MEMÒRIA 2014

Memòria
2014

1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS
2. ACTIVITATS PRÒPIES
3. COL·LABORACIONS
4. ALTRES ACCIONS
5. BALANÇ ECONÒMIC

pàg 2
pàg 3
pàg 10
pàg 10
pàg 12

1

MEMÒRIA 2014

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 sisè 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 ha tornat a coordinar el Grup dels Lectors de
Cavall Fort, realitzant la 6a Festa dels Lectors a Sant Feliu de
Llobregat. És una activitat que ha tingut molta participació d'arreu de
Catalunya, que es va realitzar el diumenge 26 d'octubre als jardins
del Palau Falguera.
Seguint la línia d'anar consolidant activitats i de deixar de fer les que
no tenen tant d'èxit o suposen un nivell d'organització gran, enguany
s'ha deixat de fer el Cercavila del Mil·lenari, ja que el programa de
Festa de Tardor ja està prou atapeït.
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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 2014 el patge Shelin ha muntat el seu campament als jardins
del Palau Falguera. Per tercer 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 cinquena.
S'ha recollit 694 cartes al campament en un sol dia (571 el 2013), enguany no
s'ha muntat carpa reial als barris com els dos anys anteriors. Han passat més de
2200 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 i del Voluntariat de Sant Feliu. A més enguany s'hi van incorporar
l'Esplai Sant Feliu i el col·lectiu de pagesos locals per segon any consecutiu. I es
va muntar tot un mercat a través de la .
Enguany ha passat a dividir-se en diferents espais que surten del punt central (la
plaça on normalment hi ha l'escenari davant del llac) que s'anomenarà "Plaça de
l'Estel". Els diferents camins indicaran les diferents direccions com una brúixola
gegant.
Espais: Plaça de l'Estel, Mercat, Pati de jocs, Circuit de proves, Fàbrica de
fanalets, Granja reial, Mina del Carbonet, Ponis reials i Carpa del Patge Shelín
Activitats :
11 a 20h:

Artesans, pagesos, granja reial, passeig en poni, patge Llapisset.
Camell dels desitjos.
Parada d'Edicions Cavall Fort.
Tallers “Crea la teva història” i “Calcula amb agilitat” de Kumon.

11 a 14h i 16 a 19h:
L'Encanyissada, construeix la teva cabana a càrrec de GL l'Obrador.
Jocs del món a càrrec de Quiràlia.
Jocs al carrer de 0 a 6 anys.
Mini gimcana sobre corresponsabilitat domèstica.
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11 a 14h

Jocs tronats del professor Crespin a càrrec de Campi Qui Pugui
Ludoneta en moviment a càrrec de Ludoneta

12h

Actuació de màgia amb SIS (Societat d'Il·lusionisme de Sant Feliu)

16 a 19h

Escales musicals a càrrec de GAAC

17h

4a Cursa de patinets

17.30h

Animació a càrrec d'Oriol Bargalló

18.30h

Dansa del ventre amb Samarkand Tribal

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 2014
El dijous 30 de gener es va commemorar el dia escolar de la No violència i la
Pau (DENIP) i per nové 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 van fer tallers i hi hagué
percussió africana d'ambientació. Després es va fer la lectura del manifest del
Consell d'Infants a càrrec de l'Emma i la Raquel. Hi hagué també paraules de
Joan Carles Moreno, coordinador XEAUC i Lourdes Borrell, directora d'Aula de
Música i Teatre i creadora de Trista. Es va realitzar una xocolatada amb el
Voluntariat de Sant Feliu i lectura de missatges de les escoles. Espectacle per la
pau va començar navegant amb un gran vaixell que s'acaba convertint en colom,
amb Grups de Funky del Centre Parroquial, Samarkand Tribal i grup de dansa i
músics de l'Aula de Música i Teatre. Intrepretació final de la cançó Trista, himne
oficial per la pau de les escoles Unesco de Catalunya. Enguany es complien 50
anys de la primera celebració del DENIP.

