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Pòrtic
Què ens queda per fer a Santiga encara?
Al llarg de les memòries anuals hem anat parlant sempre del que hem fet, ja fossin les pròpies activitats així com
les accions puntuals a l'espai de Santiga (la mina, el safareig, la riera etc.).
Ara però, en cloure aquest 2017 ens ha semblat oportú escriure altra vegada i perquè serveixi de recordatori,
alguns dels objectius prioritaris que ens tenim marcats des de fa anys i que no hem estat capaços de tirar endavant.
No pas per falta d'interès sinó perquè, bàsicament, es necessiten molts diners, de les institucions sobretot, que no
són fàcils d'aconseguir ara per ara. I encara menys quan entre administracions, en gairebé tots els casos, s'haurien
de donar unes complicitats amb objectius compartits que en aquest moment tampoc hi són. Vegem de quins
reptes estem parlant:
1.- A curt termini:
Unir el camí que va des de Santa Perpètua –antic camí
ral de Ripollet- cap a La Ferrussa i Santiga pel Parc
dels plataners i la riera a fi que s'hi pugui anar a peu
(actualment s'està treballant en el projecte).

3.- Projecte aturat (per ara no podem predir res):
L'autovia Interpolar del Vallès es va projectar a mitjan de
la dècada dels setanta com una via per connectar
diferents pols d'activitat econòmica del Baix Llobregat i
el Vallès. L'eix, d'uns 60 km de llargada, havia d'unir
Molins de Rei (Baix Llobregat) i Sant Celoni (Vallès
Occidental).
Tot i el temps que ha passat des d'aleshores el projecte
segueix viu, amb interessos a favor i en contra
d'institucions, entitats, empreses i particulars. En el
nostre cas, si s'arribés a fer, es crearia un problema
gravíssim i lesiu per a la continuïtat del nostre medi
natural de Santiga, espai verd i net que reivindiquem.
Per altra part, de construir-se dita via, es trencaria
fatalment el corredor natural i ecològic prou trinxat ja
per vies de comunicació de tota mena, que uneix el
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i la
Serralada Litoral Catalana.

2.- A mig termini:
Inici de 2a fase de les obres de rehabilitació (segons
els que està escrit en el Projecte Bàsic aprovat per
l'Ajuntament l'any 2009), amb un pressupost estimat
(dades del 2012) de 1.250.852 €. Recordem que la 1a
fase de les obres es va acabar a finals de 2011.

Un quart objectiu no menor seria que les administracions es posessin d'acord d'una vegada amb el propietari del
castell de Santiga (documentat per primera vegada al s. X), per tal de cercar una solució al seu empitjorament. El
monument que s'està enrunant acabarà caient del tot si no s'hi fa res. Recordem que el castell fou declarat Bé
d'Interès Històric Nacional (BIC) pel Ministerio de Educación Nacional l'any 1949, i que la Generalitat de Catalunya en
temps de traspassos l'any 1988, se'l va fer seu i el declarà Bé d'Interès Cultural Nacional (BCIN).
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Activitats de l'any 2017
Celebració de la festa de Santa Prisca – 21 de gener
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Acte acadèmic:
11.45 h – Conferència "La fauna herpetològica de
Santiga, Torre-romeu i els seus entorns ", a càrrec
de l'herpetòleg Daniel Fernández Guiberteau.

Organització: Associació d'Amics de Santiga.
Col·laboradors: Cercle de Recerques i Estudis Mogoda
(CREM) i Cineclub Ciscu de can Mosenya.
Assistents a la missa: 100 persones – Assistents a l'acte
acadèmic: 50 persones.
Cost econòmic per l'Associació: 205,85 €.
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XXXIV Festa de l'Arbre i XXVIII d'Homenatge als Poetes
2 d'abril

Assistents: més de 150 persones.
Organitza: Associació d'Amics de Santiga.
Cost econòmic per l'Associació: 955,04 €.
Patrocinador: Diputació de Barcelona.
Col·laboradors:
Aula d'Extensió Universitària.
Centre d'Esplai Refugi.
Els Gegants de Santa Perpètua.
Escola Municipal de Música i Dansa.
Grup del Ball de Gitanes.
Grup de Teatre Tàndem.
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(1) - Els Gegants de Santa Perpètua.

-

(2) – La Sra. Imma Cahué Raspall, filla de la poeta Joana Raspall, plantant l'arbre.

