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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 cinquè 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 i de la Coordinadora de Pastorets
de Catalunya.
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.
També cal destacar que després dels tres últims anys col·laborant
amb la Festa dels Lectors de Cavall Fort, enguany s'ha organitzat a
Sant Feliu a través del Grup dels Lectors de Cavall Fort. És una
activitat que ha tingut molta participació d'arreu de Catalunya, que es
va realitzar el passat diumenge 27 d'octubre als jardins del Palau
Falguera.
Com que les activitats interiors no aporten gaires ingressos i no es
disposen de suficients recursos econòmics, enguany s'ha deixat de
fer l'espectacle Macedònia.
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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 2013 el patge Shelin ha muntat el seu campament als jardins
del Palau Falguera. Per segon any consecutiu, la marca DeBotigues del
Consorci Municipal de Comerç ha patrocinat la seva edició, que és la quarta.
En total s'han recollit 910 cartes i 16 xumets, passant unes 2000 persones pel
campament, que ha tingut molt ambient i molta cua per visitar el Shelín (571
cartes van ser recollides al campament). Amb la sorpresa final de la presència
del grup musical Macedònia.
Abans, 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 Shelín per guiar als Reis Mags i
intenta ocupar el seu lloc. S'ha vist
convenient tornar a concentrar les
activitats del campament el dia 4 i els dos
dies anteriors s'han visitat 4 espais diferents de Sant Feliu.
Dimecres 2 de gener de 2013,
d'11 a 13.30h a la plaça de les Roses o c/Santa Creu / F. Sáez
(Barri Can Calders)
i de 17.30 a 20h al c/ Comte Vilardaga a l'alçada del c/Clementina Arderiu
(Barri Mas Lluhí)
Dijous 3 de gener de 2013
d'11 a 13.30h a la rambla Marquesa Castellbell / Plaça Pere Dot
(Barri Roses - Castellbell)
i de 17.30 a 20h a la Plaça de la Salut (Barri La Salut)
Divendres 4 de gener de 2013
Campament del patge Shelin de 11 a 21h: jardins del Palau Falguera
(Barris Falguera i Centre)
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En el campament hi hagué la col·laboració com cada any dels Amics de Sant
Antoni Abat i del Voluntariat de Sant Feliu. A més enguany s'hi van incorporar
l'Esplai Sant Feliu, el club d'Esplai Diversitat Lúdica i el col·lectiu de pagesos
locals.
Les activitats que es van realitzar van ser:
Durant tot el dia: Granja i passeigs en poni amb els Amics de Sant Antoni Abat,
parades dels pagesos locals, el Patge Llapisset, taller de fanalets, gran carta
col·lectiva i la visita de les mines del Carbonet on s'explicava el conte del patge
Shelín.
D'11 a 14h i de 16 a 19h Tallers Can Manetes, on es construien petites joguines.
A càrrec de Gest Lúdic l'Obrador i Jocs gegants a càrrec de Quiràlia.
D'11 a 13h Jocs i activitats amb Diversitat Lúdica i Titelles amb l'Esplai Sant
Feliu.
11h i 12.30h Patge amb camell, a càrrec d'Artístic Events.
11.30h Actuació de màgia amb SIS.
13h "Quan jo era petita", contes a càrrec d'Anna Roca.
16.15h i 18h Patge llenyataire, a càrrec d'Artístic Events.
17h - 3a Cursa de patinets.
17.15h "Amanida de mainada", animació a càrrec d'Oriol Bargalló.
18.15h Dansa del ventre a càrrec de Samarkand Tribal
19.30h Espectacle de màgia amb Mag Màgic i Croqueta Picarol.
20.30h "Tastets" a càrrec del grup Macedònia.
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 2013
El dimecres 30 de gener es va commemorar el dia escolar de la No violència i la
Pau (DENIP) i per vuité 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 creant un gran colom amb 4 materials diferents que presenciar davant
l'escenari totes les actuacions.
Calaix de Sastre coordina l'Espectacle per la Pau que es va fer a partir de les
18.30h, amb la lectura dels missatges que havien fet arribar les escoles,
actuacions d'Aula de Música i Teatre, Grups de Ball del Centre Parroquial,
Samarkand - dansa tribal. També es va fer la lectura del manifest del Consell
Solidari i es va envoltar el gran colom ple colors amb espelmes enceses. 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.
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•