•

Sant Jordi 2014

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. L'endemà, dia 24, dins la Setmana
per la Llengua es va representar la llegenda a la Plaça de la Salut.
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•

17a Gran Gimcana de la Rosa
Es va organitzar per sisena vegada sota el segell
de Calaix de Sastre. Es va dur a terme el dissabte
10 de maig, dins les Festes de Primavera de Sant
Feliu de Llobregat.

Va aconseguir la participació de 36 persones en
grups de 4. La majoria entre 8 i 12 any. Les
proves es van dur a terme gràcies a la dedicació de 18 voluntàries i voluntaris.
La gimcana consta de 8 proves, distribuides pel recinte firal i l’exposició nacional
de Roses, una d'elles, itinerant per segon any consecutiu. Així, és més difícil
trobar-la. Enguany hi havia una prova dedicada a l'Agustí Vilar, medalla d'or de
la ciutat. L’inici es realitza a la Torre del Roser i enguany ha finalitzat per tercer
any consecutiu als jardins del Palau Falguera on es van repartir els premis i es
va fer la tradicional caramelada final.

•

18è Aplec de la Salut

Per quart any consecutiu, Calaix de Sastre, ha organitzat l'Aplec de la Salut.
Aquest arriba a la seva 18a edició i es realitza cada any el dilluns de Pasqua
Granada.
Enguany l'Aplec s'ha fet el 9 de juny. 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 segona vegada en processó amb portants a
peu.
El pregó enguany l'han fet l'Agustí Vilar, escriptor i activista de la ciutat, medalla
de la Ciutat.

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 una projecció de les diferents fotografies de les
últimes exposicions dedicades als carrers de Sant Feliu.
Van participar entre públic i gent de colles més de 500 persones. En el moment
de l'eucaristia hi havia més de 300 persones.
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•

Corpus 2014
S'ha tornat a organitzar enguany l’ou com balla durant la
festivitat de Corpus, enguany a tocar de la revetlla de
Sant Joan. En el petit pati lateral de la catedral, l’ou va
tornar a ballar des del dijous 19 de juny al diumenge 22.

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. Aquesta
vegada es va dedicar als 10 anys de la creació de la
diòcesi
de
Sant
Feliu
de
Llobregat.
Els motius de la catifa eren els diferents dibuixos
que componen l'escut del nostre Bisbat.

•

Flama del Canigó – Focs de Sant Joan 2014

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 Oriol Bargalló i Andrés García 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 19.15h.
Allà la va rebre una pubilleta que va encendre el peveter i en Xavier Lorenzo va
llegir el manifest d'enguany d’Omnium Cultural realitzat pel periodista Carles
Capdevila.

Seguidament es va fer arribar simbòlicament 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.
Enguany sí que va fer bon temps, però hi hagué poca assistència a l'acte, no
arribant a les cent persones.
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•

Sant Llorenç 2014

El dissabte 9 d'agost Calaix de Sastre va organitzar, per sisé any consecutiu, 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 14 parelles.
Un cop donats els premis de les bitlles, es va realitzar 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. En el punt àlgid de la nit es va realitzar el ball del Fanalet organitzat amb
per l'Associació Balls d'Envelat Santfeliuenc.
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 que any rere any va quallant.
Enguany hi havia quatre dies d'activitat, del dijous 7 al diumenge 10. En aquesta
edició hi van participar moltes més persones que el 2013 i estava organitzada
també per l'ACF, l'Ajuntament, l'Associació Balls d'Envelat i la parròquia.
Assistència: màgia - 168 persones, cinema - 162 persones, revetlla 304 ballant,
diumenge 246 eucaristia + aperitiu (que es van afegir més), 261 sardanes i 472 a
les havaneres.

•

III Sancti Felicis

Enguany Calaix de Sastre com a únic organitzador ha realitzat la tercera 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.
L'esquema de la festa van ser tallers medievals a les 18h, amb exposició
d'armament i vestuari reals. A les 19.30h ruta històrica teatralitzada i a les 21h
sopar medieval.

