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CONCEPTE

Retribució de la Junta 0,00
Quotes cantaires incobrables 100,00  

Altes nous cantaires 0,00
Quotes Socis col.laboradors 20,00
Honoraris direcció coral 5.525,00
Liquidació anual IRPF honoraris direcció 975,00
Honoraris ajudant direcció coral 150,00
Quotes cantaires 0,00
Assegurança cantaires infantils 566,23
Honoraris profesores 100,00
Fotocòpies, partitures, segells, papereria … 817,76  

Petit material 55,60
Aigues pels cantaires 48,50
Quotes associacions 140,00
Website 3.466,64
Comissions i despeses bancàries 226,30
Renegociació comissions 0,00
Impostos i tràmits oficials 341,00

5. Caps de Setmana LLoguer Alberg - Assaig cap de setmana 1.069,45
Intercanvi Coral Solstici Nord de Perpinyà 735,00
Intercanvi Coral l'Orfeó de Vic 305,00
Aplec de Sant Hilari 0,00
Concert de Sant Jordi 0,00
Concert del Cor Jove L'Arc 0,00
Concert Cor infantil 29,60
Concert d’intercanvi a “Ribesaltes” (França) 0,00
Concert d’intercanvi a “Vic” 0,00
Concet fi de curs 2010-2011 0,00
Cantada solidaria 11 de Setembre 0,00
Cantada col.laboració "Pobles en dansa" 0,00
Concert de Nadal 660,20
Cantada 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. Subvencions Subvenció Ajuntament 0,00
11. Inversions Manteniment 184,00
12. Loteria Loteria de Nadal 4.760,00
13. Botiga - Marxandatge Confecció "Punts de llibres" 64,90

Celebracions 1.503,61
Obsequis / Aconteixements / Donacions 670,76
Donacions a entitats benèfiques 0,00
Propaganda i Publicitat 635,03
Patrocinadors 0,00 .

23.149,58

2. Direcció

TOTAL DESPESES

14. Diversos

4. Funcionament ordinari

6. Jornades d'Intercani

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

3. Coral Infantil

       a) Despeses

      ESTAT  DE  COMPTES, del 01 de GENER al 31 de DESEMBRE de 2011

7. Concerts

8. Festival de Música

1. L'Entitat, Cantaires, Socis

DESPESES
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c) Resum

23.149,58

20.349,71

-2.799,87

7.662,08

4.862,21

200,00

4.662,21

DISPONIBLE+REALITZABLE A 31 DES.2011

PENDENT COBRAMENT A 31 DESEMBRE 2011

TOTAL INGRESSOS

TOTAL BENEFICI /DÈFICIT

                              RESUM

SALDO A 01 GENER 2011

SALDO DISPONIBLE A 31 DESEMBRE 2011

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

        ESTAT  DE  COMPTES, del 01 de GENER al 31 de DESEMBRE de 2011

TOTAL DESPESES

b) Ingressos

CONCEPTE

Retribució de la Junta 0,00
Quotes cantaires 4 .950,00
Altes nous cantaires 125,00
Quotes Socis col.laboradors 1.120,00
Honoraris direcció coral 0,00
Liquidació anual IRPF honoraris direcció 0,00
Honoraris ajudant direcció coral 0,00

3. Coral Infantil Quotes cantaires coral infant il 25,00
Interessos i ingressos bancàris 2,34
Renegociació comissions 141,60

5. Caps de Setmana LLoguer A lberg - Assaig cap de setmana 0,00
Intercanvi Coral Solstici Nord de Perpinyà 750,00
Intercanvi Coral l'Orfeó de Vic 330,00
Aplec de Sant Hilari 0,00
Concert de Sant Jordi 0,00
Concert del Cor Jove L'Arc 0,00
Concert Cor infantil 0,00
Concert d’intercanvi a “Ribesaltes” (França) 0,00
Concert d’intercanvi a “Vic” 0,00
Concet fi de curs 2010-2011 673,00
Cantada solidar ia 11 de Setembre 0,00
Cantada col.laboració "Pobles en dansa" 0,00
Concert de Nadal 370,27
Cantada a la Guarderia Pica-Soques 0,00
LLoguer pantalles acústiques 1.500,00
Aportació a la direcció 1.100,00

9. Mostra d'Entitats (No es va celebrar) 0,00
10. Subvencions Subvenció Ajuntament 2.300,00
11. Inversions (mobiliari) Manteniment 0,00
12. Loteria Loteria de Nadal 5 .962,00
13. Botiga- Marxandatge Confecció "Punts de llibres" 0,00

Celebracions 990,00
Obsequis / Aconteixements / Donacions 0,00
Donacions a entitats benèfiques 0,00
Propaganda i Publicitat 0,00
Patrocinadors 10,50

20.349,71

4. Funcionament ordinari

8. Festival de Música

1. L'Entitat, Cantaires, Socis

14. Diversos

TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS

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

      ESTAT  DE  COMPTES, del 01 de GENER al 31 de DESEMBRE de 2011

2. Direcció

7. Concerts

6. Jornades d'Intercani
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d)   Quadre comparatiu dels desviaments respecte al pressupost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

