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1. OBJECTIUS GENERALS DE L’ENTITAT. 

 
a. Dades generals de l’entitat. 

L’Agrupació Coral Cardedeuenca és una entitat cultural sense ànim de lucre 
regida per una Junta que en l’actualitat es compon de president, vicepresident, 
secretària, tresorer, vocal director i set vocals més. 
Disposa del NIF G-58922337 i està inscrita amb el número 10.558 de la secció 1ª 
del Registre d’Entitats de Barcelona. 
El seu domicili social es troba a Can Serra, s/n de Cardedeu i disposa d’una 
pàgina web a Internet amb el domini: www.agcc.cat i correu electrònic: 
inflo@agcc.cat. 
 

b. Finalitat de l’existència de l’entitat. 
La finalitat de l’Agrupació Coral Cardedeuenca és agrupar una sèrie de persones 
amb més o menys coneixements musicals interessades a portar la música i el 
cant coral en totes les seves vessants a qualsevol indret i principalment a la 
població de Cardedeu. 
 

c.   Trajectòria de l’entitat al llarg del temps. 
Com es pot veure a l’apartat d’història de la pàgina web de l’Agrupació Coral 
Cardedeuenca (www.agcc.cat), on es resumeix tota la trajectòria de l’entitat fins 
avui, comenta que va ser fundada l’any 1915 pel mestre director cardedeuenc 
Antoni Camp i Rosàs i va funcionar durant un temps com a Cor de Clavé. Per 
tant, es tracta d’una entitat gairebé centenària atès que en el període 2014 - 2015 
celebrarà els seus cent anys d’existència. 

 
 

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LES ACTIVITATS. 

 
 a.   Què es pretén aconseguir. 

Com es comenta a l’apartat “b” dels objectius generals de l’entitat, el que es 
pretén és transmetre la nostra inquietud coral i musical al públic en general que 
s’interessa per la programació de les nostres activitats aconseguint el seu gaudi i, 
naturalment, la nostra satisfacció personal.  

 
b.   A quin sector de la població va dirigida l’actuació 

A qualsevol persona, però principalment a aquelles més sensibles a la cultura 
musical.  

 
c. Interès de l’activitat per al municipi. 

És notori l’interès que sempre hem copsat per les nostres activitats, i no tant sols 
en el nostre municipi sinó també dels pobles veïns. 

 
d. Justificar la necessitat de realitzar l’activitat al municipi. 

Les nostres activitats i actuacions poden realitzar-se en qualsevol lloc o població, 
però tractant-se d’una entitat local amb ajuts de l’Ajuntament mateix, del Patronat 
municipal de cultura, i d’empreses i particulars d’aquest poble, el més lògic és 
que aquestes activitats es portin a terme generalment a Cardedeu. 

 
e.   Àmbits d’actuació: 

                   
                  1.  On té lloc les activitats. 
                       a.  Els assaigs que s’haurien de fer al nostre centre, a l’escola de música de  
                            Can Serra, actualment i degut al elevat nombre de cantaires es fan al local  
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                            municipals de la Tèxtil Rasse”.  
                            Algunes vegades, a criteri del director, se assaja per separat, els homes a  
                            “Can Serra” i les dones a la “Tèxtil Rasse”.   
                            Puntualment també es fa algun assaig extra en altres indrets i a vegades  
                            conjuntament amb alguna altra coral. 
                            Uns assajos extres seran durant els primers mesos de l’any  per preparar  
                            de nou la representació del “Jesucrist Superstar” que organitza el grup “Si  
                            fa no fa Teatre”. 
                            Gairebé ja és norma fer un assaig intensiu d’un “cap de setmana” a algun  
                            alberg prèviament contractat. A data d’avui encara no s’ha programat. 
   
                       b.  Les actuacions poden ser a diferents llocs de la població: CECUCA, al  
                            Pati de l’Isidre, a Vil·la Paquita, Sant Corneli, centre de la vila, barris, a  
                            l’església parroquial, etc. 
                            Aquest any, a més de diversos concerts i actuacions musicals a Cardedeu   
                            està previst fer un concert a Hostalets de Balenyà i un altre a Alguer  
                            (Sardenya) mitjançant un intercanvi amb una coral d’allà. 
 
                       c.  Oci: Dins les activitats de la Coral, l’any passat es va crear un nou espai  
                            que anomenem “Temps d’Oci”. Intenta aglutinar a tos els cantaires en  
                            activitats d’excursions, lleure, esplai i oci, sempre amb el rerefons musical  
                            com a part principal de les trobades. Totes les activitats seran  
                            programades per la vocalia corresponent i les despeses aniran a càrrec de  
                            cada cantaire. 
 