Va fer bon dia, unes 200 persones van passar per les diferents activitats, 23 van
participar a la ruta històrica teatralitzada.
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Enguany hem fet un salt qualitatiu amb la presència de l'associació ARCOFLIS i
el grup musical Companyia Tençó, tots dos de temàtica medieval. També va
participar el grup de dansa del ventre Samarkand Tribal, que van acabar la
vetllada convidant a la gent a fer uns passos dalt de l'escenari.
La ruta estava renovada, la guia era Constança de Ferriol, propietària juntament
amb la Pia Almoina de les terres de Sant Feliu durant el segle XIV. Es van
conèixer varis personatges: Francesc Esbert, Blanca Bardiera, Frances Beltran,
Pere Dot i Joana Raspall entre d'altres i es va fer un recorregut pels 1012 anys
d'història de Sant Feliu a mesura que es passejava pel centre de la ciutat.
Durant el sopar l'associació medeival ARCOFLIS va explicar i demostrar en
directe com es vestia un noble i un cavaller i Samarkand Tribal va oferir dansa
del ventre.
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”.

•

VI Festa dels Lectors de Cavall Fort

A travès del Grup de Lectors de Cavall Fort hem organitzat la VI Festa dels
Lectors de Cavall, per segon any consecutiu a Sant
Feliu de Llobregat.
Es va realitzar el diumenge 26 d'octubre als jardins del
Palau Falguera. És una festa col·laborativa i
cooperativa que es va arribar a fer gràcies a 45
col·lectius, grups i entitats amb més d'un centenar de
col·laboradors. Es van programar 62 activitats diferents
durant tot el dia, de 11 a 14h i de 16 a 19h.
Hi hagué més volum de col·laboradors i activitats que el
2013 (9 entitats més i 7 activitats més).
El temps va acompanyar molt i van passar al llarg del
dia unes 2000 persones d'arreu de Catalunya, tot i
coincidir enguany amb la Festa dels Súpers.
L'acte va ser cobert per BTV al matí i ETV a la tarda.
La festa va començar recordant Joana Raspall, present a la Festa el 2013, amb
un espectacle de titelles dels seus poemes a càrrec de Marduix Teatre.
La Festa va estar animada tot el dia amb en Pere Odista i la Dora Ilustra, dos
personatges creats l'any passat per dinamitzar-la. L'il·lustrador del cartell
d'enguany, fet de forma altruista, va ser l'Òscar Julve.
Dins la Festa és va realitzar la Gimcana del Patrimoni, activitat inclosa a la
primera setmana del Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat.
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•

Castanyada 2013

El dijous 31 d'octubre de 2014 a partir de les 18.30h es va tornar a fer
Castanyada popular a la plaça de la Vila. Enguany es va explicar el conte de la
història de Sant Feliu amb dos personatges i l'ajuda de nens del públic. Aquest
conte és l'adaptació del musical "Mil anys en deu dits" a aquest gènere. Aquesta
activitat estava inclosa dins la primera setmana del Patrimoni de Sant Feliu de
Llobregat.

Després es va realitzar el Correllengua, amb l'arribada simbòlica de la Flama del
Correllengua, duta pels nens i nenes assistents i la lectura del manifest realitzat
per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana.
A més a més es van coure castanyes que es van vendre a preus molt populars.
Hi van assitir 118 persones, més les que passaven a comprar castanyes.

•

Pessebre vivent 2014

S'ha realitzat la 8a 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, ja que la sala Ibèria estava en
obres i tota l'activitat de Nadal s'ha
concentrat allà.
Enguany s'han fet 24 funcions on han
assistit 453 persones (75 més que l'any
passat) 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) Han ensenyat el carnet de Súper 77 infants.
Enguany s’han adpatat els decorats i la il·luminació a les sales nobles del Palau,
espais més reduits que obligaven a entrar grups més reduits de gent, d'unes 25
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 com a novetat infusions calentes, gràcies a la col·laboració de
Caldos Aneto i l'empresa TeGust amb l'ACPVC.
Han participat 41 actrius i actors, la majoria menors d'edat.
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A més a més, enguany s'ha participat a la 2a
Mostra de Pessebres Vivents del Poble
Espanyol. Durant el dissabte 27 de desembre
de 12 a 14h i de 16 a 20h es van realitzar 6
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 cinc anys que forma part de la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya.
S’han realitzat els espectacles de Carnaval
(2 de març), final de curs (24 de juny) i la
representació de Pastorets de Folch i
Torres, que enguany s’ha realitzat el 7 de
desembre.
També es van realitzar els Pastorets, conjuntament amb Amalgama musical al
Casal Municipal de la Gent Gran el 14 de desembre.