610,10 -2.189,77

DÈFICIT REAL / BENEFICI REAL  -2.799 ,87€

DESVIAMENT COST REAL RESPECTE PRESSUPOST

Reals Pressupostat Reals Pressupostat

0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 4.950,00 5.000,00

Altes nous cantaires 0,00 0,00 125,00 75,00
20,00 0,00 1.120,00 1.120,00

5.525,00 6.175,00 0,00 0,00

975,00 1.050,00 0,00 0,00

Honoraris ajudant d irecció coral 150,00 100,00 0,00 0,00

0,00 500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25,00 700,00

566,23 566,23 0,00 0,00

100,00 200,00 0,00 0,00

817,76 480,00 0,00 0,00

55,60 250,00 0,00 0,00

Aigues pels cantaires 48,50 0,00 0,00 0,00

140,00 140,00 0,00 0,00
3.466,64 1.500,00 0,00 0,00

226,30 140,00 0,00 0,00

Interessos i ingressos bancaris 0,00 0,00 2,34 38,00

Renegociació comisions 0,00 141,60
341,00 7,50 0,00 0,00

5. Caps de Setmana Assaig cap de setmana -LLoguer alberg 1.069,45 1.140,75 0,00 0,00

Intercanvi Coral Solstic i Nord de Perpinyà 735,00 600,00 750,00 0,00
Intercanvi Coral l'Orfeó de Vic 305,00 30,00 330,00 0,00

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

Conert de Sant Jord i 0,00 0,00 0,00 0,00

Concert del Cor Jove L'Arc 0,00 0,00
Concert Cor infantil 29,60 0,00 0,00 0,00

Concert d’intercanvi a “Ribesaltes” (França) 0,00 0,00

Concert d’intercanvi a “Vic” 0,00 0,00

0,00 1.570,00 673,00 700,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Cantada col.laboració "Pobles en dansa" 0,00 0,00

660,20 500,00 370,27 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00

LLoguer de pantalles acústiques 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

0,00 0,00 1.100,00 1.100,00

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

10. Subvencions 0,00 0,00 2.300,00 4.193,48

11. Inversions (mobiliari) 184,00 0,00 0,00 0,00

12. Loteria 4.760,00 4.800,00 5.962,00 5.913,00

13. Botiga-Marxandatge 64,90 0,00 0,00 0,00

1.503,61 120,00 990,00 0,00

670,76 230,00 0,00 0,00
0,00 390,00 0,00 0,00

635,03 2.050,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10,50 1.850,00

23.149,58 22.539,48 20.349,71 22.539,48

Petit m aterial

Quota FCEC

Website 
Comissions i despeses bancàries

Donac ions a entitats benèfiques

Impostos i tramitac ions ofic ials

(No es va celebrar)

Concert de Nadal 

Aportac ió a la direcció

Subvenc ió Ajuntament

Comfecció "Punts de llibres"

Obsequis /Aconteixements / Donac ions
Celebracions

Cantada de Nadales a la guarderia Pica-soques

7. Concerts

8. Festival de Música

6. Jornades d'Intercanvi

3. Coral Infantil

Quotes cantaires coral infantil
Assegurança cantaires infantils
Honoraris profesores

Honoraris pianista 

Retribució de la Junta

Quotes Socis Col.laboradors

Liquidació anual IRPF honoraris direcció

DESPESES
CONCEPTE

2. Direcció

INGRESSOS

Cantada solidaria 11 de Setembre

Concert fi de curs 2010-2011 

Honoraris direcc ió coral 

Quotes cantaires

Aplec de Sant Hilari

1. Cantaires i Socis

4. Funcionament ordinari

Fotocòpies, partitures, segells, etc. 

14. Diversos

Patrocinadors

Manteniment

Loteria de Nadal

Propaganda i Publicitat

TOTAL 
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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. Subvencions 
11. Inversions  
12. Loteria 
13. Botiga - Marxandatge 
14. Diversos 

 
 
 
 
      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 18 de gener. 
           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 dotzè “Festival de Música  
           de Cardedeu” i posteriorment per preparar-ne el tretzè. 
           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 els polítics locals,  
           abans i després de les eleccions municipals.. 
        
          Assemblees  
           a. El dijous 14 d’abril, dins l’horari d’assaig, es va celebrar una mini assemblea   
               extraordinària per presentar i aprovar, entre altres assumptes, el Balanç definitiu de  
               l’any 2010  i l’a aprovació del pressupost per any 2011. Prèviament havien estat   
               penjats a la web des del 23 de febrer. Després de fer-ne un petit comentari, es va  
               donar instruccions a tots els cantaires que podien consultar-lo a través de l’Intranet  
               de la www.agcc.cat  o mitjançant el dossier confeccionat per aquells que no  
               disposaven d’Internet. 
               També es va aprovar el càrrec de la nova secretària María Puig Gordi en   
               substitució de la Cristina Bartri Domingo que havia causat baixa de la Coral a   
               finals de desembre de 2010. 
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           b. A començament del curs 2011-2012, la junta va dedicar un temps per redactar i            
               preparar els temes a tractar a l’assemblea ordinària anual de socis, que segons    
               marquen els estatuts de l’entitat s’ha de celebrar un cop l’any. 
               Previ avís als socis cantaires amb el temps reglamentari dins l’horari de l’assaig i a     
               través del correu electrònic, el dia 20 d’octubre es va portar a terme l’assemblea on   
               es va aprovar l’acte de l’assemblea anterior i es van presentar i debatre diversos  
               temes relacionats amb el curs que s’iniciava. També es va comentar l’estat  
               econòmic de la Coral des del 1er de gener fins aquell moment a l’espera de tancar   
               el balanç a final de l’any natural i fiscal. 
               Durant l’acte, la Merçé Alegre va presentar la seva baixa com a membre de la junta  
               essent acceptada per unanimitat. 
               Un dels temes tractats, afecta a l’economia de l’entitat ja que es va aprovar un  
               augment d’un 20% de la quota de cantaire quedant establerta, a partir del 2012, en  
               120,00€ l’any. 
               Com ja s’ha dit anteriorment, totes les actes es poden consultar a traves del web  
               agcc.cat. 