                  2.  Calendari d’execució de les activitats i actuacions. 
 
                       a.  Assaigs: Cada dijous de gener a juny i de setembre a desembre, assaigs   
                                            amb tots els cantaires i classes de vocalització per cordes.  
                            2, 6 i 7 de març: Assaig especial per preparar “El Jesucrist Superstar”. 
                     

b. Pendent de determinar data: Assaig intensiu “Cap de setmana”.  
 
                       c.  De les actuacions i activitats ja programades per a aquest any cal  
                            destacar: 
                            13 de gener: Aplec de Sant Hilari. 
                            27 de gener: Concert a Hostalets de Balenyà.  
                            7 de març: Presentació del XIV Festival de Música de Cardedeu.   
                            9 i 10 de març: Representació del “Jesucrist Superstar”. 
                            15,16 i 17 de març: Celebració del XIV Festival de Música. 
                            23 d’abril: Possible cantada d’havaneres durant la diada de Sant Jordi. 
                            7 a 9 de Juny: Concert d’intercanvi a L’Alguer. 
                            Juny: (Pendent de fixar data) Festa de final de curs: Concert, Havaneres. 

11 de setembre: Cantada durant l’ofrena amb motiu de la Diada. 
                            Octubre: (Data a confirmar) Concert d’intercanvi de la Coral de l’Alguer. 
                            Desembre: (Pendent de fixar data) Tradicional concert de Nadal.                             
                            Desembre: (Pendent de fixar data) Cantada de Nadales a diversos llocs. 
                            Desembre: Nadal solidari - Donació recaptació a “Onco Cardedeu”. 
 
                  3.  Horaris. 

 
                       a.  Classes de vocalització: de 20:30h a 21:15h. 
                            Assaigs: de 21:15h a 23:15h.  
                            Assaigs especials: A determinar. 
                       b.  El de les actuacions: Caldrà consultar la programació en el seu moment. 
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3. USUARIS DE LES ACTUACIONS. 

 
 a.   Nombre de participants. 
                  En l’actualitat, l’Agrupació Coral Cardedeuenca compta entre cinquanta-dos i   
                  cinquanta-tres cantaires, un director i un ajudant de director. 
 
            b.   Característiques dels participants.  
                  Els esmentats cantaires, de diferents edats, estan repartits entre 17 sopranos,  
                  13 contralts, 10 tenors i 13 baixos aproximadament. Alguns d’ells tenen molt bon  
                  nivell de música. El director és un gran professional que porta més de vint anys  
                  dirigint la AGCC. i l’ajudant de direcció és també professional d’aquest àmbit.  
 
         c.    Nombre de persones implicades en l’organització. 
                  A part de tots els cantaires i directors, també mantenim contactes amb  algunes  
                  persones sempre disposades a col·laborar en tot allò referent a la Coral. 
 
           d.    Nombre de personal col·laborador. 
               Disposem d’uns quaranta quatre socis col·laboradors que ajuden parcial i  
                  econòmicament a mantenir la nostra entitat. 
            
           e.    Altres col·lectius i/o entitats implicats en les activitats i la seva participació. 
                  En algunes ocasions es fan assaigs i concerts conjuntament amb alguna altra   
                  coral, com és el cas de la Coral Briançó de Sant Celoni amb la qual mantenim  
                  una estreta relació ja que aquesta entitat està dirigida pel mateix director Emilio   
                  de la Linde. Amb motiu dels Festivals de Música de Cardedeu, que es venen  
                  celebrant des de fa catorze anys, es manté un estret lligam amb moltes entitats,  
                  artistes i proveïdors relacionats amb el mon de la música i l’espectacle. 
                  També està relacionat amb l’AGCC, el grup d’havaneres anomenat “Els  
                  Torrabastons” format per cinc membres de la mateixa coral.   
               Cal mencionar, també, la participació esporàdica amb algunes entitats teatrals,  
                  de danses, i altres de la població. 
   

