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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.
També cal destacar que ha col·laborat dins el Grup dels Lectors de
Cavall Fort, realitzant la 8a Festa dels Lectors a Castellterçol. És una
activitat que ha tingut molta participació d'arreu de Catalunya, que es
va realitzar el dimecres 12 d’octubre a diferents espais de
Castellterçol.
L'entitat també 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.
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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 2016 el patge Shelin ha muntat el seu campament als jardins
del Palau Falguera. Per cinquè 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 setena.
S'ha recollit 844 cartes i 3 xumets al campament en un sol dia. Han passat més
de 2500 persones pel campament, que ha tingut
molt ambient i molta cua per visitar el Shelín tot i la
pluja de mitja tarda que va fer que les activitats
pleguessin més d’hora.
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 quart any
consecutiu. I es va muntar tot un mercat d’artesans amb diferents paradistes.
La distribució dels espais ha canviat, començant a construir “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, Circuit de proves, Fàbrica de
fanalets, Granja reial, Mina del Carbonet, Ponis reials i Carpa del Patge Shelín
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 202 i 2 xumets.
• Espectacle per la Pau 2016
Enguany els actes del DENIP es van realitzar dins la sala Ibèria per decisió del
Consell Solidari, l’altre organitzador dels actes des de fa anys. Per onzena
vegada es va celebrar la diada el dissabte 30 de
gener de 2016.
A partir de les 17h tallers, treballs escolars, conte
"Sopa de pedres" grup de gospel de les
Mercedàries, grup de cant d'Aula de Música i
Teatre i l'Avenç d'Esplugues, parlaments amb la
presència de Joan Carles Moreno, coordinador
XEAUC, cançó "Trista" amb enlairada de globus,
xocolatada i dansa tribal amb Samarkand tribal. Degut a una mala comunicació
no es va desenvolupar l’acte tal i com ens hagués agradat com a entitat.

• Sant Jordi 2016
Com és tradició, el dia de Sant Jordi la plaça de
la Vila s'omple de parades de roses i llibres.
Calaix de Sastres hi va tenir presencia amb una
parada, fent promoció de les diferents activitats.
Enguany però, 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 XII Setmana per la
Llengua, dos dies abans, dijous
21 a la plaça de la Salut.
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, tot i les
petites gotes de pluja que van anar caient Dins la porxada de la plaça s'hi van
concentrar més de 50 persones.

•

19a Gran Gimcana de la Rosa
Es va organitzar per vuitena vegada sota el segell
de Calaix de Sastre, enguany amb l’estimable
col·laboració del Consell d’Infants, que va donar un
nou impuls a l’activitat. La gimcana va servir per
presentar el passaport cultural que el Consell
d’Infants havia creat, destacant nou punts del
patrimoni de la ciutat.

Es va dur a terme el dissabte 7 de maig, dins les Festes de Primavera de Sant
Feliu de Llobregat amb un ambient plujós. Tot i així, l’activitat no es va anul·lar,
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ja que molts membres del Consell d’Infants havien preparat les diferents proves
de la gimcana i n’eren voluntaris.
Va aconseguir la participació de 44 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 21 voluntàries i voluntaris.
La gimcana enguany, va constar de 9 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 estaba en obres) i ha finalitzat per cinquè any
consecutiu als jardins del Palau Falguera on es van repartir els premis i es va fer
la tradicional caramelada final.

