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CONCEPTE

Retribució de la Junta 0,00
Quotes cantaires 0,00
Altes nous cantaires 0,00
Quotes Socis col.laboradors 55,00
Honoraris direcció 5.525,00
Liquidació anual IRPF honoraris direcció 975,00
Despeses ajudant direcció coral 1.000,00

3. Coral Infantil Propaganda any anterior pendent liquidar 265,50
Fotocòpies, partitures, segells, papereria … 200,07  

Petit material 13,22
Aigues pels cantaires 0,00
Quotes associacions 142,00
Manteniment Domini Website 137,07
Comissions de manteniment i despeses bancàries 217,39
Interessos i ingressos bancàris 0,00
Renegociació comissions 0,00
Impostos i tramitacions oficials 0,00

5. Caps de Setmana Assaig cap de setmana 0,00
6. Jornades d'Intercanvi (No previst) 0,00

Aplec de Sant Hilari 0,00
Diada de Sant Jordi 0,00
Concert al Teatre Auditori de Granollers 60,00
Concet fi de curs 2011-2012 422,48
Cantada d'Havaneres dels Torrabastons 500,00
Cantada solidaria 11 de Setembre 40,00
Cantada col.laboració "Jesucrist Superstar" 0,00
Concert de Nadal 300,00
Cantada de Nadales a la Guarderia Pica-Soques 0,00
LLoguer pantalles acústiques 0,00
Aportació a la direcció 0,00

9. Mostra d'Entitats (No es va celebrar) 0,00
10. Inversions Mobiliari i Manteniment 93,99
11. Loteria Loteria de Nadal 4.740,00
12. Botiga - Marxandatge Confecció articles promo i venda d'estocs 242,84

Conferències, Xerrades, Col.loquis 0,00
Celebracions gastronòmiques 1.033,88
Obsequis / Aconteixements / Donacions 356,20
Donacions a entitats benèfiques 1.836,66
Propaganda i Publicitat 515,00
Patrocinadors 0,00

14. Oci Excursions, Sortides … 850,00
15. Subvencions Sol.licitud subvenció Ajuntament 0,00 .

19.521,30

       a) Despeses

      ESTAT  DE  COMPTES, del 01 de GENER al 31 de DESEMBRE de 2012

7. Concerts

8. Festival de Música

1. L'Entitat, Cantaires, Socis

DESPESES

4. Funcionament ordinari

       G-58922337 - AGRUPACIÓ CORAL CARDEDEUENCA - Can Serra 08440 Cardedeu                               

TOTAL DESPESES

2. Direcció

13. Diversos
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b) Ingressos

CONCEPTE

Retribució de la Junta 0,00
Quotes cantaires 6.100,00
Altes nous cantaires 150,00
Quotes Socis col.laboradors 1.050,00
Honoraris direcció 0,00
Liquidació anual IRPF honoraris direcció 0,00
Despeses ajudant direcció 0,00

3. Coral Infantil Propaganda any anterior pendent liquidar 0,00
Fotocòpies, Partitures, segells, etc. 0,00
Petit material 0,00
Aigues pels cantaires 0,00
Quotes associacions 0,00
Manteniment Domini Website 0,00
Comissions de manteniment i despeses bancàries 0,00
Interessos i ingressos bancàris 0,13
Renegociació comissions 79,65
Impostos i tramitacions oficials 0,00

5. Caps de Setmana Assaig cap de setmana 0,00
6. Jornades d'Intercanvi (No previst) 0,00

Aplec de Sant Hilari 0,00
Diada de Sant Jordi 0,00
Concert al Teatre Auditori de Granollers 0,00
Concert fi de curs 2011-2012 750,00
Cantada d'Havaneres dels Torrabastons 500,00
Cantada solidaria 11 de Setembre 0,00
Cantada col.laboració "Jesucrist Superstar" 0,00
Concert de Nadal 1.466,39
Cantada de Nadales a la Guarderia Pica-Soques 0,00
LLoguer pantalles acústiques 0,00
Aportació a la direcció 1.500,00

9. Mostra d'Entitats (No es va celebrar) 0,00
10. Inversions Mobiliari i Manteniment 31,00
11. Loteria Loteria de Nadal 5.820,00
12. Botiga- Marxandatge Confecció articles promo i vendes d'estoc 48,00

Conferències, Xerrades, Col.loquis 0,00
Celebracions gastronòmiques 38,17
Obsequis / Aconteixements / Donacions 111,00
Donacions a entitats benèfiques 0,00
Propaganda i Publicitat 0,00
Patrocinadors 540,00

14. Oci Excursions, Sortides … 870,00
15. Subvencions Sol.licitud Subvenció Ajuntament 0,00

19.054,34

        G-58922337 - AGRUPACIÓ CORAL CARDEDEUENCA - Can Serra 08440 Cardedeu                      
      ESTAT  DE  COMPTES, del 01 de GENER al 31 de DESEMBRE de 2012

2. Direcció

7. Concerts

INGRESSOS

1. L'Entitat, Cantaires, Socis

TOTAL INGRESSOS

4. Funcionament ordinari

8. Festival de Música

13. Diversos
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c) Resum

19.521,30

19.054,34

-466,96

4.862,21

4.395,25

935,00

3.460,25

        ESTAT  DE  COMPTES, del 01 de GENER al 31 de DESEMBRE de 2012

TOTAL DESPESES

SALDO DISPONIBLE A 31 DESEMBRE 2012

        G-58922337 - AGRUPACIÓ CORAL CARDEDEUENCA - Can Serra 08440 Cardedeu                           

PENDENT COBRAMENT A 31 DESEMBRE 2012

TOTAL INGRESSOS

TOTAL BENEFICI /DÈFICIT

                              RESUM

DISPONIBLE+REALITZABLE A 31 DES.2012

SALDO A 01 GENER 2011
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d)   Quadre comparatiu dels desviaments respecte al pressupost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reals Pressupostat Reals Pressupostat