Sant Jordi 2013

Com és tradició, 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 va oferir la llegenda de Sant Jordi amb actrius i actors combinant música
enregistrada amb petites frases que van gaudir a petits i grans d'una bona
estona. Davant de l'escenari s'hi van concentrar més de 100 persones.

•

16a Gran Gimcana de la Rosa

Es va organitzar per cinquena vegada sota el segell de Calaix de Sastre. Es va
dur a terme el dissabte 11 de maig, dins les Festes de Primavera de Sant Feliu
de Llobregat.
Va aconseguir la participació de 52 persones en
grups de 4. La majoria entre 8 i 12 anys
aproximadament, destacant també un grup
complet de pares. Les proves es van dur a terme
gràcies a la dedicació de 19 voluntàries i
voluntaris.
La gimcana consta de 8 proves, distribuides pel recinte firal i l’exposició nacional
de Roses. Enguany algunes d'elles estaven dedicades a Joana Raspall i la seva
obra. L’inici es realitza a la Torre del Roser i enguany ha finalitzat per segon any
consecutiu als jardins del Palau Falguera on es van repartir els premis i es va fer
la tradicional caramelada final.

•

17è Aplec de la Salut

Per tercer any consecutiu, Calaix de Sastre, ha organitzat l'Aplec de la Salut.
Aquest arriba a la seva 17a edició i es realitza cada any el dilluns de Pasqua
Granada.
Enguany l'Aplec s'ha fet el 20 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 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 en processó amb portants a peu, sense el carro
que l'acompanyava any rere any.
El pregó enguany l'han fet el matrimoni santfeliuenc format per Agustí G. Larios i
Matilde Romero, activistes culturals i membres de les colles de gegants de
l'ACF, que enguany fan 25 anys i El Tro de Falguera.
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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: "Els carrers de Sant Feliu amb nom propi" inaugurada a
l'Aplec, s’ha vist també a la catedral de Sant Llorenç fins el dia de Corpus.
Consta de 84 fotografies de carrers de Sant Feliu que duen el nom d'una
persona real, alguns d'ells santfeliuenques i santfeliuencs il·lustres.
Amb amenaça de pluja i el dia tapat l'afluència a l'ermita va ser menor que altres
anys, arribant al punt àlgid de 300 persones en el moment de les actuacions i
l'eucaristia. També es va notar en la venda de números de la rifa del xai, que va
arribar només a 642.

•

Corpus 2013
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 30 de maig fins el diumenge 2 de juny.

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 a l'any Joana Raspall, on en un
mes l'escriptora santfeliuenca compliria els 100 anys.
Els motius de la catifa eren dibuixos de diferents
poemes infantils i a l'inici hi havia el haiku "La nit es
fosca / només als ulls que vetllen queda llum viva"

•

Flama del Canigó – Focs de Sant Joan 2013

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 els De Parranda 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.
En els balls i danses hi van participar també els gegantets Picatrons i Fada
Natura i un capgrós.
Allà la van rebre, els gegants i geganters de l'ACF. Van continuar el seu camí els
portadors de la Palma de Cervelló i Molins de Rei. Els portadors de Sant Feliu
van traspassar la flama als infants dels gegants de l'ACF i la Fada Natura, que
van encendre el peveter.
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Les noies de Samarkand Tribal van fer una dansa de benedicció del foc i en
Josep Maria Monés de l'ACF va llegir el manifest d’enguany d’Omnium Cultural
realitzat per l'historiador Joaquim M. Puigvert.