 
          Renovació de la Junta  
           Amb data 24-5-2011 es va presentar a través de correus la sol·licitud de registre de la  
           renovació parcial de la Junta davant del departament de Justícia de la Generalitat de  

           Catalunya, quedant registrada oficialment en data 1 de juny de 2011. 
 
           Pressupost   
           Coincidint amb la convocatòria per participar a les subvencions que cada any  
           atorga l’Ajuntament de Cardedeu, es va procedir a confeccionar el Pressupost   
           per l’any 2011 que es va fer públic a tots els membres de la Coral el 31-03-2011, el  
           mateix dia que va entra al registre de l’Ajuntament. 
  
           Noves TIC’s 
           Durant l’any, la vocal responsable de les TIC’s, Verònica Vidal, va esmerçar bona part   
           del seu temps lliure a coordinar la part tècnica per portar a terme la renovació de la  
           pàgina web per una de nou disseny i més actual que facilitarà el desenvolupament i  
           l’entrada a l’Intranet per part dels usuaris cantaires així com un estalvi de feina per els  
           responsables del manteniment.   
 
           Retribució de la Junta     
           Cada membre de la junta es responsable de gestionar i portar a cap 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 una quota anual podent-la fraccionar en dos  
           terminis durant el transcurs de l’any. Es van donar per incobrables dues fraccions de  
           quota del primer semestre del 2010 (de David Perelló i Mercè Ferré) per import total  
           de 100,00€ que s’havien comptabilitzat en el balanç d’aquell any com a partida   
           realitzable.  
 
           Altes nous cantaires   
           Aquest any va entrar en vigor l’aplicació de la nova norma aprovada per la junta  
           consistent en cobrar una matrícula als nous cantaires i proveir-los 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. Tot aquest material n’hi ha existències en dipòsit i per tant sense  
           cost a comptabilitzar. 
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           Quotes Socis col·laboradors 
           Per aquest concepte, i a sol·licitud d’un cantaire recuperat, es va procedir a  
           retrocedir-li una quota de 20,00€ ja que, a més de pagar la quota anyal de cantaire,   
           havia pagat l’esmentada quota tal com venia fent durant uns anys. 
 
 
 
    2-  DIRECCIÓ   
      
          Assajos 
          a. El dia 13 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 la Biblioteca que ja ens havia estat cedit temporalment per  
              l’Ajuntament durant l’anterior exercici. L’horari dels assajos va ser, des de un quart  
              de deu fins a un quart de dotze del vespre tos els dijous llevat d’algun que va     
              escaure’s en festa.  
              L’augment d’actes que a diari es celebraven a aquest local, va suposar haver  
              d’abandonar-lo ja que alguns dijous no s’havia pogut fer els assajos de vocalització.  
              El dia 19 de maig ens traslladàrem a la Tèxtil Rase, també cedit per l’Ajuntament.  
              El cost de la cessió d’aquests locals va ser de 0,00€. 
          c. Des de mitjans de setembre del 2010, la Coral compta amb un ajudant de direcció,  
              el Manel Ferre, que ajuda en tasques de director en absència del titular i també per  
              dirigir assajos quan cal separar cordes de veus.  
          d. Des del 19 de juny fins al 7 de setembre no hi va haver assaig per gaudi de les   
              vacances d’estiu. 
          e. El primer assaig desprès de les vacances, fou el dia 8 de setembre per fer un  
              assaig informal de les cançons a cantar l’onze de setembre.  
          f.  Els dies 2 i 3 d’abril es va fer un assaig intensiu a l’Alberg “La Conreria” el cost del  
              qual consta a l’apartat de despeses “nº 5 Caps de Setmana”. 
 
          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 
          a. 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. 
          b. Els honoraris de Manel Ferre, ajudant de director, que fins ara consistia en la  
              condonació de les seves quotes com a cantaire de la Coral, la junta, preveient que  
              la seva tasca anirà en augment, va prendre la decisió de remunerar-lo a partir de  
              l’any 2012 amb cent Euros mensuals.  Aquest 2011 ja se’l ha retribuït amb 150,00€.    
 
          Liquidació IRPF 
          Trimestralment es va liquidar 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) 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 2011. 
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      3- CORAL INFANTIL 
 

          Interrupció  
          Malgrat la constància, dedicació i esforços de la vocal Mercè Alegre i de la cantaire    
          Laia Fàbregas, quan ja se suposava consolidada la recent Coral infantil, la falta   
          d’un nombre mínim d’alumnes per portar a terme el curs 2011-2012, les va obligar a    
          interrompre aquesta iniciativa.  
 
          Quotes cantaires 
          La supressió del curs no va comportar cap retorn de quotes.    
 
          Assegurança 
          Tal com es va comentar l’any passat, la contractació d’una una pòlissa d’assegurança  
          per un import de 566,23€ que cobris qualsevol responsabilitat civil durant el curs que  
          va des de setembre 2010 a juny 2011, no es va fer efectiva fins a principis del 2011.  
           
          Honoraris  
          A l’inici del projecte del Cor infantil es va acordar amb les dues co-directores, i al  
          mateix temps cantaires de la Coral, Mercè Alegre i Laia Fàbregas, que la seva  
          retribució consistiria inicialment en condonar-los les quotes de cantaire. Enguany s’ha  
          condonat la quota del curs passat a la Mercè, per valor de 100,00€, que encara estava     
          pendent de comptabilitzar. 
              