 

 

4. MEMÒRIA I COMENTARI DE LES ACTUACIONS.  

 

            1.  APLEC DE SANT HILARI 
 

                 El diumenge 13 de gener, com ja és tradicional, nombrosos cantaires s’aplegaran   
                 a l’entorn de l’ermita de Sant Hilari per cantar durant la missa, i en finalitzar,  
                 entonar els goigs al Sant juntament amb el públic assistent. 
                 Esperem que faci un dia esplèndid on més d’un aprofitarà per fer un bon dinar    
                 amb les seves colles o ho aprofitaran per fer una caminada i tornar a casa amb el   
                 panet i el càntir tradicionals. 
 
 
            2.  CONCERT A HOSTALETS DE BALENYÀ 
                  
                 El 27 de gener ens desplaçarem amb autocar a la població de Hostalets de  
                 Balenyà a oferir un concert basat amb la repetició del que varem celebrar el Nadal  
                 del 2012 a l’església parroquial de Stª María de Cardedeu, és a dir, una primera  
                 part de Nadales i cançons populars catalanes i una segona part amb fragments  
                 del Messiah de Händel. 
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            3.  XIV FESTIVAL DE MÚSICA DE CARDEDEU 
 
                 Organitzat per la AGCC, el 7 de març a les 19h tindrà lloc la presentació oficial del  
                 XIV Festival de Música de Cardedeu a la Sala de les Columnes de l’Ajuntament  
                 acompanyats per la Sra Alcaldessa - presidenta de l’Ajuntament de Cardedeu, la   
                 regidora de cultura i diversos integrants dels grups que participaran en els actes  
                 d’aquest tretzè festival. En el transcurs de dita presentació, els alumnes de  
                 l’escola de música de Cardedeu ens oferiran algunes peces musicals per  
                 acompanyar l’acte. 
                 El divendres 15 de març, a les 22:00h al CECUCA, s’iniciarà el festival amb  
                 l’actuació de “ESTHER CONDAL” que ens presentarà el seu nou disc: “HOME”. 
                 El dissabte 16 de març, a partir de les 12:00h a la plaça Anselm Clavé, els  
                 components del grup “CALIDOSCÒPICA”  ens oferiran “Músiques i danses per  
                 escoltar i ballar”. Tot un repertori 100% ballable obert a la participació de tothom. 
                 El mateix dissabte 16 a les 22:00h, al CECUCA, tindrà lloc l’actuació del “LAS  
                 MIGAS”. Interpretaran el seu disc “NOSOTRAS SOMOS”  
                 Finalment, el diumenge 17 per la tarda, a les 18:30h al CECUCA, el “COR  
                 CIUTAT DE MATARÓ” ens oferirà un concert amb el programa pendent de  
                 concretar en aquest moment. 
 
 
            4.  JESUCRIST SUPERSTAR  

 
                 El dissabte 9 i 10 de març a les 21:30h i 19:00h respectivament, bona part de la  
                 coral participarà a la representació musical de l’obra teatral : “JESUCRIST  
                 SUPERSTAR”  organitzat pel grup “Si fa no fa Teatre”. 

  
 

            5.  DIADA DE SANT JORDI  
 

                 Per el dia 23 d’abril, dia de Sant Jordi, és possible l’actuació del nostre grup  
                 d’havaneres “ELS TORRABASTONS”  en algun barri de la població.   
 
 

6. INTERCANVI AMB CORAL DE L’ALGUER 
 
     Duran el mes de juny està previst organitzar un intercanvi amb la “Coral  
     Polifònica de l’Alguer”, a l’illa de Sardenya, seria els dies 7 al 9 inclusius.  
     Allà oferirem un concert prèviament preparat i programat, i durant la resta del  
     temps restarem a les ordres dels amfitrions.  
     Possiblement durant el mes d’octubre, aquesta “Coral Polifònica de l’Alguer” ens   
     tornarà la visita acudint a la nostra població i caldrà acollir-los, com a mínim, tal i  
     com hauran fet ells amb nosaltres.   

 
 
          7.  CONCERT I FESTA DE FINAL DE CURS 

 
                 Com cada any, en acabar el curs escolar, la coral dóna per finit el seu curs oferint   
                 el tradicional “Concert d’estiu”. Enguany està programat per finals de juny sense  
                 haver-ne concretat encara ni el dia ni el lloc. 
                 S’intentarà que sigui un final festiu a l’estil d’altres anys i més concretament com  
                 el de l’any passat amb ressopó i participació de tots els espectadors assistents. 
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           8.  CANTADA COMMEMORATIVA DE L’ONZE DE SETEMBRE 
 
                La primera actuació del curs 2013-2014 serà, per cinquè any consecutiu, a l’ofrena  
                floral al monument de l’11 de setembre que les autoritats municipals faran com de  
                costum al parc Pompeu Fabra durant la Diada.   
                La coral interpretarà l’himne de Catalunya “Els segadors” i “El cant de la senyera”.  
                En el transcurs de l’acte, la coral dipositarà un ram de flors al peu del monument.   
 