Seguidament davant de la flama van actuar els gegants Jordi i Montserrat i la
gegantona Rebanyuda.
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)
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.
Les gotes de pluja també ens van acompanyar en aquesta ocasió i va reduir el
nombre d'assistents a un centenar de persones.

•

Sant Llorenç 2013

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! Hi van participar-hi 15 parelles.
Un cop donats els premis de les bitlles, la gent va gaudir d'un taller de salsa a
càrrec de DIGNITAE i al finaltizar, van escoltar el Refresc de contes. A poc a poc
també es va començar a repartir el Sopar a la fresca, conegut com a sopar
d'euro.

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. Enguany es va recuperar el ball del fanalet.
A les 22.30h estaven participant de la festa 268 persones.
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. L'endemà es van recuperar
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juntament amb l'esbart de l'ACF i la parròquia Sant Llorenç un ball de sortida
d'ofici i el pica-pica. A la plaça van coincidir 274 persones més la gent que anava
sortint de l'eucaristia.

•

II Sancti Felicis

Calaix de Sastre, juntament amb Arrels locals, després de celebrar els 1010
anys de la primera referència escrita de Sant Feliu el 2012, van repetir la
celebració de "l'aniversari de la ciutat" enguany. S'ha canviat d'escenari per
poder-ho fer en un espai més càlid i ambientat i s'han comptat amb la
col·laboració del Voluntariat de Sant Feliu.
A les 18h va començar la festa amb tallers medievals als jardins del Palau
Falguera. 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 21h. Aquella
hora va ser el moment de fer botifarrada medieval, mentres es el mag López,
caracteritzat també medieval va realitzar un espectacle de màgia. Els
organitzadors esporuguits pel que veien van jutjar el mag i el van voler cremar,
però aquest va desaparéixer.

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”. Es va aconseguir una millor ambientació i una participació més gran de
voluntaris, 27 en total.
Tot i així, la pluja inicial va espantar molt la gent. Finalment van fer el taller 25
persones, 20 van fer la ruta i 80 van sopar.

•

Cercavila del Mil·lenari 2013

És la quarta 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), de Mas Lluí (2011), de Falguera (2012) i enguany al Centre (Can Nadal)
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,
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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 va ser seguida per més gent que el 2012 però no tanta com els
primers anys. Va sortir dels jardins del Palau Falguera i va arribar a la plaça de
l'Estació. A la sortida, aprofitant el final de les titelles la van veure unes 80
persones, una vintena de les quals van seguir-la. Aquella tarda també hi havia
una macroactivitat a la plaça Lluís Companys. Tot i així va comptar amb 21
actors i actrius.

•

V Festa dels Lectors de Cavall Fort

Enguany hem tingut l'honor i el goig de fer-nos càrrec de l'organització de la que
ha estat la V Festa dels Lectors de Cavall Fort a travès del Grup de Lectors de
Cavall Fort. Durant el mes de febrer vam contactar amb els antics organitzadors
per a fer el traspàs i a l'estiu es va acabar de decidir la data i l'estructura amb
Cavall Fort, després d'arribar amb un compromís de col·laboració amb
l'Ajuntament.
Es va realitzar el diumenge 27 d'octubre als jardins
del Palau Falguera i plaça Alfons Comín. És una
festa col·laborativa i cooperativa que es va arribar a
fer gràcies a 36 col·lectius, grups i entitats. Es van
programar 56 activitats diferents durant tot el dia, de
11 a 14h i de 16 a 19h.
El temps va acompanyar molt i van venir més de
2000 persones d'arreu de Catalunya. A través de
l'activitat "El gran llibre de tots", van deixar testimoni
escrit 160 persones de 31 poblacions de 12
comarques diferents (Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona, Cànoves, Esplugues de Llobregat, Santa
Perpètua de la Moguda, Bagà, Igualada, Sabadell,
Cardedeu, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú,
Reus, Badalona, Santa Coloma, Vilanova del Camí,
Cerdanyola del Vallès, Vilafranca del Penedès, El Prat de Llobregat, Molins de
Rei, Tortosa, La Garriga, Balaguer, Molins de Rei, Castellar del Vallès, Fogars
de Montclús, Esparreguera, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Vacarisses, Tarragona,
Guardiola de Font-rubí i Mediona). També per les inscripcions a la cursa de
patinets i al concurs de galetes hem comprovat que va venir gent d'altres
contrades.
La festa també va entrar dins els actes de l'any Joana Raspall. Es va dedicar a
dues persones santfeliuenques molt estimades i col·laboradores de la revista
Cavall Fort, Joana Raspall i Francesc Nicolau. Els dos van ser presents a la
Festa, un al matí i l'altre a la tarda.