  
   
    4-  FUNCIONAMENT ORDINARI 
 
         Fotocòpies, Partitures, Segells, papereria ...      
         a. Les despeses de fotocòpies van pujar a 204,69€. 
         b. Es van adquirir 52 partitures originals de “El Mesias” de Handel per valor de 543,04€  
             per entregar a cada cantaire sense càrrec. 
         c. Durant el concert de final de curs de la Coral infantil es van fer fotocòpies per valor  
             de 42,06€ amb l’intent d’animar als pares a inscriure els seus fills als nous cursos. 
         d. Per donar a conèixer el concert de “El Cor Jove de L’Arc” que es va celebrar a  
             l’Església parroquial, es van imprimir varis programes a base de fotocòpies amb un  
             cost de14,07€. 
         e. La compra de segells per l’enviament de propaganda dels concerts d’estiu i Nadal i   
             la certificació a correus de documents a trametre a la Generalitat i a l’Agència estatal  
             tributària van costar 7,90€. 
         f.  També es van adquirir 100 sobres marrons perquè durant el concert de Nadal els  
             espectadors poguessin dipositar-hi les seves aportacions voluntàries. El seu cost va  
             ser de 6,00€.   
                   
         Petit material  
         a. Compra Llibre registre Miquelrius nº13 foli apaïsat: 13,25€. 
        b. Compra cartutx tinta negra: 14,10€.  

c. Compra d’un estoig classificador: 6,35€. 
d. Compra caixes classificadores: 16,95€. 

         e. Compra caixetes de cartró i paper de seda per embolcallar Lires de regal: 4,95€. 
 
         Aigües pels cantaires 
         La compra de botelles petites d’aigua per la gola dels cantaires va pujar 48,50€. 
 
         Quotes associacions 
         L’import de la quota anual per ser membre de la FCEC, enguany va costar  140,00€. 
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         Website 
         a. Per el disseny i construcció de la nova pàgina web per part de “Criteri” i “Artífecs”  
             respectivament, es va pagar l’import pressupostat de 3.339,40€.   
         b. En concepte de noves aplicacions i subscripció al domini “.cat” i es van pagar  
             127,24€ al Servidor contractat.  
 
         Comissions 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  
         226,30€.  
 
         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. Els impresos d’Hisenda mod. 190 -111 i 036 pels resums anual del IRPF del 2010 i  
             2011, declaració trimestral en paper i declaració censal respectivament, van  
             costar 5,50€. La resta de la liquidació trimestral es va continuar fent electrònicament  
             via Internet amb cost 0,00€. 
         b. En uns dels múltiples desplaçament a la delegació d’Hisenda a Granollers, es va  
             haver de pagar aparcament de cotxe per un import total de 2,00€.        
         c. La liquidació de la taxa per l’inscripció dels nous membres del govern de la Junta  
             davant del departament de Justícia de la Generalitat va costar 11,00€.  
         d. Després de presentar un parell d’al·legacions i un recurs de reposició a l’Agència  
             Tributària per evitar el pagament d’una multa derivada de la no presentació en el  
             seu moment del resum anual del mod. 190 del IRPF , incrementada a més, per no   
             haver contestat dins el temps reglamentari per causa de no haver rebut la notificació  
             certificada en el seu moment, es va haver de pagar finalment 322,50€. 
 
 
 
     5- CAPS DE SETMANA 
      
          LLoguer Alberg - Assaig cap de setmana 
          El primer cap de setmana d’Abril ens vam allotjar a l’Alberg “La Conreria” per fer un  
          assaig intensiu. El cost de l’estança i la manutenció va anar a càrrec de la Coral per  
          un import de 1.069,45€. Els cantaires només van haver de costejar-se el  
          desplaçament. 
 
 
 
     6- JORNADES D’INTERCANVI 
           
          Intercanvi Coral Solstici Nord de Perpinyà 
          El dia 04 de juny ens vam desplaçar amb autocar a “Ribesaltes” (França) per passar  
          una diada d’intercanvi cultural i musical amb els membres de la coral  “Solstici Nord de  
          Perpinyà”. A l’arribada fórem obsequiats amb un generós esmorzar en un local  
          preparat prèviament per l’acollida.  Al migdia es va visitar la ciutat de Perpinyà i  
          cadascú va dinar pel seu propi compte. A mitja tarda ens varem desplaçar al poble de  
          “Ribesaltes” on oferirem un concert a l’església parroquial d’aquesta població.  
          Acabat el concert ens traslladàrem novament al local on havíem esmorzat i, després  
          de molta gresca i xerinola, ens oferiren un suculent sopar. A mitja nit retornàrem a  
          Cardedeu. 
          El lloguer de l’autocar, malgrat que va costar 735,00€ (695,00€ lloguer + 40,00€  
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          propina xofer), fou liquidat amb escreix pels propis cantaires tal com es pot veure en             
          l’apartat “nº 6 Ingressos”. La resta de possibles despeses també foren a càrrec dels  
          propis cantaires o de l’entitat acollidora. Pel que fa referència a l’intercanvi d’alguns   
          obsequis, ja consta com a despeses en l’apartat “nº 14 Diversos - obsequis” 
 
          Intercanvi Coral Orfeó Vigatà 
          El 12 de juny es va fer un altre intercanvi de mitja jornada amb el cor ”Orfeó Vigatà” de  
          la ciutat de Vic. Per la tarda, una part dels cantaires van desplaçar-se-hi amb vehicles  
          propis i d’altres amb autocar. El lloguer de l’autocar, gestionat per la junta de la coral,  
          va costar 305,00€ (295,00€ lloguer + 10,00€ propina xofer), i fou liquidat també amb  
          escreix pels propis usuaris tal com es pot veure en l’apartat “nº 6 Ingressos”. La resta  
          de despeses com l’intercanvi d’alguns obsequis, ja consta com a despeses en  
          l’apartat “nº 14 Diversos - obsequis” 
   
 
  
 
       7- CONCERTS 
          
           Aplec de Sant Hilari  
           Com de costum, el dia 16 de gener, una bona part de la Coral va assistí a cantar a la  
           missa i 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.  
 