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.100,00 6.480,00

Altes nous cantaires 0,00 0,00 150,00 100,00

55,00 55,00 1.050,00 1.050,00

5.525,00 5.525,00 0,00 0,00
975,00 975,00 0,00 0,00

Despeses ajudant direcció 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3. Coral Infantil 265,50 265,50 0,00 0,00

200,07 250,00 0,00 0,00

13,22 100,00 0,00 0,00

Aigues pels cantaires 0,00 50,00 0,00 0,00

142,00 142,00 0,00 0,00

137,07 130,00 0,00 0,00

217,39 230,00 0,00 0,00

Interessos i ingressos bancaris 0,00 0,00 0,13 3,00

Renegociació comisions 0,00 0,00 79,65 130,00

0,00 18,00 0,00 0,00

5. Caps de Setmana Assaig cap de setmana  0,00 0,00 0,00 0,00

6. Jornades d'Intercanvi (No previst) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Diada de Sant Jordi 0,00 0,00 0,00 0,00

Concert al Teatre Auditori de Granollers 60,00 0,00 0,00 0,00

422,48 980,00 750,00 500,00

Cantada d'Havaneres dels Torrabastons 500,00 500,00

40,00 0,00 0,00 0,00

Cantada col.lab. "Jesucrist Superstar" 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 700,00 1.466,39 370,00
0,00 0,00 0,00 0,00

LLoguer de pantalles acústiques 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.500,00 1.100,00
9. Mostra d'Entitats 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Inversions 93,99 80,00 31,00 0,00
11. Loteria 4.740,00 4.800,00 5.820,00 5.913,00
12. Botiga-Marxandatge 242,84 0,00 48,00 0,00

Conferències, Xerrades, Col.loquis 0,00 450,00 0,00 0,00

1.033,88 700,00 38,17 0,00
356,20 200,00 111,00 0,00

1.836,66 740,27 0,00 0,00

515,00 1.400,00 0,00 0,00

0,00 0,00 540,00 880,00
14. Oci Excursions, Sortides ... 850,00 850,00 870,00 850,00

15. Subvencions Sol.licitud subvenció Ajuntament

19.521,30 19.640,77 19.054,34 19.940,77

119,47 886,43

DÈFICIT REAL / BENEFICI REAL =   466,96€

Patrocinadors

Loteria de Nadal

Confecció articles promo i vendes d'estocs

Propaganda i Publicitat

TOTAL 

DESVIAMENT COST REAL RESPECTE PRESSUPOST

INGRESSOS

Cantada solidaria 11 de Setembre

Concert fi de curs 2011-2012 

Honoraris direcció  

Quotes cantaires

Aplec de Sant Hilari

1. L'Entitat, Cantaires, Socis

4. Funcionament ordinari

Fotocòpies, partitures, segells, etc. 

Propaganda any anterior pendent liquidar

Retribució de la Junta

Quotes Socis Col.laboradors

Liquidació anual IRPF honoraris direcció

DESPESES
CONCEPTE

2. Direcció

7. Concerts

8. Festival de Música

13. Diversos
Donacions a entitats benèfiques-Cardedeu respon

Mobiliari - Manteniment

Obsequis /Aconteixements / Donacions

Celebracions gastronòmiques

2.564,77

Petit material

Quotes associacions

Manteniment Domini Website 

Comissions de manteniment i despeses bancàries

Impostos i tramitacions oficials

(No previst)

Concert de Nadal 

Aportació a la direcció

Cantada de Nadales a la guarderia Pica-soques
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  2. COMENTARI DE LES ACTIVITATS I MITJANS ECONÒMICS NECESSARIS  

      PER PORTAR A TERME LES ACTUACIONS DE LA CORAL   

      

 
   DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I ACTUACIONS  SEGONS LES: 
  a) Despeses 

 
1. L’Entitat, Cantaires, Socis 
2. Direcció 
3. Coral Infantil 
4. Funcionament ordinari 
5. Caps de setmana 
6. Jornades d’Intercanvi 
7. Concerts 
8. Festival de Música 
9. Mostra d’Entitats i Associacions 
10. Inversions 
11. Loteria 
12. Botiga - Marxandatge 
13. Diversos 
14. Oci 
15. Subvencions 

 
 
 
      1-  L’ENTITAT, CANTAIRES, SOCIS 
       
           Reunions de la Junta  
           Com sempre, la junta s’ha reunit periòdicament durant l’any al local social o a casa   
           d’algun membre de la junta per portar a terme el control de les activitats o resoldre   
           qüestions puntuals. La primera reunió de l’any es va fer el 7 de febrer. 
           Els temes tractats consten a les actes emeses per la secretària i es poden consultar a       
           través del web agcc.cat.  
           A part de les reunions citades, els membres de la junta que formen part de la gestió  
           del F.M.C. junt amb els voluntaris aliens a la junta, varen celebrar múltiples reunions i   
           gestions per contractar les actuacions i portar a terme el tretzè “Festival de Música  
           de Cardedeu” i posteriorment per preparar-ne el catorzè. 
           El 16-10-2012 també es va fer una primera reunió general amb tots els cantaires  
           invitats prèviament a participar en la preparació del centenari de la Coral després  
           d’haver seleccionat una sèrie de propostes fetes entre tots els cantaires. 
           Els vocals de la junta, a qui corresponia la representació, també foren presents a les  
           reunions organitzades pel patronat de cultura. 
           El president de la Coral va assistir a diferents entrevistes amb la regidora de cultura   
           per tractar temes puntuals. 
        