3. COL·LABORACIONS
•

Carnaval 2014

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, on es contacta amb un grup d'animació, enguany De Parranda
perquè amenitzi la concentració de gent abans de la processó a la plaça de la
Vila.

•

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 Reis, la Comissió de
Carnaval, del Consell Municipal de Dones i del Consell Municipal de
Cultura de Sant Feliu de Llobregat.
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•

•

•

Des del 6 de maig Calaix de Sastre és nucli col·laborador de local de
Sant Feliu de Llobregat de la Coordinadora d'Associats per la Llengua
Catalana. Així ho va acordar i certificar el Secretariat de la CAL
nacional, podent utilitzar també el logotip de la CAL en els actes que
es trobin adients i fer-ne difusió a la plana web.

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.

Centenari Pastorets Folch i Torres 2016

S'ha participat enguany en el grup de treball creat des de la Fundació
Folch i Torres i la Coordinadora de Pastorets de Catalunya per començar
a posar les bases i a preparar les comissions per celebrar els 100 anys de
Pastorets d'en Folch i Torres el 2016 amb diferents actes.
Les diferents reunions s'han realitzat a Palau Solità i Plegamans a la seu
de la Fundació Folch i Torres.

•

Amb quatre 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 del dia a dia: http://www.facebook.com/calaixdesastresantfeliu

•

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
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5. BALANÇ ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC A.C. CALAIX de SASTRE
2014
INGRESSOS
Campament patge Shelin
Donatius
Material
Material tècnic
Actuacions i tallers**

DENIP- Espectacle per la Pau
Material tècnic
Material

Sant Jordi

2314,21
14,21

Departament Cultura Aj SF
Material i Premis

Aplec de la Salut
Números rifa xai
Trabucaires
Equip de so
Xais
Altres

Corpus

2324,42

2300,00

73,70
1000,73
1249,99

752,62
752,62

752,62
752,62

400,00

3,17
3,17

300,00
300,00

301,46

Material

XVII Gran Gimcana de la Rosa

DESPESES

301,46
1029,61
1029,61

1024,85
325,00
499,85
200,00

40,00

0,00

700,00
700,00

1070,70

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 + servei bar
Grup TRIANGLE
Material tècnic
Sancti Felicis
Tallers, ruta, actuacions
Sopar
Material tècnic
Suport Mònica

148,22
522,48
400,00

507,45
507,45
0,00

480,80
197,96
0,00
282,84

387,10

805,87
300,00
164,87
279,75
61,25
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VI Festa dels Lectors de Cavall Fort
Cartells + plotter + fotocòpies
Material tècnic
Material i menjar
Begudes
Transport i suport Mònica

363,00

1167,24
181,00
551,40
38,15
142,34
254,35

Castanyada

193,00

430,27
33,27
397,00

1552,00
752,00

363,54

Material i castanyes
Material tècnic

Pessebre vivent
Entrades
Material i berenars
Material tècnic
Repres. Poble Espanyol 27des

6,54
800,00

357,00

Subvenció Ajuntament

1500,00

Altres

2687,00

Assegurança responsabilitat civil
Compte corrent
Fotocòpies
Material d'oficina
Coordinadora Pessebres vivents
Coordinadora Pastorets
Ofrena floral 11 set 2014
Manteniment web
Col·laboracions (JM,carnaval, coca, CAL)
Xapes
Participacions loteria GrossaCat14

187,00
10,00
2490,00

174,24
2110,00

12725,99

11871,67

TOTAL
Saldo anterior
Balanç 31 desembre 2014

3146,73
359,84
2,00
320,65
0,00
60,00
100,00
20,00
0,00

-852,45
1,87

** 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 la infrastructura.
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.
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.
S'ha pogut recuperar el dèficit de l'any anterior, però no hi ha superhàbit.
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