• 20è Aplec de la Salut
Per sisè any consecutiu, Calaix de Sastre, ha organitzat l'Aplec de la Salut.
Enguany s’ha realitzat la 20a edició, després que els Amics de les tradicions i
caramelles el recuperessin.
Enguany l'Aplec s'ha fet el 16 de maig, dilluns de Pentecosta. 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 quarta vegada
en processó amb portants a peu.
El pregó no el va realitzar cap pregoner, es van recordar paraules de la Joana
Raspall i una sextina que havia composat l’Agustí Vilar. Hi hagué unes paraules
del nou rector, Mn. Josep Maria Domingo. Es va fer esment de 20 anys d'Aplec,
70 anys de la construcció de l'actual església de Sant Llorenç després d'haver
estat derruïda durant la guerra, 20 anys de la Colla de Campaners, 10 anys de la
proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de la diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat. També es van recordar els aniversaris de dues colles
que van posible l’Aplec, els 30 anys dels Trabucaires de Sant Llorenç i els 20
anys que els Castellers 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 una projecció de les diferents fotografies dels
aplecs antics realitzats a principis i mitjans del segle XX.
Van participar entre públic i gent de colles més de 500 persones.
5
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• Corpus 2016
S'ha tornat a organitzar enguany l’ou com balla durant
la festivitat de Corpus, enguany amb més decoració 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 26 el 29 de maig.
Diumenge de Corpus, dia
29 la catifa la vam dedicar
als 70 anys de la dedicació de la nova esglèsia Sant
Llorenç, 20 anys dels campaners i 10 anys de la
Moreneta, patrona del Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat i a nivell cultural general a l'any Llull i els
400 anys de Cervantes i Shakespeare.

• Flama del Canigó – Focs de Sant Joan 2016
A partir de les 17h a la plaça de l'Estació es va reunir la gent voluntària que va
anar a buscar la flama a Esplugues, que després
fent relleus, va arribar fins la plaça de la Vila.
Allà de les 18.15h hi hagué animació familiar amb
l'Oriol Bargalló i l'Andrés García. La Flama la van
rebre els Castellers de Sant Feliu, que celebren 20
anys, amb un pilar i l’encesa del peveter. Hi hagué
també lectura de textos per part de la Biblioteca
Montserrat Roig i Fet@santfeliu, l’actuació de la
Mula de l'ACF, el repartiment de la flama per les
revetlles i coca i vi dolç per a tothom.
El manifest d’enguany el va llegir Marta Carrera,
membre dels Castellers de Sant Feliu.
Tot i que no hi hagué la participació de tantes colles
com l’any passat, es van tornar a superar les duescentes persones de públic.

• Sant Llorenç 2016
Del 7 al 10 d’agost es va celebrar a Sant Feliu la Festa Major de Sant Llorenç.
Enguany Calaix de Sastre va ajudar a ampliar el nombre d’activitats i va
organitzar per primera vegada el dilluns 8, a les 19h
una festa d'escuma amb Gil Ratataplam a la Plaça
Lluís Companys abans de la sessió de cinema que
es feia al vespre a la plaça de la Vila.
Dimarts 9, per vuitena vegada vam organitzar la
revetlla de Sant Llorenç amb bitllets tradicionals a
les 18h, seguides de l’espectacles d’animació
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"Viatge a la Conxin Xina" a les 20h amb Gil Ratataplam i sopar a la fresca.
L’associació de Balls d’envelat va organitzar el ball a la fresca, però el ball del
fanalet finalment no es va poder realitzar per la sobtat xàfec que hi hagué.

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: màgia - 256 persones, festa escuma – 208 persones, cinema 268
persones, revetlla 103 a l’animació i 208 ballant, 196 eucaristia + aperitiu (que es
van afegir més), 224 a les sardanes més l’actuació de 30 castellers i 403 a les
havaneres.

• V Sancti Felicis
Enguany Calaix de Sastre ha realitzat la cinquena 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, 1013 anys.
Enguany es va continuar potenciant la presència d'activitats als jardins del Palau
Falguera sense fer ruta histórica, ja que el resultat del 2015 va ser molt positiu.
Va fer bon dia i es va duplicar el nombre de públic de l’edició anterior, ja que hi
van passar més de 400 persones.