          Assemblees  
           a. El dijous 26 d’abril, dins la segona part de l’horari d’assaig, es va celebrar una  

    assemblea extraordinària per presentar i aprovar, entre altres assumptes, el Balanç  
    definitiu de l’any 2011 i l’aprovació del pressupost per l’any 2012. Prèviament  
    aquests documents havien estat penjats a la web des del 31-03-2012. Després de  
    fer-ne un petit comentari, es va donar instruccions a tots els cantaires de com  
    podien consultar-ho a través de l’Intranet de la www.agcc.cat  o mitjançant el     
    dossier confeccionat per aquells que no disposaven d’Internet. 
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           b. Previ acord de la Junta es va considerar no portar a terme l’assemblea ordinària a   
               començament del curs 2012-2013, ja que no hi havien temes a tractar i els més   
               importants ja s’havien exposat durant l’assemblea extraordinària d’abril.            
               Com ja s’ha comentat anteriorment, totes les actes es poden consultar a traves del   
               web agcc.cat. 
 
           Pressupost   
           Un cop aprovat el pressupost per l’any 2012, en una reunió de la Junta, es va  
           procedir a fer-lo públic a través de l’Intranet a tots els membres de la Coral el15 de  
           febrer de 2012.  
  
           Noves TIC’s 
           Durant l’any, la vocal responsable de les TIC’s, Verònica Vidal, va esmerçar bona part   
           del seu temps lliure a administrar i mantenir la part tècnica de la web de la Coral i a  
           encoratjar a tots els cantaires a usar-la pel bon profit d’ells mateixos i l’estalvi, per  
           part de l’entitat, de partitures fotocopiades.   
 
           Retribució de la Junta     
           Cada membre de la junta es responsable de gestionar i portar a terme les feines  
           específiques del seu càrrec a la junta. El temps esmerçat en aquestes tasques és a  
           títol gratuït i per tant de cost 0,00€ per a l’entitat. 
 
           Quotes cantaires 
           Cada cantaire va haver de satisfer la nova quota anual de 120,00€ amb la possibilitat  
           de fraccionar-la en dos terminis durant el transcurs de l’any.  
 
           Altes nous cantaires   
           Aquest any van començar 6 cantaires nous que van pagar la ja establerta matrícula  
           d’ingrés de 25,00€ i l’aprovisionament per part de la Coral d’un Kit format per: Una  
           carpeta que conté les partitures del moment, un escrit de benvinguda a la Coral, un   
           Pin de plata del nostre emblema “La Lira”, un llibre del 75è aniversari, el carnet de la   
           FCEC, etc. De tot aquest material hi havia existència en dipòsit i per tant sense cost   
           a comptabilitzar. 
           Des de mitjans de setembre a desembre van acudir per assajar el concert de Nadal,  
           dues noves cantaires (Holandeses) a les quals se’ls va fer un tracte especial acordat  
           amb la Junta consistent a pagar 50,00€ cadascuna per sufragar les despeses de  
           direcció. 
     
           Quotes Socis col·laboradors 
           Durant el mes de febrer es va procedir a facturar els rebuts dels socis col·laborador  
           produint-se dues devolucions per ordre expressa dels propis socis, per import global  
           de 55,00€ i, com a conseqüència, la baixa de col·laboradors de l’entitat. 
 
 
   
     2-  DIRECCIÓ   
      
          Assajos 
          a. El dia 12 de gener de 2011, l’Agrupació Coral Cardedeuenca va reprendre  
              novament els assajos sota la direcció del propi professor Emilio de la Linde, al  
              mateix local de “Tèxtil Rase” que ja ens havia estat cedit per l’Ajuntament durant   
              l’anterior exercici. L’horari dels assajos va ser, des d’un quart de deu fins a un  
              quart de dotze del vespre tos els dijous llevat d’algun que va escaure festa o per  
              motius excepcionals o climatològics, com el del 02-02-2012 que es va haver de         
              suspendre per pronòstic de nevada. El cost d’us d’aquest local va ser de 0,00€. 
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          b. Es van fer nombrosos assajos a Granollers per portar a terme el concert a l’Auditori      
              de “El Messies de Händel” 
          c. Con en l’exercici anterior, la Coral comptà amb l’ajudant de direcció, Manel Ferre,  
              que ajuda en tasques de director en absència del titular i també per dirigir assajos  
              quan cal separar als cantaires per cordes de veus.  
          d. Des del 31 de juny fins al 2 de setembre no hi va haver assaig per gaudi de les   
              vacances d’estiu. 
          e. Els primers assajos desprès de les vacances, foren els dies 3 i 9 de setembre per  
               fer un repàs de les cançons a interpretar per la diada de l’onze de setembre.  
 
          Classes de tècnica vocal 
          Previ als assajos, el mateix director de la Coral Emilio de la Linde impartí classes de  
          vocalització alternant les quatre cordes, una per setmana, des de 2/4 de 9 del vespre  
          fins l’inici de l’assaig. 
 
          Assistència als actes de la Coral 
          A més dels treballs mencionats, el director també va assistir a tots els actes  
          organitzats per la Coral: Direcció de tots els concerts, assistència a diverses reunions  
          de la junta directiva, etc. etc. 
 