         
           9.  CONCERT DE NADAL 

 

                Concert ja tradicional de la coral, que es farà en un lloc de Cardedeu a determinar  
                interpretant diferents nadales com a cloenda del primer trimestre del curs 2013- 
                2014 i del fi d’any.  
                Ara per ara encara està per decidir el programa i el lloc però possiblement  
                comptarem amb l’acompanyament d’alguns músics i/o d’alguna coral convidada.  
             
    
 
         10.  NADAL SOLIDARI 
 
                a. Donació a “Onco Cardedeu” 
                    Pels volts de Nadal, continuarem amb el ja consolidat espai de solidaritat iniciat  
                    fa anys tot fent donació a una ONG o, en aquest cas, possiblement a “Onco  
                    Cardedeu” de la recaptació total del concert de Nadal. 
                 
                b. Donació a “Cardedeu Respon” 
                    Es possible que “Cardedeu Respon” faci alguna campanya durant el present  
                    any. En tot cas, tant la coral com els seus cantaires sempre estan disposats ha  
                    fer- hi alguna aportació, ja sigui monetària o de queviures. 
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5. PRESSUPOST DEL PROJECTE D’ACTIVITATS DE CONTINUÏTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES INGRESSOS

Retribució de la Junta 0,00 0,00
Quotes cantaires 0,00 6.935,00
Altes nous cantaires 0,00 25,00
Quotes Socis Col.laboradors 40,00 995,00

Honoraris direcció Coral 5.525,00 0,00

Liquidació anual IRPF honoraris direcció 975,00 0,00

Despeses ajudant direcció Coral 1.000,00 0,00

Fotocòpies, partitures, segells, papereria … 250,00 0,00

Petit material 100,00 0,00

Aigues pels cantaires 0,00 0,00

Quotes associacions 214,00 0,00

Manteniment Domini Website 140,00 0,00

Comissions de manteniment i despeses bancàries 81,36 0,00

Interessos i ingressos bancàris 0,00 0,00

Renegociació comissions 0,00 0,00

Impostos i tramitacions oficials 18,40 0,00

4. Caps de setmana (No previst) 0,00 0,00

Intercanvi "Coral Polifònica d'Alguer" (Anada) 600,00 0,00
Intercanvi "Coral Polifònica d'Alguer" (Vinguda) 1.500,00 0,00
Aplèc de Sant Hilari 0,00 0,00

Concert a Hostalets de Balanyà 630,00 630,00

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

Diada de Sant Jordi 0,00 0,00

Concert fi de curs 2012-2013 980,00 400,00

Cantada solidaria 11 de Setembre 50,00 0,00

Concert de Nadal 600,00 1.000,00

Lloguer de pantalles acústiques 0,00 0,00

Aportació per la direcció 0,00 1.100,00

8. Inversions  Mobiliari i Manteniment 50,00 0,00

9. Loteria Loteria de Nadal 4.800,00 5.913,00

10. Botiga -Marxandatge Confecció articles promo i venda d'estocs 0,00 0,00

Conferències, Xerrades, Col.loquis 0,00 0,00
Celebracions gastronòmiques 800,00 0,00
Obsequis / Aconteixements / Donacions 300,00 0,00
Donacions a entitats benèfiques 1.100,00 0,00
Propaganda i Publicitat 1.800,00 0,00
Patrocinadors 0,00 650,00

12. Oci Excursions, Sortides … 0,00 0,00

13. Subvencions 3.905,76

21.553,76 21.553,76

6. Concerts

5. Jornades d'Intercanvi

7. Festival de Música

DÈFICIT PRESSUPOSTARI   -3.905,76 €

1. L'Entitat, Cantaires, socis

 PRESSUPOST D’ACTIVITATS DE L'AGRUPACIÓ CORAL CARDEDEUENCA - ANY 2013 -

Pressupostat

TOTAL

CONCEPTE

Sol.licitud subvenció Ajuntament

2. Direcció

11. Diversos

3. Funcionament ordinari
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6.COMENTARI DEL PRESSUPOST I DELS MITJANS ECONÒMICS       

     NECESSARIS PER PORTAR A TERME LES ACTUACIONS DE LA  

     CORAL.   