Hi hagué la presència de l'associació ARCOFLIS que va fer un taller de tir amb
arc i el duo de música tradicional Sagristà & Soler. Durant la tarda 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 i de vitralls (amb paper de celofan). 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
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”.
7
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• Castanyada 2016 i Correllengua
A la plaça de la Vila, els dies 31 d'octubre i 1 de novembre de 2016 vam realitzar
castanyada popular combinada amb actes del Correllengua 2016 dedicat a
Montserrat Roig. El dilluns 31Tallers 20 anys
Correllengua, construcció del trencaclosques
gegant dels Països Catalans, concurs de jeroglífics,
exposició Montserrat Roig i DiscoCAT Calaix (amb
videoclips
de
cançons
catalanes).
Dimarts 1 es van fer tallers 20 anys Correllengua,
concurs
jeroglífics,
"Gresca
fresca"
amb
deParranda, l’arribada de la Flama de la Llengua i
la lectura del Manifest
A més a més es van coure castanyes que es van vendre a preus molt populars.
Hi van assitir un centenar de persones cada dia, més les que passaven a
comprar castanyes.
Dimecres dia 2 es va fer un últim acte del
Correllengua presentant la segona novel·la de
Jordi Romeu, Descalça a la Biblioteca popular
Montserrat Roig amb molt poca afluència. Aquesta
presentació es va repetir dimecres 16 de novembre
pel matí al Casal Municipal de la Gent Gran dins el
grup de lectura en veu alta. Així en va poder gaudir
més gent.

• Pessebre vivent 2016
S'ha realitzat la 10a 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 tercer any
consecutiu, ampliant el nombre de sales i fent el
final a fora a la terrassa.
Enguany s'han fet 15 funcions on han assistit 459 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
primera vegada s’han venut entrades on-line. Han ensenyat el carnet de Súper
99 infants i s’han venut 39 entrades per internet.
S’ha fet il·luminació nova 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 27 actrius i actors, la majoria menors d'edat.
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Enguany també s’ha realitzat l’exposició de Nadal
del Palau Falguera amb "Pessebre vivent, 10
anys de tradició" del 23 de desembre de 2016 al 8
de gener de 2017. Centenars de persones la van
poder veure a la sala d'exposicions de la planta
baixa del Palau Falguera al costat de l'estafeta del
patge Shelín.
L'exposició constava de 12 plafons amb l'origen
dels Pessebres Vivents, la Coordinadora de Pessebres Vivents, els antecedents
a Sant Feliu i després la història del nostre pessebre agrupada en els diferents
espais que ha estat i els llocs on s'ha exportat. Completa l'exposició un recull
d'imatges fotogràfiques que s'anaven projectat i un pessebre monumental al mig
de la sala.
A més a més, s'ha participat a la 4a Mostra de
Pessebres Vivents del Poble Espanyol. Durant el
diumenge 11 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 set anys que forma part de la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya.
S’han realitzat els espectacles de Carnaval (7 de febrer), final de curs (25 de
juny) i la representació de Pastorets de Folch i Torres, que durant el 2016 s’havia
realitzat el 3 de gener. Però pel Nadal 2016 es va realitzar el diumenge 8 de
gener de 2017.
S'està participant dins el grup de treball del Centenari dels Pastorets de Folch
i Torres que ha organitzat diferents actes durant el 2016.

3. COL·LABORACIONS
• Trobada equips de foc Flama del Canigó
El dissabte 20 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 Girona. Allà es va fer un record emotiu a
Muriel Casals, l’Assemblea anual dels equips de foc i es van presentar les
novetats d’enguany, entre elles el 1r congrés de focs del Mediterrani, en
commemoració dels 50 anys que per primera vegada va arribar la flama del
Canigó a Catalunya per Coll d'Ares.
9
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• Carnaval 2016
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 13 de febrer,
on s'ha contractat Qkades per fer un taller de
màscares-sardina amb goma-eva i una actuació de
màgia amenintzant la concentració de gent a la plaça de la Vila, abans de la
processó cap a la plaça de la Salut.

• I simposi internacional de Focs de la Mediterrània
Vam participar en el I simposi de Focs de la Mediterrània
celebrat al recinte firal de Sucre de Vic el dissabte 28 de
maig de 2016.
Després de les ponències, vam gaudir del sopar
espectacle en commemoració dels 50 anys de l’arribada
de la Flama del Canigó a Catalunya.