          Honoraris direcció 
          Les factures dels honoraris del director, presentades trimestralment, en concepte de       
          “Cursos de direcció a l’Agrupació Coral Cardedeuenca” van ascendir a 6.500,00€   
          liquidat en tretze mensualitats de 425,00€ (5.525,00€) després d’haver efectuat la    
          retenció del IRPF corresponent. 
. 
          Despeses ajudant direcció 
          1000€ van pujar les despeses i gratificacions compensades a l’ajudant de direcció  
          Manel Ferre. 
 
          Liquidació IRPF 
          Trimestralment es va liquidar informàticament a l’Agència estatal d’administració  
          tributària l’import de les retencions i ingressos a compta de l’impost sobre la renda de  
          les persones físiques (IRPF mod.111) per valor de 975,00€ corresponent a l’aplicació  
          del 15% sobre els honoraris  percebuts pel director Emilio de la Linde durant tot l’any  
          2012. 
          A final d’any es va confeccionar i presentar el mod. 190 “Resum de l’any” a la AEAT i  
          l’entrega del certificat de retencions al perceptor Emílio de la Linde. 
 
 
 
      3- CORAL INFANTIL 
 

     Partida pendent 
          Es va procedir a liquidar una factura de 265,50€ de l’impremta Arco de l’any anterior  
          corresponent a la publicitat emprada durant l’intent de remuntar la Coral infantil.    
           
 
      
      4-  FUNCIONAMENT ORDINARI 
 
         Fotocòpies, partitures, segells, papereria ...      
         a. Les despeses de fotocòpies van pujar a 146,02€. 
         b. Es van adquirir 4 partitures originals de “El Messies” de Händel per valor de 39,93€  
             per entregar als nous cantaires sense cost per a ells. 
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         c. Compra talonaris numerats per entrades: 9,80€. 
        d. Compra d’un tampó i tinta: 4,32€.  
       
         Petit material  
        Per la confecció de vàries còpia de claus es va pagar 13,22€. 
 
         Aigües pels cantaires 
         Tenint en compte que durant els assajos cadascú es porta l’ampolla d’aigua, se  
         suposa que tampoc cal oferir-ne durant els concerts, i per aquest motiu no se’n van   
         comprar. 
 
         Quotes associacions 
         L’import de la quota anual per ser membre de la FCEC, enguany va costar  142,00€. 
         
         Website 
         a. Pel manteniment del Domini “.cat” es van pagar 137,07€ al Servidor contractat.  
 
         Comissions de manteniment i despeses bancàries 
         Les despeses bancàries per comissions, manteniment del compte corrent i de la Línia  
         oberta, facturació de rebuts, transferències, etc., ascendiren durant aquest període a  
         217,39€.  
 
         Interessos i ingressos bancaris 
         Consten en l’apartat d’ingressos “nº 4- Funcionament ordinari”.  
 
         Renegociació de comissions 
         L’import de les comissions generades i retrocedides a base de negociar amb la Caixa  
         consten en l’apartat d’ingressos “nº 4- Funcionament ordinari”.  
 
         Impostos, tràmits oficials i altres 
         a. Cap dels tràmits fets en organismes oficials van comportar despeses. 

b. Els impresos en format paper de les liquidacions trimestrals del IRPF van ser      
    eliminats per declaracions electròniques via Internet amb cost 0,00€. 

 
 
 
     5- CAPS DE SETMANA 
      
          Assaig cap de setmana  
          Aquest apartat va ser reemplaçat pels caps de setmana amb múltiples assajos fets a  
          Granollers per portar a terme el concert a l’Auditori de “El Messies de Händel”. El cost  
          va ser de 0,00€ ja que les despeses de desplaçament anaren a càrrec de cada  
          cantaire.  
           
 
 
     6- JORNADES D’INTERCANVI 
           
          Intercanvis 
          A l’ estar atrafegats pel concert a l’Auditori de Granollers, no es va preveure cap  
          intercanvi. 
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       7- CONCERTS 
          Aplec de Sant Hilari  
           Com de costum, el dia 15 de gener, una bona part de la Coral va assistí a la missa  
           per cantar els goigs en honor al Sant. Posteriorment molts membres del grup varen  
           acampar per dinar-hi sense que això suposés cap despesa per l’entitat.  
 
           Diada de Sant Jordi 
           Aquest any tampoc es va celebrar cap cantada en aquella diada.        
 
          Concert al Teatre Auditori de Granollers 
           Els dies 19 i 20 de maig la Coral va participar juntament amb altres corals i  
           l’Orquestra de Cambra de Granollers al concert participatiu de “El Messies de  
           Händel”. Ens va suposar una gran experiència tan col·lectiva com personal i tan sols  
           cal comptabilitzar les despeses del desplaçament del pianista Gregori Ferrer durant  
           els assajos a la Tèxtil Rase que van sumar 60,00€. La resta de desplaçaments dels  
           cantaires a Granollers no va comportar cap desembós per la Coral  ja que cada  
           cantaire es va sufragar el seu propi dispendi. 
            
           Concert  fi de curs 2011-2012 
           El 30 de juny a les 22h es va dur a terme el tradicional concert de fi de curs  
           “Concert d’estiu’12”.a la fresca !! al pati de Vil·la Paquita. El programa va constar de  
           dues parts ben diferenciades, en primer lloc la Coral va cantar set cançons populars i  
           a la segona, el Grup d’Havaneres “Els torrabastons” varen oferir un repertori molt  
           extens d’havaneres en el transcurs del qual es va oferir un piscolabis de rom  
           cremat, coca i cava a tot el públic assistent que havien pagat 5,00€ a l’entrada.  
           (Veure apartat d’ingressos nº 7- Concerts / Concert fi de curs 2011-2012  i 13-  
           Diversos / Celebracions gastronòmiques). 
           Les despeses principals per portar a terme el concert corresponen a dos micròfons  
           d’ARASO per import de 42,80€ i al pagament de la factura nº 1 del Grup d’havaneres  
           Torrabastons que aportaren l’organització, muntatge i focus d’iluminació per import de  
           300,00€. L’Ajuntament ens va cobrar 80,00€ en concepte de “Neteja”. 
           