 

 

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

      
      1-  L’ENTITAT, CANTAIRES, SOCIS 
       
           Junta directiva 
           Durant l’any, la Junta es reunirà periòdicament al local social o a casa d’algun  
           membre de la Junta per dur el control de les activitats o resoldre qüestions puntuals.  
           Dels temes tractats en quedarà constància a les actes que emetrà la secretària.  
           Per altra banda, els membres de la Junta que formen part de la gestió del FMC   
           també celebraran múltiples reunions i gestions per preparar el catorzè Festival de  
           Música de Cardedeu i posteriorment iniciar les del quinzè. 
                                
           Assemblees 

a. Extraordinària  
Per el dia 7 de febrer la junta convocarà, amb el temps suficient, una assemblea 
extraordinària per aprovar el balanç comptable del 2012, el pressupost pel 2013 si 
s’escau i alguns temes d’interès sobre el curs de l’entitat.  

 
b. Ordinària 
      A començament del curs 2013-2014, la Junta dedicarà un llarg temps a redactar i   
      preparar la presentació, si és possible en PowerPoint, dels temes a tractar durant  
      l’assemblea ordinària anual de socis, segons marquen els estatuts de l’entitat.                 

                 Previ avís als socis cantaires amb el temps reglamentari i dins l’horari de l’assaig,  
                 es comunicarà el dia i hora per fer l’assemblea on es presentarà per a la seva  
                 aprovació l’acta de l’assemblea anterior i es debatran diversos temes relacionats  
                 amb el nou curs que s’iniciarà.  
                 En aquesta mateixa assemblea es donarà a conèixer un avançament de la  
                 situació econòmica de l’entitat amb la presentació del saldo puntual a 31-08-2013  
                 atès que el balanç final no se sabrà fins que es tanqui l’any natural i fiscal a 31 de  

      desembre. 
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           Cicle formatiu     
           Durant aquest any s’impartirà cursets de formació en noves tecnologies per els  
           cantaires ingressats de nou per tenir el coneixement correcte d’ús de l’Intranet de  
           la web de la Coral, www.agcc.cat facilitant l’impressió de les partitures, l’assaig i  
           l’aprenentatge de les cançons programades en cada moment. Els curset els impartirà  
           desinteressadament la vocal de noves TIC’s Verònica Vidal i per tant sense cost per  
           l’entitat. 
 
           Retribució de la Junta     
           Cada membre de la Junta es responsabilitza de gestionar i complir les tasques  
           específiques del seu càrrec dins de la Junta. 
           El temps esmerçat en aquestes tasques es altruista i, per tant, de cost 0,00 €  
           per a l’entitat. 
 
           Quotes cantaires 
           Durant aquest any està previst comptabilitzar 6.935,00€ corresponents al cobrament  
           de 50 quotes de 120,00€ (6.000,00€) per tot l’any 2012 més 935,00€ de quotes  
           pendents de cobrar al tancament de l’any 2012 i que es comptabilitzaran, en el seu  
           moment, en aquest nou  exercici. 
 
           Altes nous cantaires 
           És possible que aquest any es puguin recaptar alguna nova alta de cantaires. Per  
           prudència n’hem pressupostat només una a raó de 25,00€ per alta. 
            
           Quotes Socis col·laboradors 
           Degut el degoteig a la baixa de socis col·laboradors, està previst facturar 995,00€  
           dels 42 socis vigents a començament d’any.  
           Degut a la crisi és més que probable algunes devolucions i  també alguna baixa de           
           socis com s’ha anat produint any rere any. Valorem que les devolucions siguin d’uns  
           40,00€. 
 
            
     
    
      2-  DIRECCIÓ 
      
           Assaigs 
           a.  A partir del 10 de gener de 2013, l’Agrupació Coral Cardedeuenca reprendrà els  

      assajos fins a final d’any a la “Tèxtil Rasse” sota la direcció del mestre Emilio   
      de la Linde i el seu ajudant Manel Ferre, assajant tots els dijous des d’un quart   
      de10 a un quart de 12 del vespre, llevat d’algun dijous que pugui escaure’s en  
      festa.           
 

           b.  Possible assaig intensiu “Cap de setmana”.  
 
           c.  Des de juliol fins a mitjans de setembre no hi haurà assaig per gaudir de les  

    vacances d’estiu. 
          