           Concert de Sant Jordi 
           Aquest any no es va celebrar cap cantada en aquesta diada.        
 
          Concert del Cor Jove L’Arc 
           Promogut pel nostre director Emilio de la Linde, i a la vegada director de la Coral Cor  
           Jove L’Arc, el dissabte 7 de maig a les 21h. es va fer un concert d’aquesta coral a la  
           Parròquia de Sta. Mª de Cardedeu. L’interpretació d’unes catorze obres de diferents  
           autors dirigides per Emilio de la Linde no van suposar cap despesa per la Coral  
           Cardedeuenca. 
 
           Concert del Cor Infantil 
           El dilluns 30 de maig a 2/4 de 7h de la tarda, al centre d’actes de la Biblioteca Marc  
           de Vilalba de Cardedeu, es va celebrar el que seria l’últim concert d’aquesta efímera  
           coral infantil. El reduït nombre d’alumnes varen interpretar set cançons de diferents  
           autors. El conte: “El vent i els mariners” de T. Llobet i finalment l’”Adéu” del grup Xip- 
           Xap. En finalitzar l’acte hi va haver un petit refrigeri pels petits cantaires el cost del  
           qual figura a l’apartat “nº 14 Diversos- Celebracions”. 
 
           Concert d’intercanvi a “Ribesaltes” (França) 
           Tal com hem comentat en l’apartat nº 6 Jornades d’intercanvi, en el concert del dia  
            4 de juny celebrat a l’Església de Ribesaltes es van interpretar les següents cançons:  
            “Tot baixant per la drecera” de F. Glük; “Nulla amicitia sine musica” de J. Duijck;  
            “Erlaube mir” de J. Brahms; el popular  “L’hereu riera” de J. Cumellas Ribó; “Goizian  
            argi hastian” de A. Lesbordes, popular vasca; La sardana “L’oreneta de Queralt” de  
            Manuel Oltra; el tango “Volver”  de C. Gardel i “L’Aubada” de M. Tortell. 
            En acabar el concert, la coral francesa i nosaltres, varem cantar en comú el: “Sant  
            Jordi” de F. Vila i “Tant que vivrai” de C. De Sermisy. 
 
           Concert d’intercanvi a “Vic” 
           Tal com esmentem en l’apartat nº 6 Jornades d’intercanvi, durant la tarda del   
           diumenge 12 de juny es va celebrar un concert de cant coral a “L’església-auditori  
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           dels “Trinitaris” de Vic. En primer lloc l’Orfeó Vigatà ens oferí: “Tres cançons populars  
           Op 41” de Félix Mendelssohn; “El rossinyol” i quatre cançons més sobre textos de  
           Jacint Verdaguer.   
           La nostra coral va interpretar una sèrie de cançons que ens servirien d’assaig previ  
           pel concert previst per final de curs. En acabar, les dues corals conjuntament, varem  
           cantar la sardana “L’Oreneta de Querat”, de Manuel Oltra, acompanyats al piano per  
           Montse Solé. 
 
           Concert  fi de curs 2010-2011 
           El 18 de juny a les 22h,.i com a nova experiència, es va portar a terme a la sala  
           polivalent de la “Tèxtil Rase” el tradicional concert de fi de curs “Concert d’estiu’11”.  
           A part de l’innovació del lloc, també va generar gran expectació el fet d’anunciar-se al  
           programa l’actuació dels coneguts ballarins Cardedeuencs: Josep Serra i Carme  
           Cortina. 
           Es va cantar: El “Ave Maria” de E. Elgar; “O crux ave spes unica” de F. Sors; “Tres  
           Epitafios” de R. Halffter amb text de M. de Cervantes i narració dels cantaires Fina  
           Gelpí, Enric Huguet i Merche García. A continuació: “Nulla amicitia sine musica” de J.  
           Duijck; “Senyor Sant Jordi” de F. Vila; “Erlaube mir” de J. Brahms; “L’Hereu Riera”  
           de J. Cumellas Ribó; el tango “Volver” de C. Gardel acompanyat per el nostre solista  
           Saül Ferreiro i l’actuació dels ballarins abans esmentats. Varem seguir amb “Aubada”  
           de M. Tortell; “Tot baixant per la drecera” de F. Glück; la cançó basca “Goizian argi  
           hastian” de A. Lesbordes i finalment “L’Oreneta de Queralt” de M. Oltra. 
           Com a despeses d’aquest concert tan sols caldria comptabilitzar 10,50€ com a  
           obsequi per les flors que s’entregaren als narradors, solista i ballarins, però tal com  
           consta a l’apartat d’ingressos “nº 14 Diversos-Patrocinadors”,  van ser condonats per  
           el propi patrocinador de la  “Floristeria Parera”. 
           Per l’actuació dels ballarins Josep i Carme, no es va pagar cap quantitat ja que ho  
           van fer amb generós interès i gratuït. 
           En finalitzar l’acte, es va oferir un sopar-piscolabis a tot el públic assistent, el cost del  
           qual consta com a “Celebracions en l’apartat nº 14 Diversos” 

  
          Cantada solidaria ”Onze de setembre”    
           La primera actuació desprès del descans estiuenc va ser, per  quart any consecutiu, a  
           l’ofrena floral de l’11 de setembre que l’Ajuntament fa al parc Pompeu Fabra durant la  
           Diada.   
           La coral interpretà l’himne de Catalunya “Els segadors” i “El cant de la senyera”.   
           Aquesta participació tampoc va suposar cap despesa per la coral.  
           