• Centenari dels Pastorets de Folch i Torres

Com a membres organitzadors del Centenari dels Pastorets de Folch i Torres
hem participat en les següents activitats:
- Presència a la Tamborinada, el 5 de juny, enguany dedicada als
Pastorets de Folch i Torres.
- I Concurs internacional de cuplets el
diumenge 18 de setembre de 2016 al
Centre Parroquial de Sant Feliu de
Llobregat.
- Representació conjunta dels Pastorets
amb 16 grups de Catalunya a l’acte
central el dissabte 1 d’octubre a Palausolità i Plegamans.
- Representació dels Pastorets de Súria
amb col·laboració de la resta de grups de Pastorets de Folch i
Torres a la Generalitat de Catalunya el 27 de novembre.
- Acte cloenda a Montserrat, el 10 de desembre, amb la presència
de l’ambaixador Toni Albà i la Lloll Beltran. Abans es va fer una
ofrena floral al monolit de Folch i Torres al camí dels Degotalls.

• 2ª Trobada de Pessebres Vivents
Enguany s’ha realitzat a Montserrat la 2ª Trobada
de Pessebres Vivents de Catalunya el diumenge 19
de juny. Allà s’han compartit experiències de
10
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diferents pessebres i s’han presentat diferents novetats de la temporada: l’APP
dels
pessebres
Vivents
i
la
venda
d’entrades
on-line.
Vam ser rebuts pel pare Abat i vam cloure la jornada amb un dinar de germanor.

• 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.

• VIII Festa dels Lectors de Cavall Fort
A travès del Grup de Lectors de Cavall Fort hem col·laborat en la 8ª Festa dels
Lectors de Cavall Fort, enguany celebrada el 12 d’octubre a Castellterçol.

• Diferents mecenatges
Hem col·laborat amb els mecentatges del llibre “Fem Comarca” del Centre
d’Estudis del Baix Llobregat i de la nova web de Fet@santfeliu, el diari digital de
la ciutat.

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 5
números diferents que s'han venut per aconseguir fons per l'entitat.

•

Documental “Festardor”
S'ha seguit la difusió del documental gravat el 2011 i estrenat el 2012
www.festardor.cat i al Facebook: http://www.facebook.com/festardor

5. COMUNICACIÓ
•

Amb sis anys de funcionament la web de Calaix de Sastre, des del 28
d’agost de 2010, enguany s’ha tornat a actualitzar amb les noves seccions
que té i arxivant les activitats que no fa (www.calaixdesastresantfeliu.cat).
Així periòdicament també s’han anat actualitzant els apartats de noticies
amb les noves activitats i col·laboracions.
11

MEMÒRIA 2016

•

Les actualitzacions es fan a través de la plana Facebook, on s'han penjat
fotografies
i
vídeos
del
dia
a
dia:
http://www.facebook.com/calaixdesastresantfeliu

E

En la gráfica es pot veure l’evolució de les visites comparades amb les del 2015
(es podrà observar que el recompte va fallar des del mes d’agost de 2015 al mes
d’abril de 2016.)
Tot i així en els 8 mesos comptabilitzats del 2016 la web ha rebut 557 sessions
de 449 usuaris que han visitat 1578 pàgines. Aquests usuaris miraven gairebé 3
pàgines per sessió. I el percentatge de rebot ha baixat al 60%.
Els camins em que els usuaris visiten la web tenen gairebé la mateixa proporció,
excepte els que venen a través de les xarxes socials (4,5%). Um 33,9% hi
accedeix directament, un 31,4% a través d’uma pàgina de referència (sobretot a
través de la web de la Coordinadora de pessebres) i um 30,2% mitjançant un
motor de búsqueda.