          Cantada d’Havaneres del grup Torrabastons 
           “Els Torrabastons”, grup d’Havaneres, filial de l’Agrupació Coral Cardedeuenca, es va  
           desplaçar per tot el dia 4 d’agost al poble de Vinebre per celebrar-hi una cantada  
           d’havaneres. El cost de desplaçament, muntatge de llum i so, esmorzar, dinar i sopar  
           de les sis persones components del grup va ascendir a 500,00€ segons factura de  
           despeses presentada.  
 
          Cantada solidaria ”Onze de setembre”    
           La primera actuació desprès del descans estiuenc va ser, per  cinquè any consecutiu,  
           a l’ofrena floral de l’11 de setembre que l’Ajuntament fa al parc Pompeu Fabra durant  
           la Diada.  Es va dipositar un ram de flors per valor de 40,00€. 
           Els participants de la Coral, que enguany van ser molt nombrosos, interpretaren  
           l’himne de Catalunya “Els segadors” i “El cant de la senyera”.   
            
           Cantada col·laboració “Jesucrist Superstar” 
           La participació desinteressada a les quatre actuacions de l’espectacle “Jesucrist  
           Superstar”,  que va organitzar “Si fa no fa Teatre”, dirigits per la Laia Baraldes, no va  
           suposar cap despesa. L’organització va ser obsequiada amb una estatueta de la  
           “Lira” de la Coral que teníem en estoc. 
 
           Concert de Nadal 
           El tradicional concert de Nadal, “Concert de Nadal’12”,  es va celebrar el dissabte 22  
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           de desembre a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu a les 21:30h. Estava  
           organitzat per la Coral amb la col·laboració d’ Onco Cardedeu que s’ocuparia de la  
           recaptació voluntària dels assistents i en benefici de la Marató de TV3. 
           El programa del concert va constar de vàries parts. Una primera part de cançons  
           nadalenques interpretades per tos el cantaires de la Coral a peu de l’altar. En una  
           segona part, les dones oferiren dues cançons més, també des de l’altar, i foren  
           replicades per dues cançons interpretades pels homes des de dalt el cor. L’última part  
           es va cantar des de dalt el cor Interpretant varis fragments del Messies de Händel  
           acompanyats per l’organista Arnau Farré i amb l’assistència dels solistes Teresa  
           Casals, Soprano; Manel Ferre, Baix i la Contralt Àngels Busquets sota la direcció de  
           Emilio de la Linde. 
           Com a despeses tan sols cal comptabilitzar la factura dels honoraris de l’organista  
           que incloïa dos assajos i el propi concert amb un cost de 300,00€. 
           Tal com es detalla a l’apartat 13- Diversos / patrocinadors, els cinc rams de flors que  
           es van entregar, al director, organista i tres solistes a l’acabament del concert de  
           Nadal van ser patrocinats per “Floristeria Parera”. 
           Acabat el concert es va celebrar el sopar de Nadal a la Tèxtil Rase on cadascú va  
           aportar menjar fet a casa seva. El cost de la resta de menjar i begudes que van anar  
           a càrrec de la Coral es pot veure a l’apartat 13-Diversos  c. Celebracions  
           gastronòmiques. 
          
 
 
       8- FESTIVAL DE MÚSICA 
          
           El tretzè festival de musica, tot i esser organitzat per la Coral, no comporta cap   
           despesa  per a l’entitat ja que el seu finançament es comptabilitza independentment  
           dels comptes de la Coral. 
  
          
  
      9- MOSTRA D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

 
          Aquest any tampoc es va celebrar la Mostra d’Entitats i Associacions que organitzava  
          cada any l’Ajuntament.  
 
 
 
    10- INVERSIONS 
          La confecció de 2 àlbums fotogràfics (més 1 gratuït) del XIIIè F.M.C, va tenir un cost     
          de 93,99€. Un dels àlbums passà a formar part de la col·lecció per la Coral, el segon  
          el va adquirir el President Jaume Sala Riera per al seu us particular pagant-ne l’import  
          resultant del promig dels tres àlbums (veure l’apartat d’ingressos nº 10- Inversions), i  
          l’últim (el gratuït) es va regalar al Director Emilio de la Linde. 
           

      
 
    11- LOTERIA 
 

    Compra loteria de Nadal 
          Es va invertir 4.740,00€ en la compra de 237 dècims del número 56652 de la loteria   
          de Nadal per revendre’ls en 1977 participacions de 3,00€ c/una. 
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    12- BOTIGA – MARXANDATGE 
          Camisetes de promoció 
          Per promocionar la Coral, durant el concert de fi de curs es van confeccionar 30  

samarretes per import de 242,84€. 
 
 
 
    13- DIVERSOS          
 
          Conferències, Xerrades, Col·loquis 
          El primer dia d’assaig, 12-01-2012, va ser reemplaçar per una xerrada col·loqui  sobre  
          “El Messies de Händel” a càrrec de l’especialista musical de Catalunya ràdio, Joan  
          Vives que ens va il·lustrar i meravellar sobre el treball i la vida del músic i compositor  
          Händel. Malgrat que el ponent Joan Vives va acudir sense afany de cobrar, se’l va  
          obsequiar a posteriori amb una botella de vi “Embruixat de Lluís Llach” presentada en  
          caixa, junt a una carta d’agraïment, el cost del qual figura en l’apartat de despeses nº  
          13- Diversos a.obsequis diversos / donatius / Esdeveniments.  
 