           Cantada col·laboració “Pobles en dansa” 
           La participació desinteressada a les tres actuacions de l’espectacle “Pobles en   
           dansa”,  no va suposar cap despesa ja que cada participant va assumir els gastos del  
           desplaçament. 
 
           Concert de Nadal 
           El tradicional concert de Nadal, “Concert de Nadal’11”,  es va celebrar el dissabte 17  
           de desembre a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu a les 21:30h. 
           Aquest concert va suposar una gran innovació en referència a tots els anteriors. 
           Les diferents cançons que s’hi van oferir: Cant gregorià, populars, nadales, etc. van  
           anar acompanyades amb lectures de fragments del poema de Nadal de Josep Mª de  
           Sagarra amb il·luminació especial i so inhalambric per els lectors: Jaume Sala, Dolors  
           Nogueras, Enric Huguet i Fina Gelpí. També hi va haver acompanyament de flauta  
           per la Glòria Segura i percussió per el propi director. Els cantaires no van estar  
           estrictament estàtics, com en la majoria dels concerts, sinó que en alguns moments  
           es va fer quelcom d’escenografia. La satisfacció del públic va ser general. 
           Tan sols cal comptabilitzar les despeses derivades de la il·luminació i de so que  
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           ascendiren a 673,20€ i 23,00€ respectivament, aquest últim, per compra d’unes piles. 
           Cantada a la guarderia Pica-soques 
           Com si ja fos un tradició, novament aquest any, un reduït grup de cantaires voluntaris  
           acudiren pels vols de Nadal a cantar unes nadales a la guarderia Pica-soques, sense  
           que això suposés cap despesa per la Coral.  
 
 
 
      8- FESTIVAL DE MÚSICA 
          
          El dotzè 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 no s’ha celebrat la Mostra d’Entitats i Associacions que organitzava cada  
          any l’Ajuntament.  
 
 
 
    10- SUBVENCIONS 
          Les despeses per aquest concepte, generalment son les pliques de paper, segells,  
          fotocòpies, etc. ja contemplades com a despeses en l’apartat “nº 4 a. Funcionament  
          ordinari - Fotocòpies. 
 
 
 
    11- INVERSIONS 
          a. Es va adquirir un “Disc dur” per gravar-hi i guardar tots els vídeos, fotos, etc. dels  
              esdeveniments passats i futurs de la Coral, amb un cost de 78,00€.  
          b. Per portar a terme el concert de la Coral infantil es van haver de comprar uns  
              cables i connexions d’àudio per import de 25,94€. 
          c. La confecció d’un àlbum fotogràfic del XIIè F.M.C va tenir un cost de 29,56€. 
          d. També es van confeccionar dos àlbums de fotos per commemorar els 20 anys que  
              Emílio de la Linde dirigeix la nostra Coral. Un dels àlbums va quedar per l’arxiu  
              fotogràfic de la Coral amb un cost de 50,50€.  L’altre va ser regalat al director i   
              l’import del qual queda comptabilitzat en l’apartat “nº 14 Diversos- Obsequis  
              diversos / Donatius / Esdeveniments”. 
 

      
 
    12- LOTERIA 
 

    Compra loteria de Nadal 
          Es va invertir 4.760,00€ en la compra de 238 dècims del número 06730 de la loteria   
          de Nadal per revendre’ls en participacions de 3,00€ c/una. 
 
 
 
    13- BOTIGA – MARXANDATGE 
 
          a. Atenent una iniciativa de l’”Unió de botiguers de Cardedeu” es van confeccionar  
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              uns “Punts de llibre” per la diada de Sant Jordi. La factura de l’impremta Arco va  
              costar  64,90€.  
          b. Els productes en estoc no comporten cap despesa.. 
 
 
 
    14- DIVERSOS          
 
          Celebracions gastronòmiques 
          a. El primer acte gastronòmic de l’any va ser el 27 de Gener 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, sidra i aigües que havien sobrat de la celebració   
              del fi de curs 2010. Només es va haver de comprar el pa, tomates, oli i alguns plats  
              i gots que van valdre 9,68€.  
          b. Per celebrar el concert de la Coral infantil i donar el curs per acabat , es va oferí un  
              petit refrigeri, tant als petits cantaires com als seus acompanyants, que va costar  
              27,35€. 
          c. En acabar el concert de final de curs, celebrat a la Tèxtil Rase, es va oferir a tot el  
              públic assistent, un refrigeri a base de coca, xocolata, sidra, vi i cava amb un cost   
              total de 364,26€.  
          d. Els vocals Raquel i Saül, responsables de concerts i festes, ens van organitzar un  
              sopar de Nadal servit per un càtering a casa de la cantaire Maria Rosa Fugaroles  
              que ens va cedir voluntàriament i amb molta generositat el seu garatge per poder  
              celebrar el Nadal. La factura del càtering, servit pel restaurant Can Pau, va costar  
              768,00€. Les postres, begudes, vins i caves van costar 334,32€. Cal mencionar  
              que, malgrat que la Coral es va fer càrrec inicialment de la gestió i pagament, cada  
              cantaire i acompanyant es va sufragar, amb escreix, el seu cost a raó de 18,00€ el  
              cobert tal com consta a l’apartat d’ingressos “nº 14 Diversos-Celebracions  
              gastronòmiques”. 