• S’ha continuat actualitzant i mantenint la xarxa social Facebook a través
d’una pàgina de l’entitat on era molt fácil i ràpid col·locar les galeries de
fotografies de les diferents activitats. Tot i que els últims mesos de 2016
també se n’han posat al Google Fotos per tal de poder-les enllaç a la
pàgina web. Aconseguint 46 nous seguidors i un total de 4493 persones
d’abast.
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• Enguany s’han creat també els perfils de twitter (mes de febrer) i
d’Instagram (finals de juliol).
• En els gairebé 11 mesos de funcionament del perfil de twitter, s’han fet
185 piulades que han obtingut 14910 impressions. El perfil té 89
seguidors.
• A l’Instagram hem publicat 5 entrades i el perfil de l’entitat actualment té
52 seguidors i 209 m’agrada a les diferents publicacions.
• Hem aconseguit tenir dos reportatges en forma de notícia a ETV, una pel
V Sancti Felicis i l’altra pels 10 anys del Pessebre Vivent.
• La notícia del V Sancti Felicis també va sortir publicada a La Vanguàrdia.
• Hem participat al magazime matinal Ben Trobats de la XTVL en dues
ocasions el mes de desembre: promocionat Pastorets i Pessebre Vivent.
• 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.
• Hem entrat 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.
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6. BALANÇ ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC A.C. CALAIX de SASTRE
2016
INGRESSOS
Campament patge Shelin
Donatius
Material
Material tècnic
Actuacions i tallers**

2400,00
0,00

DESPESES
2085,64

2400,00

4,90
0,00
2080,74

DENIP- Espectacle per la Pau

0,00

0,00

Sant Jordi

0,00

0,00
0,00

300,00
300,00

318,84

Material

XIX Gran Gimcana de la Rosa
Departament Cultura Aj SF
Material i Premis

Aplec de la Salut - 20a edició
Números rifa xai
Trabucaires
Equip de so
2 Xais 2016 + 1 xai 2015
Altres: esmorzars, aigües

Corpus

318,84
500,00
500,00
pendent

0,00
274,98
11,35
35,00

0,00
0,00
0,00

0,00

548,22
143,97
4,25
400,00

760,50
610,50
150,00

667,61
267,61
200,00
200,00
0,75

205,00
205,00

938,77
600,00
176,78
83,36
78,63

0,00

0,00

276,00
276,00

669,00
69,00

Material Ou com balla
Material Catifa de flors

Flama del Canigó
Coques i vi
Material
Animació infantil

Sant Llorenç
Sopar + servei bar
Festa escuma
Animació Gil Ratataplam
Material
Sancti Felicis - 5a edició
Tallers, actuacions
Sopar
Material
Suport Mònica
8a Festa dels Lectors de Cavall Fort
Castellterçol 12-10-16

Castanyada i Correllengua
Material i castanyes

286,33
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600,00

Disco i Animació deParranda

Pessebre vivent
Entrades
Material expo, berenars i cava
Material tècnic
Repres. Poble Espanyol 11des

1321,00
1071,00

924,72
28,31
118,65
806,07

250,00

Subvenció Ajuntament

2200,00

Altres

2675,00

Assegurança responsabilitat civil
Mecenes llibre CECBLL Fer comarca
Mecenes web Fet@santfeliu
Fotocòpies
Material d'oficina
Coordinadora Pessebres vivents
Coordinadora Pastorets
Ofrena floral 11 set 2016
Manteniment web+Femturisme
Actuacions Festa Cervesa
Xapes
Participacions loteria GrossaCat15
Premi per reintegrament d'un número

300,00
360,00
1695,00
320,00

3328,49
359,84
100,00
50,00
172,91
101,82
180,00
195,00
20,00
111,32
200,00
217,80
1615,00
4,80

10672,50

9767,62

TOTAL
Saldo anterior
Balanç 31 desembre 2016

910,42
1815,30

** 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’activitat del DENIP no va causar cap despesa, al canviar-ne l’estil i
l’organització. Depén del Consell Solidari.
L’Aplec de la Salut ha tingut la col·laboració de Gràfiques Ossó en la part de
copisteria i impremta.
Enguany, gràcies principalment a les col·laboracions exteriors hem aconseguit
superhàbit.
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