           Classes de tècnica vocal 
           Previ als assajos el mateix director de la Coral, Emilio de la Linde, impartirà 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 assistirà a tots els actes organitzats  
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           per la Coral: direcció dels concerts, assistència a diverses reunions de la Junta,  
           assaigs de cap de setmana, jornades d’intercanvis (si s’escauen), al FMC, etc.  
          
           Retribució del Director 
           El director cobrarà per tots aquests serveis mencionats un mínim de 6.500,00€ bruts  
           anuals a raó de 13 mensualitat netes de 475,00€ (5.525,00€) després de liquidar a  
           Hisenda l’impost corresponent a l’IRPF de tot l’any. 
 
           Liquidació IRPF 
           Trimestralment es liquidarà a l’Agència estatal d’administració tributària, l’import de  
           les retencions i ingressos a compte 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 que percebrà el director Emilio de la Linde durant tot l’any 2013. 
 
           Despeses ajudant de direcció 
           En concepte de despeses suportades per l’ajudant de direcció, Manel Ferre, es  
           pagaran 1.000,00€ per tot l’any. 
 
  
 
 
     3-  FUNCIONAMENT ORDINARI 
 
          Fotocòpies, partitures, segells, etc.      
          La despesa per aquests conceptes pujarà al voltant dels 250,00€. 
          
          Petit material  
          La compra de material, principalment d’oficina, com dossiers, arxivadors, plastificació  
          de carnets, etc... pot ascendir a uns 100,00€. 
          
          Aigües pels cantaires 
          S’ha eliminat el cl costum de proveir de botelles d’aigua mineral per suavitzar la gola  
          dels cantaires.  
 
          Quotes associacions 
          L’import de la quota anyal per estar adherits a la FCEC se suposa que enguany  
          costarà igualment 142,00€.  Per solidarització amb RTV Cardedeu la Coral els pagarà  
          72,00€ l’any en concepte de Soci a raó de 18,00€ trimestralment. 
                
          Manteniment domini Website 
          El manteniment del domini de la nova pàgina web pot costar 140,00€.  
           
          Comissions de manteniment i despeses bancàries 
          Les despeses bancàries per a comissions, manteniment del compte corrent, de la línia  
          oberta, facturació de rebuts, transferències, etc., està calculat que en aquest període  
          pugi 81,36€.   
 
          Interessos i ingressos bancaris 
          Pel manteniment d’un saldo mínim al compte corrent de la Caixa creiem que  
          actualment no es cobrarà cap interès.  
 
          Renegociació de comissions 
          No es preveu poder renegociar cap comissió. 
          
          Impostos i/o tràmits oficials 
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          Les possibles despeses de registres oficials i  impresos de liquidacions trimestrals  
          i/o anuals pot ascendir a 18,40€. 
 
 
 
 4-  CAPS DE SETMANA  
 

          En aquest moment encara no s’ha estudiat la possibilitat de fer un cap de setmana  
          d’assaig intensiu.  
 
     
 
     5-  JORNADES D’INTERCANVI 

      
     Anada de l’Agrupació Coral Cardedeuenca a Alguer 

          El cost de l’anada i tornada a l’illa de Sardenya per fer l’intercanvi am la “Coral  
          Polifònica de l’Alguer” aniria a càrrec de cada cantaire i l’estància podria ser a escollir  
          entre les cases dels acollidors d’Alguer o un hotel. En aquest últim supòsit també  
          aniria a càrrec del cantaire. 
          La coral tan sols hauria de suportar el cost del viatge del nostre director i el dels   
          obsequis que s’acostuma a fer en aquests intercanvis. Pressupostem per aquest  
          esdeveniment la xifra de 600,00€. 
 
          Vinguda de la Coral Polifònica de l’Alguer a Cardedeu 
          La visita de la Coral Polifònica de l’Alguer a la nostra  població, que serà   
          probablement durant l’octubre, comportarà més despeses que l’anada. 
          Per els obsequis, l’atenció als cantaires, dinars, sopars de comiat, propaganda del  
          possible concert, entre altres coses, ho hem valorat en uns 1.500,00€ 
 
 
 
     6-  CONCERTS 
 
          Aplec de Sant Hilari  
          L’assistència a la missa i la cantada dels goigs en honor al sant no suposarà cap  
          despesa ni cap ingrés per a l’entitat.  
 