2 – L'acte de l'homenatge.

(4) – En Tomàs Gispert Vinyals, recitant una poesia, del Grup de Teatre Tàndem.

(5) – El grup d'arpes de l'Escola Municipal de Música i Dansa.

(6) – La plaça de Santiga.

(7) – El Grup del Ball de Gitanes.

(8) – Descobriment de la placa de l'homenatge, amb la Sra. Imma Cahué Raspall i el
seu marit. A primer terme l'alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Sr. Jordi San José.
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III Dia Mundial del Medi Ambient
9 de juny

Acte organitzat conjuntament per l'Associació d'Amics de Santiga, el Cercle de Recerques i Estudis Mogoda, el
Cineclub Cisco de can Mosenya, amb la col·laboració de l'Escola de Natura de Parets. Cost econòmic de
l'Associació: 471,05 €.
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(1) – Construint nius de fusta.

(2) – El niu acabat i penjat (Hort del Rector).
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XXVIII Concurs de pintura ràpida de Santiga
24, 25 i 26 d'agost
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1r Premi oli – Mercè Humedas.

1r Premi aquarel·la – Alejandro miras.

1r Premi local – Emili Batlle.

Concurs de Pintura Ràpida de Santiga - Estadística 2017 vs 2016
2017

2016

Variació

Nombre de pintors participants..............................................................
40
Forans...............................
32
Locals....................................
8

Anys

55
44
11

-15
-12
-3

Obres presentades a l'exposició..............................................
Pintura ràpida oli....................................
Forans...............................
Pintura ràpida aquarel·la.....................................
Forans...............................
Pintura ràpida oli....................................
Locals..............................
Pintura seca oli......................................
Locals..............................
Pintura seca aquarel·la......................................
Locals..............................

71
36
21
4
9
1

-20
-14
-2
-1
-2
-1

Premis convocats..........................................................................................................
12
12
Import total dels premis (€)............................................................................................
6.600
6.600
Visitants a l'exposició...................................................................................................
414
546
Cost econòmic per l'Associació (€)....................................................................
4.141,29
4.648,59

0
0
-132
-507,3
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51
22
19
3
7
0

XXVI Concerts de Tardor
29 d'octubre i 12 i 26 de novembre

Organitza: Associació d'Amics de Santiga.
Entitats col·laboradores: Cor de la Gent Gran i Cor Jove, de l'Escola Municipal de Música i Dansa, de Santa
Perpètua de Mogoda i el Grup de Teatre Tàndem (part tècnica).
Cost econòmic per l'associació: 2.944,52 €
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1 – Cor de la Gent Gran (29 d'octubre).

3 – El Pont d'Arcalís (12 de novembre).

2 – Antonio Fajardo i Efrem Garcia (29 d'octubre).

4 – El Cor Jove, de l'Escola Municipal de Música i Dansa, de Santa Perpètua de
Mogoda.

Nens i nenes de Santa Perpètua protagonitzen
amb dibuixos l'edició de l'Informatiu 588 -del 16
de novembre-, amb motiu del Dia Mundial dels
Drets dels Infants, el 20 de novembre.

13

Compte d'explotació i
balanç de situació 2017
(aprovats per l'Assemblea General de 26 de gener de 2018)

Compte d'explotació
Ingressos
721
723
724
725
759

Despeses
600
622
625
628
656
662

2017
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic.....................................................
6.660,00
Ingressos de promocions i col·laboracions.................................................
860,00
Subvencions oficials a les activitats................................................................
5.875,52
Llegats traspassats a resultats.................................................................................... 0,00
Altres ingressos: diversos, excepcionals, etc..........................................
80,00

Press 2017
6.780,00
1.498,00
4.765,00
0,00
0,00

Variació
-120,00
-638,00
1.110,52
0,00
80,00

Total ingressos................................................................................................... 13.475,52

13.043,00

432,52

2017
Press 2017
Consum de béns destinats a les activitats (1)..............................................................
8.717,75
9.200,00
Reparacions i conservació..............................................................................................0,00
100,00
Primes d'assegurances.....................................................................................................
365,38
355,00
Subministraments (2).........................................................................................................
2.703,95
1.743,00
Altres despeses: diversos, excepcionals, etc (3)........................................................
1.681,39
1.495,00
Serveis bancaris: operació corrent........................................................................................................................
110,47
150,00