                   
Obsequis diversos / Donatius / Esdeveniments 
a. En el transcurs del sopar de comiat que ens van oferir durant l’intercanvi amb coral    
    de Perpinyà, els varem obsequiar amb un llibre de “Les Nadales del Madrigal” que  
    va costar 24,10€. 

          b. Les flors que es van regalar als narradors, solista i ballarins a l’acabament del  
              concert de fi de curs van valdre 10,50€ però, tal com consta a l’apartat d’ingressos  
              “nº 14 Diversos-Patrocinadors”  van ser condonats per el propi patrocinador de la 
              “Floristeria Parera”. 

c. També al final del concert de fi de curs, en commemoració dels 20 anys que el  
    nostre director Emilio de la Linde ens ve dirigint, se’l va obsequiar amb un ram de  
    20 roses grogues i un facsímil del programa del concert, prèviament emmarcat que  
    van costar 74,00€ i  8,00€ respectivament.  
d. Durant el període de vacances, la Junta directiva va celebrar un sopar de treball   
    que va durà unes quatre hores per comentar els resultats del curs coral que  
    acabàvem de deixar enrere i per preparar-ne el proper. La factura del restaurant va  
    ascendir a 334,00€. 
e. En nom de la Coral es va oferir una corona de flors per el difunt pare i sogre dels  
    cantaires Raquel Cobos i Saül Ferreiro respectivament, que va costar 56,16€.    

           f. Com de costum, per Nadal es va obsequiar al director de la Coral, Emilio de la   
              Linde, amb un pernil valorat en 44,50 € i un àlbum de fotos recordatori dels 20 anys  
              dirigint la Coral. L’àlbum va costar 50,50€. 
          g. També, com de costum, 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, i 10 que  
              es va quedar la Coral per temptar la sort. El valor total fou de 69,00€. 
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          Donacions a entitats benèfiques 
          Al tancament d’aquest balanç, encara no s’ha fet efectiu la donació de la recaptació  
          del concert de Nadal.  
 
          Propaganda i publicitat 
          a. Per el concert de la coral infantil es va confeccionar un pòster muntat sobre “foam”  
              que va costar 31,75€. També es va fer imprimir fulls i cartells de propaganda i  
              d’inscripció amb l’intent de promocionar el cor i aconseguir reflotar-lo. La factura de  
              Gràfiques Arco va pujar 460,20€. 
          b. Aprofitant el concert de fi de curs es va fer netejar i canviar els vinils de les lones de  
              publicitat que va costar 125,08€. 
          c. Per la vigília del concert de Nadal, “La Copisteria” ens va confeccionar un cartell  
              per fer propaganda davant la plaça de l’Església que va costar 18,00€. 
 
          Patrocinadors 
          El manteniment dels patrocinadors i col·laboradors, com Criteridecomunicació,  
          Impremta Arco, Parròquia de Santa Maria de Cardedeu, Ajuntament de Cardedeu,  
          Escola de Can Manent, Biblioteca Marc de Vilalba , etc, no van suposar cap despesa. 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I ACTUACIONS  SEGONS ELS:     
b) Ingressos 
 

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. Subvencions 
11. Inversions  
12. Loteria 
13. Botiga - Marxandatge 
14. Diversos 
 
 
 
 

    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 incloses en   
         l’apartat següent. 
 
         Quotes cantaires 
         Durant aquest any es van comptabilitzar 4.950,00€ corresponents al cobrament de 99 
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         fraccions de quotes de 50,00€ c/una. 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 5 Altes/matriculació de cantaires nous per valor de 125,00€. 
 
         Quotes Socis col·laboradors 
         La facturació de 45 rebuts de diferents imports, va pujar a 1.120,00€. Varen ser pagats   
         en la seva totalitat sense que es produís cap devolució, al contrari del que havia  
         succeït altres anys en que es van donar de baixa varis socis. 
 
       
  
     2- DIRECCIÓ 
      
         Ni la direcció ni l’ajudant de direcció van generar cap ingrés. 
  
          
 
     3- CORAL INFANTIL 
 

         Quotes cantaires infantils 
Es va comptabilitzar 25,00€ corresponent a la resta d’una quota que havia quedat 
pendent de cobrar. 
 
 
 

    4-  FUNCIONAMENT ORDINARI 
       
         Interessos i ingressos bancàries 
         En concepte d’interessos de la compte corrent, es van ingressar 2,34€ 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 141,60€.  
          
             
 
    5-  CAPS DE SETMANA 
 
         Assaig cap de setmana - LLoguer alberg  
         El cap de setmana no va suposar cap ingrés per la Coral 
 
 
 
    6-  JORNADES D’INTERCANVI 
 
         Intercanvi Coral Solstici Nord de Perpinyà 
         Per aquest concepte es va comptabilitzar l’import de 750,00€ que, a raó de 15,00€ per  
         cap, va sufragar cada un dels 50 assistents (sense incloure el director), pel transport  
         amb autocar. 
 
         Intercanvi Coral L’Orfeó de Vic 
         Per aquest concepte es va comptabilitzar l’import de 330,00€ que, a raó de 10,00€ per  
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         cap, va sufragar cada un dels 33 usuaris amb transport d’autocar. 
 
 
 
    7-  CONCERTS 
 
         Aplec de Sant Hilari  
         La cantada dels goigs a Sant Hilari no va suposar cap ingrés per l’entitat. 
     

        Concert de Sant Jordi 
         No es va fer cap cantada en aquesta diada.        
 
        Concert del Cor Jove L’Arc 
         De la mateixa manera que aquest concert no van suposar cap despesa, tampoc va  
         suposar cap ingrés per la Coral Cardedeuenca. 
 