9

MEMÒRIA 2013

•

Castanyada 2013

El dijous 31 d'octubre de 2013 a partir de les 18.30h es va tornar a fer
Castanyada popular a la plaça de la Vila. Enguany es va
centrar en la figura de Joana Raspall, de la qual se'n van
llegir uns quants poemes.
Com a eix conductor es van fer servir els dos reporteres
protagonistes de la Festa dels Lectors: en Pere Odista i la
Dora Il·lustra.
A més a més es van coure castanyes que es van vendre a
preus molt populars. Hi van assitir 78 persones, més les
que passaven a comprar castanyes.

•

Pessebre vivent 2013

S'ha realitzat la 7a 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 13 funcions on hi han assistit 378 persones més els
acompanyants dels actors. Enguany s’han estrenat nous decorats i nova
il·luminació en algunes de les escenes. S'ha seguit comptant amb el fotomató de
la Sagrada Família de l'any passat que ha tingut molt d’èxit. L'altra novetat ha
estat el repartiment de degustacions de caldo calent, gràcies a la col·laboració
de Caldos Aneto amb la Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya.
Les actrius i els actors del pessebre han tornat a superar la xifra rècord de l'any
passat, han passat de 36 a 42 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 quatre anys que forma part de la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya.
S’han realitzat els espectacles de Carnaval (10 de febrer), final de curs (26 de
maig), tardor (20 d’octubre) i la representació de Pastorets de Folch i Torres, que
enguany només s’ha realitzat el 22 de desembre.
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3. COL·LABORACIONS
•

La Cuina de les Roses
S'ha tornat a col·laborar en les Jornades "La cuina de
les roses" al Palau Falguera, impulsades pels Amics
de les Roses de Sant Feliu de Llobregat en la seva
segona edició. 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 19, 20 i 21 d'abril. Les
receptes es podran veure a la web creada expresament per les jornades.

•

25è aniversari dels gegants de l'ACF

En diferents actes realitzats pels gegants de l'ACF per celebrar el 25è aniversari
Calaix de Sastre hi ha col·laborat, sobretot en la realització de la taula rodona en
homenatge a Josep Cardona, Nona; el desaparegut ninotaire que va crear els
gegants.

•

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. Enguany també ha participat a la Comissió Ciutadana de
l’Any Joana Raspall, el Fórum de cultura local i altres organismes de
participació que ha proposat l'Ajuntament.
Amb tres anys de funcionament la web de Calaix de Sastre, des del 28
d’agost de 2010, la web continúa mostrant el ventall d'activitats que
realitza l'entitat, tot i que enguany no s'ha pogut actualitzar
(www.calaixdesastresantfeliu.cat)
També estem presents a Facebook, on s'han penjat fotografies i
vídeos: http://www.facebook.com/calaixdesastresantfeliu
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•

Documental “Festardor”

S'ha seguit la difusió del documental gravat el 2011 i estrenat el 2012 per
la Festa de Tardor 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
Se'n va fer un visionat el diumenge abans de Festa Tardor, el 6 d'octubre
a les 18h a l'auditori del Palau Falguera. Ho van gaudir 36 persones.