          Celebracions gastronòmiques 
          a. El primer acte gastronòmic de l’any va ser el 9 de febrer per cruspir-nos el pernil    
              que va regalar la Guarderia Picassoques quan un grup de cantaires van anar-hi a  
              cantar nadales el desembre passat. Acompanyat de pa amb tomàquet i fruits secs,  
              el varem regar amb vi, refrescs, i aigües que havien sobrat de celebracions  
              anteriors. Només es va haver de comprar el pa, tomàquets, oli i alguns plats i gots  
              que va valdre 21,95€.  

 b. El ressopó del concert d’estiu a Vila Paquita va suposar les següents despeses:  
     Cava i vi 163,13€. Rom Pujol 144,13€. Plats, gots, refrecs,etc. 58,24€. Coca de Can   
     Vila 90,00€. Coca de la Fleca Puig 80,00€ (aquesta amb patrocini de la meitat del  
     cost. (Veure apartat d’ingressos 13- Diversos b. Patrocinadors). Embotits 67,97€. 

          c. El detall del cost del sopar de Nadal a la Tèxtil Rase fou: Fiança i Neteja obligat per  
     l’Ajuntament 150,00€ i 40,00€ respectivament. Cava i vi 180,29€. Tovallons, plats,  
     gots, tovalles, refrescs 38,17€. 
 

         Obsequis diversos / Donatius / Esdeveniments 
          a. La botella de vi regalada al conferenciant Joan Vives va costar 27,25€.     
          b. Al finalitzar el concert d’estiu es va entregar un ram de flors al director i  
              subdirector de la Coral per valor de 20,00€ de la “Floristeria Parera” 
          c. Per recordar el tancament del popular bar - restaurant “Tarambana”, la Coral els va  
              regalar un llibre dedicat i signat per tots els cantaires que va costar 17,95€.  
          d. Com de costum, per Nadal es va obsequiar al director de la Coral, Emilio de la   
              Linde, amb un pernil valorat en 45,00€. 
          e. Per agrair les actuacions desinteressades dels tres solistes durant el concert de  
              Nadal, se’ls va obsequiar amb un pernil a cadascú amb un cost total de 135,00€ les  
              tres peces. 
          f. Tan el director com l’organista i els solistes també foren obsequiats amb un ram de  
              flors cadascú per gentilesa de  “Flors Parera” i per tant sense cost.  
         g.  Seguint la tradició, es va regalar 3 participacions de la nostra loteria al director  
              Emili de la Linde, 10 a Mobles Cortina, que paguen cada any l’impressió, 2 al  
              Mossèn de la Parròquia, que ens cedeix l’església pel concert de Nadal, i 22 no  
              venudes que es va quedar la Coral per temptar la sort. El valor total fou de 111,00€.  
 
          Donacions a entitats benèfiques 
          a. Al tancament de l’exercici anterior encara no s’havia fet efectiu la donació de la  
              recaptació del concert de Nadal 2011 a “Cardedeu respon” i per tant es va procedir  
              a fer-ho a principis d’aquest any 2012 per l’import recaptat de 370,27€.   
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          b. La recaptació de 1.466,39€, organitzada i coordinada per “Onco Cardedeu” durant  
              el Concert de Nadal, va ser cedida voluntàriament per la Coral a aquesta entitat la  
              qual va ingressar la seva totalitat al compte de “La Marató de TV3” que enguany  
              anava destinada a la lluita contra el càncer.       
 
          Propaganda i publicitat 
          a. La factura de Criteri corresponent al disseny dels concerts d’estiu i Nadal va pujar  
              500,00€. Aquest import va ser esponsoritzat per la pròpia empresa Criteri. (Veure  
              apartat d’ingressos nº 13- Diversos / Patrocinadors). 

 b. El repartiment de fulletons i programes del concert d’estiu a càrrec d’un passant  
              contractat va valdre 15,00€.  
 
          Patrocinadors 
          El manteniment dels patrocinadors i col·laboradors, com Criteri de comunicació,  
          Impremta Arco, Parròquia de Santa Maria de Cardedeu, Ajuntament de Cardedeu,  
          Patronat municipal, etc, no van suposar cap despesa. 
. 
 
 
    14- OCI 
          Convocat per la vocalia de festes i celebracions, el dia 26 de febrer ens van organitzar  
          una sorprenent excursió amb autocar fins el Santuari de Santa Mª de Queralt. Abans  
          d’emprendre la pujada al santuari es va fer parada, a la sortida de Berga, a peu de  
          carretera a una cafeteria on tothom que va voler va esmorzar o prendre alguna  
          beguda pel seu compte. Alguns més agosarats o més ben preparats físicament varen  
          pujar pel costerut caminet que des d’aquesta parada porta fins al cim del santuari. La  
          resta hi va arribar amb l’autocar. Després de visitar l’entorn es va assistir a la missa.  
          El mossèn del santuari ens va acollir tot oferint-nos un col·loqui i ens va permetre  
          entonar alguns cants prèviament convinguts.  
          Al mig dia ens vam desplaçar fins les mines de Fígols per fruir d’un copiós dinar en el  
          restaurant Santa Bàrbara que havia estat reservat prèviament. 
          Després de passar un dia meravellós ens vam traslladar novament a casa. 
          Tan el cost del viatge com el dinar va ser sufragat per cadascú dels passatgers.  
          Prèviament la Coral va assumir el cost que després es va cobrar als cantaires  
          assistents. El preu de l’autocar fou de 380,00€ més 20,00€ de propina al xofer. El  
          dinar va costar 449,50€ més 0,50€ de propina al restaurant. (Veure l’apartat  
          d’ingressos nº 14- Oci).  
 