         Concert del Cor Infantil 
         No es va obtenir cap ingrés d’aquest concert d’entrada gratuïta.     
 
         Concert d’intercanvi a “Ribesaltes” (França) 
         Per part de la Coral Cardedeuenca no es va ingressar cap import. 
 
         Concert d’intercanvi a “Vic” 
         Al igual que amb l’intercanvi amb Perpinyà, la Coral Cardedeuenca no va ingressar  
         cap import. 
  
         Concert  fi de curs 2010-2011 
         La recaptació per les entrades dels espectadors del concert de final de curs, al   
         preu de 5,00€, va ser de 673,00€. 
 
         Cantada solidaria ”Onze de setembre”    
         La participació de la Coral durant la “Diada” no va suposar cap ingrés. 
 
         Cantada col·laboració “Pobles en dansa” 
.        Tampoc es va facturar res per la participació. 
 
         Concert de Nadal 
         L’ aportació voluntària dels espectadors al “Concert de Nadal 11”,  va ser de 370,27€. 
         De la totalitat d’aquest import se’n farà donació a una organització benèfica de  
         Cardedeu encara per determinar. 
     
         Cantada a la guarderia Pica-soques 
         La direcció d’aquesta guarderia, a més de fer-nos arribar un escrit d’agraïment, ens va  
         obsequiar com cada any amb un pernil que podem considerar ingrés en espècies.  
              
     
          
 
    8- FESTIVAL DE MÚSICA 
 
         XII Festival de Música de Cardedeu 
         Els dies 18,19 i 20 de març es va celebrar el XIIè 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  
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         equivalent aproximadament a dues mensualitats del director de la coral per la seva  
         col·laboració en l’organització d’aquest festival de forma molt important des del seu  
         inici. Per aquest concepte, aquest any s’ha traspassat al compte de la Coral 1.100,00€. 
 
 
 
    9- MOSTRA D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

 
         Aquest any no s’ha celebrat la Mostra d’Entitats i Associacions que organitzava cada  
        any l’Ajuntament,  
 
 
 
  10- SUBVECIONS 
 
        Subvenció Ajuntament 
        El dia 02 de febrer es va registrar l’entrada de les fotocòpies de tots els documents de   
        pagament per justificar la subvenció concedida l’any 2010. 
        Seguint la normativa establerta per l’Ajuntament de Cardedeu, el dia15-04-2011 també  
        es va presentar al registre 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.  
        A finals de desembre es va rebre l’import de 2.300,00€ que ens va ser concedit  per  
        aquest concepte i per tot l’any 2011. 
 
 
 

 11-  INVERSIONS 
 
        Es va ingressar 1.500,00€ en concepte d’amortització mobiliari pel lloguer de les  
        pantalles acústiques al XIIè F.M.C. 
 

 
        
 12-  LOTERIA 
         
        Venda loteria de Nadal 
        Es va recaptar 5.962,00€ per la venda de 238 dècims del número 06730 repartits en  
        participacions de 2,40€ que, al preu de 3,00 € la butlleta, ens va donar uns beneficis de  
        1.133,00€ un cop descomptades 3 butlletes que es van regalar al director de la Coral,  
        10 que s’entreguen cada any a “Mobles Cortina”, que és qui paga la confecció dels  
        talonaris, i 10 que es va quedar la Coral per temptar la sort. (veure l’apartat de  
        despeses “nº 14 Diversos / Obsequis”).  
        Malauradament el número posat a la venda no va sortir premiat. 
 
 
  
  13- BOTIGA – MARXANDATGE 
 
        Punts de llibre 
        Els punts de llibre del dia de Sant Jordi no van donar cap resultat positiu. 

  
   Pins 
   Durant aquest període no es va vendre cap Pin. 
   



                                                                                                                                   18                                                                                     

   Camisetes 
   Durant aquest període no es va vendre cap camiseta per falta d’existències.  
 

        CD’s 
        Durant aquest període no es van vendre cap CD.  
 
        Llibres del 75è aniversari 
        Durant aquest període no es van vendre cap llibre. 
 
 
 
  14- DIVERSOS          
 
        Celebracions gastronòmiques 
        Pel sopar de Nadal, cada cantaire i/o acompanyant, a excepció d’alguns convidats  
        (vuit), va haver de sufragar-se el cost del cobert a raó de 18,00€ per cap. Els 990,00€  
        cobrats  a 55 comensals no van ser suficients per cobrir el total del cost d’aquest sopar  
        tal com costa en l’apartat de despeses “nº 14 Diversos-celebracions gastronòmiques”.   

        
        Obsequis diversos / Donatius / Esdeveniments 
        Per aquests conceptes no es va ingressar cap import. 
 
        Donacions a entitats benèfiques 
        Per aquests conceptes no es va ingressar cap import. 
 
        Propaganda i publicitat 
        Malgrat que no consta cap ingrés obtingut per publicitat, cal remarcar que tan el  
        disseny  com l’impressió de tots els programes de la Coral son realitzats per Criteri i  
        Arco respectivament sense cap càrrec i per tant podem considerar aportacions en  
        espècies. 
 
        Patrocinadors 
        Els 10,50€ que van costar les flors que es van regalar als narradors, solista i ballarins  
        a l’acabament del concert de fi de curs van ser condonats per la pròpia “Floristeria  
        Parera”. 
          
        Altres Ingressos 
        Podem considerar ingressos, encara que no quantificats monetàriament, les moltes 
        aportacions en espècies dels propis cantaires, com son 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.           
 

    
 
 
 
 

 
    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 2011 