Variació
-482,25
-100,00
10,38
960,95
186,39
-39,53

Total despeses......................................................................................................................
13.578,94

13.043,00

535,94

Resultat ...............................................
Ingressos.....................................................................................
13.475,52

13.043,00

432,52

Despeses.........................................................................................
13.578,94

13.043,00

535,94

Marge d'explotació......................................................................
-103,42

0,00

-103,42

Detall dels comptes de despesa més significatius (96,5% del total)
600 - Activitats (1)
2017
Festa de Santa Prisca..............................................205,85
Festa de l'arbre i d'homenatge............................ 955,04
Dia Mundial del Medi Amb..........................
471,05
Concurs de pintura.....................................................
4.141,29
Concerts de Tardor................................................
2.944,52
Total................................................................. 8.717,75

628 - Subministraments (2)
2017
Impremta, tinta, sobres, fotocòp, etc.................
912,70
Manteniment i dominis web................................
465,55
Jardineria Santiga.................................................
367,90
Provisió mina: intervenció 2016....................................... 350,00
Provisió Generalitat: taxa rifa 2016................................................:
306,21
Altres proveïdors.............................................................. 301,59
Total...............................................................................................
2.703,95

656 - Altres despeses (3)
2017
Promoció i propaganda.................................... 1.389,08
Exped. "entitat cultural local"........................................
191,79
Apartat de Correus........................................
62,19
Impagats 2016............................................................40,00
Regularització proveïdor 2016..................................................
-1,67
Total.............................................................
1.681,39
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Balanç de situació

(31 de desembre de 2017)
Actiu
234
445
572

Passiu
100
129
400
475
499

2017
Béns del patrimoni cultural................................................................................ 35.207,29
Altres deutors...............................................................................................................170,00
Efectius i altres líquids equivalents..........................................................................
10.355,68

2016
35.207,29
140,00
9.503,76

Variació
0,00
30,00
851,92

Total actiu.................................................................................................................................
45.732,97

44.851,05

881,92

2017
Fons social: fons d'art + romanents (4)................................................................44.449,38
Resultats de l'exercici......................................................................................................
-103,42
Proveïdors..................................................................................................................................
0,00
Hisenda pública creditora................................................................................................
30,80
Provisions a curt termini..........................................................................................................
1.356,21

2016
44.097,82
351,56
1,67
0,00
400,00

Variació
351,56
-454,98
-1,67
30,80
956,21

Total passiu...............................................................................................................................
45.732,97

44.851,05

881,92

(4) - Els 7 quadres patrocinats per l'Associació d'Amics de Santiga en el Concurs de Pintura Ràpida 2016 i 2017, per un valor total de
2.600,00 € s'incorporaran al balanç de l'entitat el 31 de desembre de 2018.

Tresoreria: variació entre circulants
Actiu
445
572

2017
Deutors (quotes de socis)...........................................................................................170,00
Efectius i altres líquids equivalents...................................................................................
10.355,68
Total actiu circulant........................................................................................................
10.525,68

2016
140,00
9.503,76
9.643,76

Variació
30,00
851,92
881,92

Proveïdors................................................................................................................................
0,00
Hisenda pública creditora (IRPF).......................................................................
30,80
Provisions a curt termini...........................................................................................1.356,21

1,67
0,00
400,00

-1,67
30,80
956,21

Total passiu circulant........................................................................................................
1.387,01

401,67

985,34

9.138,67

9.242,09

-103,42

A 1r d'any

Altes

Baixes

A final d'any

2013

287

7

4

290

2014

290

8

9

289

2015

289

5

4

290

2016

290

5

6

289

2017

289

9

7

291

Passiu
400
475
499

Total circulant.................................................................................................