          Concert a Hostalets de Balenyà 
          El cost del desplaçament amb autocar costarà 330,00€. 
          Pel contracte d’un pianista (assaig i concert) es pagarà 300,00€. 
          No cobrarem res per l’actuació però els organitzadors, “Amics de Balenyà”, es faran  
          càrrec del cost de l’autocar i el pianista, és a dir contribuiran amb 630,00€. 
 
          Cantada col·laboració “Jesucrist Superstar” 
         La representació d’aquesta obra musical no ens ha de suposar cap ingrés ni cap  
          despesa. 
 
          Diada de Sant Jordi 
         El possible recital d’havaneres, a un barri de la població, a càrrec dels  
          TORRABASTONS, no suposarà cap ingrés ni cap despesa per a la coral.   
 
          Concert  fi de curs 2012-2013 
          Del concert de final de curs, n’esperem obtenir uns ingressos aproximats d’uns  
          400,00€ en concepte d’entrades dels espectadors assistents a l’acte. Valorem en uns  
          980€ les despeses, que podrien estar repartides entre 80,00€, que és el cost de la  
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          neteja i 900,00€ de l’empresa d’iluminació i so “ARA SO”.  Aquesta empresa ens  
          podria condonar una part del cost (180,00€) en concepte de patrocini de la AGCC.  
          (Veure apartat 11. Diversos / Patrocinadors - c.).   
 
         Cantada solidaria Onze de setembre    
          La participació de la coral durant la Diada no ens suposarà cap ingrés però sí unes  
          despeses d’uns 50,00€ per la confecció d’un ram de flors. 
 
         Concert de Nadal 
          La possible participació de músics, lloguer de piano i pianista, il·luminació i so, etc. al  
          concert de Nadal, podria arribar a tenir un cost d’uns 600,00€. 
          Si es pogués comptar amb alguna coral convidada es procuraria que fos de cost 0,00€ 
          En aquest concert esperem recaptar uns 1.200,00€ de l’aportació voluntària del públic  
          assistent. Aquest import seria lliurat íntegrament als responsables de “Onco  
          Cardedeu” o a alguna altra ONG. 
          El disseny i l’impressió de la propaganda, cartells, fulletons, programes...  d’aquest  
          concert podrien ser patrocinats en part per “Criteri” i “Arco” respectivament. (Veure  
          apartat 11. Diversos / Propaganda i publicitat / patrocinadors – a. i b.).   
 
 
 
     7-  FESTIVAL DE MÚSICA 

 
          Per la seva complexitat, tant la gestió administrativa com la comptable es porten per  
          separat i independent de la 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 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, enguany es traspassarà al compte de la coral l’import  
          de 1.000,00€.  
          Aquest catorzè festival no hauria de comportar cap despesa als comptes particulars  
          de la coral.  
 
 
 
    8-  INVERSIONS  
         
          Per aquest apartat hem destinat 50,00€ en previsió d’ alguna petita inversió i algun  
          manteniment de poca importància.  
         
 
 
    9-  LOTERIA 

      
   Compra de loteria de Nadal 

         S’intentarà invertiran 4.800,00€ en la compra de 240 dècims d’un número aleatori de la  
         loteria de Nadal per revendre’ls en 2.000 participacions de 3,00€ c/una. 
 
         Venda de loteria de Nadal 
         Es pensa recaptar 5.913,00€ per la venda dels 40 talonaris (2000 participacions de    
         2,40€) que, al preu de 3,00 € la butlleta, ens han de donar uns beneficis de 1.113,00 €  
         un cop descomptades 17 butlletes que es quedarà la Coral per temptar la sort, 2 que  
         es regalaran al director de la Coral i 10 més que es donen cada any a Mobles Cortina  
         que és qui pagarà la confecció dels talonaris. 
         Per tal d’animar i incentivar la venda per als pròxims anys, s’enviarà una carta   
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         d’agraïment a tots els establiments comercials i persones que col·laborin en la venda.  
 
 
 
 10-  BOTIGA - MARXANDATGE 
                  . 
   Pins 
   Durant aquest període no és possible avaluar si es vendrà algun pin.  
   Camisetes 
   En aquest moment es disposa d’estocs i per tant es possible alguna venda. 
 