 
 
    15- SUBVENCIONS 
          Les despeses per aquest concepte, generalment son les pliques de paper, segells,  
          fotocòpies, etc. emprat per la tramitació de la sol·licitud, ja contemplades com a  
          despeses en l’apartat “nº 4 a. Funcionament ordinari - Fotocòpies. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I ACTUACIONS  SEGONS ELS:     
b) Ingressos 
 

1. Entitat, Cantaires, Socis 
2. Direcció 
3. Coral Infantil 
4. Funcionament ordinari 
5. Caps de setmana 
6. Jornades d’Intercanvi 
7. Concerts 
8. Festival de Música 
9. Mostra d’Entitats i Associacions 
10. Inversions 
11. Loteria 
12. Botiga - Marxandatge 
13. Diversos 
14. Oci 
15. Subvencions 
 
 
 

    1-  L’ENTITAT, CANTAIRES, SOCIS 
     
         Retribució de la Junta     
         A diferència del que s’ha dit en l’apartat de les despeses, pel que fa als ingressos,  
         cada membre satisfà la corresponent quota de cantaire, les quals ja venen reflectides  
         en l’apartat següent. 
 
         Quotes cantaires 
         Durant aquest any s’han comptabilitzar 6.100,00€ corresponents al cobrament de 100 
         fraccions de quotes de 60,00€ c/una i 2 especials de 50€. En aquesta partida s’inclou  
         com a “Realitzable pendent de cobrar” 935,00€ que esperem ingressar durant el 2013. 
         No tots els cantaires van pagar l’any complet ja que alguns es van incorporar durant el  
         segon semestre de l’any o, a l’inversa, només van participar durant el primer semestre.  
          
         Altes nous cantaires 
         Es van comptabilitzar 6 Altes/matriculació de cantaires nous per valor de 150,00€. 
 
         Quotes Socis col·laboradors 
         La facturació de 45 rebuts de diferents imports, va pujar a 1.050,00€. Dos varen ser  
         retornats per l’entitat bancària i donats de baixa tal com consta a l’apartat nº1 de les        
         despeses.  
               
  
     2- DIRECCIÓ 
      
         Ni el director ni l’ajudant, com a tals, generen ingressos.. 
  
          
 
     3- CORAL INFANTIL 
 
     Activitat no iniciada.  
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4- FUNCIONAMENT ORDINARI 
 

         Petit material 
          
         Interessos i ingressos bancàries 
         En concepte d’interessos de la compte corrent, ens van abonar 0,13€ nets després de  
         la deducció del corresponent I.R.P.F. 
 
         Renegociació comissions 
         De les despeses bancàries carregades a la cta. Cte de la Caixa., es va aconseguir  
         negociar amb l’entitat una condonació de 79,65€.  
          
             
 
    5-  CAPS DE SETMANA 
 
         No hi va haver “Cap de setmana”. 
 
 
 
    6-  JORNADES D’INTERCANVI 
 
         No hi va haver cap Intercanvi durant l’any. 
 
 
 
    7-  CONCERTS 
 
         Aplec de Sant Hilari  
         La cantada dels goigs a Sant Hilari no va suposar cap ingrés per l’entitat. 
     
        Diada de Sant Jordi 
         No es va fer cap cantada en aquesta diada..        
 
         Concert al Teatre Auditori de Granollers 
         No es va ingressar cap Euro per la col·laboració participativa al concert de l’Orquestra  
         de Cambra de Granollers. 
  
         Concert  fi de curs 2011-2012 
         Es van recaptar 750,00€ de taquillatge al preu de 5,00€ l’entrada. 
   
         Cantada d’Havaneres dels “Torrabastons” 
         Per l’actuació del grup d’Havaneres, filial de l’Agrupació Coral Cardedeuenca, al poble  
         de Vinebre el dia 4 d’agost, es va cobrar de l’Ajuntament d’aquesta població l’import de  
         500,00€ segons fra. nº 006/2012 emesa per la Coral.  
 
         Cantada solidaria ”Onze de setembre”    
         La participació de la Coral durant la “Diada” no va suposar cap ingrés. 
 
         Cantada col·laboració “Jesucrist Superstar” 
.        Tampoc es va facturar res per la participació.  
 
         Concert de Nadal 
         L’ aportació voluntària dels espectadors al “Concert de Nadal 12”, en col·laboració de  
         “Onco Cardedeu”,  va ser de 1.466,39€. 
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         La totalitat d’aquest import va ser transferit per “Onco Cardedeu” al compte de la    
         “Marató de TV3” tal com s’indica a l’apartat de despeses nº 13- Diversos b. Donacions   
         a entitats benèfiques. 
     
     
     
    8- FESTIVAL DE MÚSICA 
 
         XIII Festival de Música de Cardedeu 
         Els dies 23,24 i 25 de març es va celebrar el XIIIè F.M.C. 
        Per la seva complexitat, tant la gestió organitzativa com la comptable es porten per  
         separat i independent de les altres actuacions i activitats específiques de la Coral. 
         L’organització del Festival de Música de Cardedeu es fa càrrec cada any d’un import  
         equivalent aproximadament a tres mensualitats del director de la coral per la seva  
         implicació en l’organització d’aquest festival de forma molt important des del seu  
         inici. Per aquest concepte, aquest any s’ha transferit al compte de la Coral 1.500,00€. 
 