Altes i baixes de socis
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Memòria breu sobre els estats econòmics i financers 2017
En primer lloc esmentar que, pel que fa als ingressos de quotes, hem tingut 7 baixes de socis (140,00 €) que hem
pogut compensar amb 9 altes (180,00 €), aconseguides gràcies a la campanya de captació iniciada durant l'estiu. Per
altra part, la diferència entre els ingressos reals (6.660,00 €) vs. els pressupostats (6.780,00 €) s'ha vist afectada
també per la menys aportació dins de l'apartat dels col·laboradors.
Amb tot, l'any just acabat que hem tancat amb 103,42 € de pèrdua (assumible) ha estat ple de variables de signe
diferent que, en certa manera, es compensen les unes amb les altres (com és pot veure en la pàgina 14 anterior).
D'una banda hem ingressat 1.110,52 € de més en el capítol de les subvencions oficials, no pressupostats, perquè en
confeccionar el pressupost ens limitem sempre a considerar la xifra aconseguida i consolidada l'any anterior.
Però, de l'altra, hem deixat d'ingressar els 1.498,00 € de la rifa pressupostada, perquè la Generalitat no ens la va
autoritzar, basant-se amb el redactat de L'article 5è del Decret 397/2011, de l'11 d'octubre, estableix que les rifes són
"benèfiques i d'utilitat pública". Nosaltres, evidentment, no complim cap d'aquests dos requisits.
Afortunadament, dita quantitat es va veure compensada, en part, pels 860 € de la subhasta dels quadres que ja
teníem pel sorteig i que la junta va decidir posar a la venda. Tres socis molt identificats amb la nostra associació, a
qui agraïm el seu gest, es van fer càrrec de la situació i els van adquirir.
Tot i aquestes anades i vingudes hauríem pogut acabar l'any amb marge positiu si no hagués estat que, a darrera
hora, vam rebre una proposta de liquidació de l'Agència Tributària de Catalunya de 306,21 € d'un complement de
la taxa de la rifa de l'any 2016 que desconeixíem i que recorrerem quan ho hàgim pagat, perquè tenim arguments
per fer-ho. Nosaltres, però, per criteri de prudència ho hem carregat a la 628.
També hem volgut fer una provisió de 350,00 €, amb càrrec a la 628, perquè l'any 2016 ens vàrem comprometre a
pagar una part de les obres de desembussament de la mina de Santiga i de la neteja del safareig de la plaça. Al
proveïdor se li ha reclamat la factura en diverses ocasions, però en data d'avui no l'hem rebuda encara.
Altres dades:
Subvencions: % sobre el total dels ingressos
Anys
2017
2016
2015
Ingressos totals...........................................................
13.475,52
13.083,20
17.432,25
Import de les subvencions...................................................................
5.875,52
4.765,00
4.530,00
% Subvencions / ingressos
43,60
36,42
25,99

Evolució de la tresoreria: diferència entre circulants al 31 de desembre
Anys
2017
2016
2015
Total actiu circulant.......................................
10.525,68
9.643,76
9.150,37
Total passiu circulant.............................
1.387,01
401,67
259,84
Diferència entre circulants..........................
9.138,67
9.242,09
8.890,53

2014
15.025,01
2.948,00
19,62

2014
8.780,24
727,30
8.052,94

Compte 499: detall de les provisions
Emmarcament dels 7 quadres del Concurs 2016 i 2017.....................................
700,00
Factura del desembussament de la mina i neteja del safareig 2016..................................350,00
Agència Tributària Catalana, taxa rifa 2016.................................................................. 306,21
Total........................................................................................................................................1.356,21

Santa Perpètua de Mogoda, a 31 de desembre de 2017
16

Campanya per a captar nous socis
Com ja s'ha pogut constatar en la pàgina 15 anterior, la constant sagnia d'associats que per una o
altra raó deixen l'associació va ser objecte d'un seriós plantejament per part de la junta abans no
comencés l'estiu. Un dels acords que es varen prendre va ser la renovació del material de
propaganda i la impressió de nous formats i continguts que durant els dies de l'exposició dels
quadres del Concurs, es va anar repartint a totes aquelles persones que es van interessar per la
nostra entitat. El material imprès va consistir, bàsicament, amb tres documents (1, 2 i 3), a part un
expositor portàtil –rollup- i una banderola a l'entrada de la sala d'exposicions (cedida gentilment per
l'Escola Tabor, de Santa Perpètua de Mogoda).

2) La butlleta d'inscripció.

1 - Qui som i d'on venim.

3 - Els nostres estatuts reformats i aprovats
per la Generalitat de Catalunya el 12
d'abril de 2017.

