biblioteca 10-6

TOTAL
Saldo anterior
Balanç 31 desembre 2017

4771,05
359,84
1336,98
112,48

150,00

350,00

117,49
66,67
7,26
210,00
149,00
20,00
111,32
271,06
1620,00
38,95
350,00

12831,21

14502,59

33,00
2185,00

1815,30
143,92

** El 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 i de la infrastructura.
L’Aplec de la Salut ha tingut la col·laboració de Gràfiques Ossó en la part de
copisteria i impremta.
Enguany, hem invertit el superhàbit del 2016 en millorar la nostra comunicació i
projecció exterior, contractant una empresa de comunicació i dignificant la
publicitat en paper.
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