 
 
    9- MOSTRA D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

 
        Com s’ha comentat en aquest mateix apartat de les despeses, aquest any no es va  
        celebrar la Mostra d’Entitats i Associacions.  
 
 
 

 10-  INVERSIONS 
 
        Es va comptabilitzar 31,00€ per l’adquisició d’un àlbum fotogràfic per part del   
        president Jaume Sala que en va pagar l’import resultant del promig de cost dels tres  
        àlbums adquirits. (veure l’apartat de despeses nº 10- Inversions) 
 

 
        
 11-  LOTERIA 
         
        Venda loteria de Nadal 
        La quantitat de 5.931,00€ que s’hauria d’haver recaptat per la venda de 237 dècims del  
        número 56652, repartits en 1977 participacions de 2,40€ (més una petita fracció per ser  
        inexacte el repartiment), venudes al preu de 3,00€ la butlleta, es va traduir en una  
        recaptació de 5.820,00€ amb uns beneficis nets de1.080,00€ un cop descomptats el  
        111,00€ del valor de les 15 butlletes regalades i les 22 no venudes (veure l’apartat de  
        despeses “nº 13.Diversos g. Obsequis diversos / Donatius / Esdeveniments)  
        Malauradament el número posat a la venda no va sortir premiat. Es va trametre un mail  
        a tots els cantaires que van vendre butlletes per agrair-los la seva col·laboració.   
        Igualment es va fer amb algunes botigues, tan de la població com de fora, enviant-los  
        una carta d’agraïment pel mateix motiu. 
 
 
 
  12- BOTIGA – MARXANDATGE 
 
        Pins 

   Durant aquest període no es va vendre cap Pin.. 
   Camisetes 
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   Durant el concert de final de curs es van vendre 4 camisetes al preu de 12,00€    
   registrant-se 48,00€ d’ingrés.  
 

        CD’s 
        Durant aquest període no es van vendre cap CD.  
 
        Llibres del 75è aniversari 
        Durant aquest període no es van vendre cap llibre. 
 
 
 
  13- DIVERSOS  
 
        Conferències, Xerrades, Col·loquis         
        (Ja s’ha comentat en el mateix apartat de les despeses). 
 
        Celebracions gastronòmiques 
        Encara que aquest concepte no produeix ingressos, cal comptabilitzar 38,17€  
        corresponent al cobrament d’unes botelles que es van quedar la Raquel i el Saül tot  
        aprofitant la compra del vi i cava del sopar de Nadal. 
 
        Obsequis diversos / Donatius / Esdeveniments 
        En aquest apartat comptabilitzem com a ingrés els 111,00€ corresponent a la loteria  
        regalada i la no venuda. La contrapartida de la qual figura en l’apartat de les despeses  
        nº 13-Diversos g. Obsequis diversos / Donatius / Esdeveniments.  
 
        Donacions a entitats benèfiques 
        Aquests conceptes produeixen despeses però no ingressos. 
. 
        Propaganda i publicitat 
        Malgrat que no consta cap ingrés obtingut per publicitat, cal remarcar que el disseny          
        de tots els programes de la Coral son realitzats per Criteri sense cap càrrec i per tant  
        podem considerar aportacions en espècies. 
 
        Patrocinadors 
        a. Els cinc rams de flors que es van entregar, al director, organista i tres solistes a 
            l’acabament del concert de Nadal van ser patrocinats per “Floristeria Parera”. 
        b. Fleca Puig va patrocinar la meitat de la compra de la coca del ressopó del concert  

   d’estiu per valor de 40,00€. 
        c. Criteri va patrocinar la totalitat del cost del disseny de la publicitat dels concerts  

   d’estiu i Nadal per valor de 500,00€. 
 

        Altres Ingressos 
        Podem considerar ingressos, encara que no quantificats monetàriament, les moltes 
        aportacions en espècies dels propis cantaires, com son desplaçaments, els menjars per  
        a celebracions o els serveis de suport i ajut a la Coral, per el dispendi econòmic que  
        hauria suposat pagar aquestes aportacions amb els fons de la Coral.  
 
          
  14- OCI    
        Els ingressos per aquest concepte corresponen al reembossament del cost del viatge i  
         dinar cobrats a cadascú dels que varen assistir a l’excursió al Santuari de Santa Mª de  
         Queralt. Es van recollir 870,00€, quedant per tan, un romanent de 20,00€ per a futures  
         sortides. (Veure l’apartat de despeses nº 14- Oci).  
   15- SUBVECIONS 
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        Subvenció Ajuntament 
        a. El dia 15-02-2012 de febrer es va registrar l’entrada de les fotocòpies de tots els  
            documents de pagament per justificar la subvenció concedida l’any 2011. 
        b. Seguint la normativa establerta per l’Ajuntament de Cardedeu, el 29 de maig es va  
            presentar al registre d’aquest organisme un dossier detallat i documentat de quinze  
            pàgines i vuit annexes de documents estandarditzats i normalitzats per poder accedir  
            a la convocatòria de sol·licitud de les subvencions que anualment atorga aquest Ens.  
            Tot i havent finalitzat l’any 2012 no s’ha rebut cap ingrés per aquest concepte.        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    PD/  Per qualsevol aclariment o per més informació, cal adreçar-se personalment al    
            tresorer de la AGCC Pere Freixas i Torruella o a la seva adreça de correu electrònic:  
            pfreixas2000@gmail.com. 

 
 
      Cardedeu a 31 de desembre de 2012 