•

Col·laboració musical “Mil anys en deu dits”
Enguany l’entitat ha continuat realitzant la
producció del musical que ha realitzat les
seves últimes funcions de la quarta
temporada durant el 30 de gener i l'1 de
febrer, aquesta vegada per a escolars.

Han assistit de públic les escoles Falguera, Gaudí i Salvador Espriu. En
total 261 alumnes.
Després de la seva estrena l'any 2006 i després de 8 anys dalt dels
escenaris s'han aturat les representacions i es destinaran els esforços a
publicar el conte que ja s'ha preparat.
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5. BALANÇ ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC A.C. CALAIX de SASTRE
2013
INGRESSOS
Campament patge Shelin
Donatius
Material
Material tècnic
Actuacions i tallers**

DENIP- Espectacle per la Pau
Material tècnic
Material
Mil anys en deu dits - escolar
Entrades
Material tècnic
Material + menjar
Sala

Sant Jordi

4812,60
244,60

Departament Cultura Aj SF
Material i Premis

Aplec de la Salut

4568,00
752,62
752,62

752,62
752,62

1305,00
1305,00

1500,26
1186,89
14,37
299,00

0,00

3,49
3,49

314,17
314,17

417,02
417,02

681,77

1159,77
43,70
325,00
570,82
200,00
20,25

42,00

13,69
0,00
13,69

700,00
700,00

999,56

Copisteria i imprempta
Trabucaires
Equip de so
Xais
Altres

Corpus
Material Ou com balla
Material Catifa de flors

Flama del Canigó
Subvenció Política Lingüística
Material + coques i vi
Material tècnic
Animació infantil
Difusió i comunicació

Sant Llorenç
Sopar
Grup TRIANGLE
Material tècnic

5914,92
435,66
2001,26
3478,00

Material

XVI Gran Gimcana de la Rosa

DESPESES

152,97
526,59
320,00

952,15
452,15
500,00

708,48
258,48
450,00
0,00
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Sancti Felicis - 2a edició
Tallers, ruta i transport mag
Sopar
Material tècnic

258,30

902,98
65,18
358,52
479,28

Cercavila del Mil·lenari

600,00

0,00

Material i berenars
Ajuntament

600,00

V Festa dels Lectors de Cavall Fort
Cartells + plotter + fotocòpies
Material tècnic
Material i menjar
Begudes

385,20

1558,28
394,39
687,76
292,22
183,91

Castanyada

122,50

505,82
52,25
453,57

30,00
30,00

0,00

756,00
756,00

9,81

Material i castanyes
Material tècnic
Festardor (documental)
Producció i venda DVDs

Pessebre vivent
Entrades
Material i berenars
Material tècnic

Subvenció Ajuntament
Subvenció Generalitat
Altres
Tràmits administratius
Compte corrent
Fotocòpies
Material d'oficina
Coordinadora Pessebres vivents
Coordinadora Pastorets
Ofrena floral 11 set 2013
Apadrinament roser
Manteniment web
Col·laboracions
Xapes
TOTAL
Saldo anterior
Balanç 31 desembre 2013

9,81

1500,00
215,40
170,82

735,45
10,87
83,10
30,00
10,53
165,00
100,00
20,00
80,00
72,60

170,82
163,35
13598,53

15182,15

731,17
-852,45

**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.
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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
o que queden pendents com la part tècnica del pressebre vivent.
Enguany és el primer any que l'entitat tanca amb dèficit.
Aquest ha sigut causat per varis factors:
- Algunes de les activitats no han donat els ingressos esperats per causa de la
menor assistència a causa de la pluja (aplec de la salut, flama del canigó, sancti
felicis).
- S'ha fet front a l'ampliació de les activitats del campament del patge Shelín, que
han suposat una despesa extra de 1000 € i l'organització total de la Festa dels
Lectors de Cavall Fort.
- Enguany el Maremàgnum ha deixat de fer la seva campanya de Nadal amb els
Pessebres Vivents i no s'han pogut ingressar els 1000 € que hem rebut els dos
últims anys.

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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