        Llibres 75è aniversari 
        Tampoc es pot saber si tindrem alguna venda d’aquest llibre.   
 
        CD’s 
        Hi ha un estoc de 4 CD’s de la “Missa Tango” amb poca possibilitat de vendre’n algun.. 
 
        Nota. Aquests productes en estoc no generen cap despesa. 
 
 
     
 11-  DIVERSOS  
         
        Celebracions 
       Al acabar els concerts de fi de curs i de Nadal es convidarà tots els cantaires, tant els  
        de la Coral Cardedeuenca com els de la coral convidada (si s’escau) o persones que hi  
        hagin intervingut, a participar a un ressopó preparat pels nostres cantaires amb menges   
        aportats i costejats per ells/es mateixos/es. Tan sols s’haurà d’adquirir els productes  
        bàsics com poden ser tomàquets, pa, olives, patates xips, coca de forner, beures i  
        alguns refrescs entre  d’altres.  
        Per aquest apartat hem reservat 800,00€. 
  
        Obsequis / Donacions 
        a.  Com de costum, per Nadal s’obsequiarà al director de la coral, Emilio de la Linde,  
             amb un pernil valorat en 100,00€ aproximadament. 
 
        b. També s’ha previst 200,00€ més per l’atorgament d’alguns obsequis, com pot ser:  

  pernils, la Lira de ceràmica, emblema de la nostra Coral, o algun altre detall per  
  aquelles persones o grups mereixedors d’aquesta deferència.  

         
        Donacions a Entitats benèfiques  

Un cop valorada la recaptació del concert de Nadal, es farà donació a “Onco Cardedeu” 
d’aquesta partida suposada en 1.100.00€.  

       
        Propaganda i publicitat         
        El disseny i l’impressió de la propaganda, cartells, fulletons, programes...  dels  
        concerts de fi de curs i de Nadal podrà tenir un cost de 1.800,00€ i esser patrocinat  en  
        part per les pròpies empreses “Criteri” i “Arco”. (veure el següent apartat). 
 
        Patrocinadors         
        a.  El patrocini de “Criteri” seria de 250,00€. 
         
        b.  El patrocini de “Arco” seria de 250,00€. 
 
        c.  El patrocini de “Ara So” seria de 150,00€. 
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        d.  Tots els rams de flors per al director i altres persones durant els concerts,  
 procurarem que siguin cedits gentilment per “Floristeria Parera”. 

 
       Altres Ingressos 
       Es poden considerar ingressos, encara que no quantificats monetàriament, les moltes 
       aportacions en espècies dels mateixos cantaires, com son les menges per a  
       celebracions o els serveis de suport i ajut a la Junta, pel dispendi econòmic que  
       suposaria haver de pagar aquestes aportacions amb els fons de la coral.           
 

 

12-  OCI 
       Excursions, Sortides ... 
       De moment no hi ha cap sortida prevista.   
 

 

13- SUBVENCIONS 
 
      Subvenció Ajuntament de Cardedeu 

a. Al tancament dels balanços de l’any 2012 encara no s’havia rebut cap import en 
concepte de subvenció i per tant no es farà entrega al registre de l’Ajuntament de 
Cardedeu de tota la documentació formada per les fotocòpies de factures i 
justificants acreditatius de les despeses, i el balanç econòmic de l’any 2012 per tal 
d’acreditar la subvenció fins que no s’hagi rebut. 
Abans de cloure aquest pressupost, en data 22-01-2013 s’ha rebut la quantitat de 
2.225,00€ corresponent a la subvenció del 2012, quedant per tant, registrat en els 
comptes d’aquest exercici. 
 

      b.   Seguint la normativa establerta, abans del termini que fixi l’Ajuntament, entrarem al  
      registre de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Cardedeu un dossier  
      detallat i documentat per a poder accedir a la sol·licitud de les subvencions que  
      anualment atorga aquest Ens.  

            L’import que es sol·licitarà serà el diferencial entre els ingressos i les despeses  
            d’aquest pressupost que aquí presentem, és a dir: 3.905,76€. 
   
      c.   Les despeses corresponents a les sol·licituds de subvencions, generalment són el  
            consum de paper, segells, fotocòpies, etc. Ja queden contemplades com a despeses  
            en l’apartat 3. Fotocòpies ... 
 
 

 

       Cardedeu,  31 de gener de 2013 