Donació a l'Associació d'Amics de Santiga
En Carles González López, artista local, soci i membre de la junta de l'Associació d'Amics de
Santiga ha donat la nostra entitat la seva obra Viacrucis, que ornamenta des del passat mes d'octubre
l'església de Santa Maria l'Antiga.
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Activitats i gestions de l’Associació 2017
14 de gener
21 de gener
31 de gener
1 de febrer
8 de febrer
16 de febrer
20 de febrer

22 de març
2 d'abril
23 de maig
9 de juny
24, 25 i 26 d'agost
10 de setembre
27 d'octubre
29 d'octubre
12 de novembre
26 de novembre
29 de novembre

Reunió de junta: aprovació de comptes 2016 i pressupost 2017.
Festa de Santa Prisca a Santiga.
Assemblea anual ordinària de socis.
Reunió del president amb la nova directora de la Biblioteca Josep Jardí.
Reunió del Consell Municipal de Medi Ambient.
Reunió del Consell Municipal de Cultura.
Reunió amb la Regidora de Territori i Sostenibilitat, Regidor de Cultura i Tècnics
municipals per a fer el seguiment dels temes pendents a Santiga: camí de Santa
Perpètua a Santiga, passant per La Ferrussa, castell, Interpolar i mina (així com altres
temes menors).
Reunió de junta: Festa de l'Arbre i d'Homenatge als Poetes i altres.
XXXIV Festa de l'Arbre i XXVIII d'Homenatge als Poetes.
Reunió de junta.
III Dia Mundial del Medi Ambient.
XXVIII Concurs de Pintura Ràpida de Santiga.
Lliurament de premis del Concurs (diada de l'Aplec de Santiga).
Reunió amb diferents regidors i tècnics municipals per a fer el seguiment dels temes
pendents a Santiga: camí cap a Santiga passant per La Ferrussa, possible actuació a
Santiga arran dels ajuts del FEDER 2017 al municipi, etc.
XXVI Concerts de Tardor: 1r Concert a Santiga.
XXVI Concerts de Tardor: 2n Concert al Centre Parroquial.
XXVI Concerts de Tardor: 3r Concert a Santiga.
Reunió de junta: comptes 2017 i activitats i pressupost 2018.

La Junta directiva (reelegida el 2 de febrer de 2016).
President
Vicepresident
Secretària
Tresorera

Jaume Vinyals Rovira
Xavier Gispert Vinyals
Anna Vinyallonga Flores
Montse Llonch Morral

Vocals Carles González López
Esteve Aparicio Fité
Jacint Surroca Lladó
Josep Morral Soley
Josep Ponsa Vilatersana
Judit Humet Rovira
Maria Rosa Sànchez Antolín

Compromisos i altres responsabilitats de l'Associació d'Amics
de Santiga al municipi
L'Associació d'Amics de Santiga, que va ser inscrita el 23 de gener de 2007 en el Registre Municipal d'Associacions de
Santa Perpètua de Mogoda, amb el número 16, forma part del:
Consell Municipal de Cultura,
Consell Municipal del Medi Ambient i
Comissió de seguiment de Santiga, integrada per la Parròquia i
l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
D'altra part, el 20 de juny de 2012, l'Associació d'Amics de Santiga va signar un conveni de col·laboració
amb l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (de qui rep suport econòmic), per
tal de vetllar i dinamitzar l'entorn de l'església de Santa Maria l'Antiga.
Les fotografies d'aquesta memòria, que formen part de l'arxiu
gràfic de l'Associació d'Amics de Santiga, han estat facilitades per:
Departament de Premsa (Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda)
Jaume Vinyals Rovira
Josep Ponsa Vilatersana
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Conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística
L'Associació d'Amics de Santiga va
iniciar una estreta col·laboració amb el
Consorci per a la Normalització
Lingüística l'any 2013, per tal de cercar
punts de coincidència i fer arribar a les
nostres respectives organitzacions
aquelles notícies que entronquessin amb
els objectius de cadascuna d'elles, pel bé
de la cultura i el nostre país.
Dit conveni es va renovar el 17 de gener
de 2017 per dos anys més (moment que
mostra la fotografia).

Fot: Sr. Marçal Solà Garcia, Regidor de Joventut i Cultura, el
President de l'Associació d'Amics de Santiga, Sr. Jaume
Vinyals Rovira i la Sra. Esther Paracolls, Responsable del
Servei Local de Català, de Santa Perpètua de Mogoda.

Activitats previstes 2018

Santa Prisca
20 de gener.

XXIX Concurs de pintura ràpida de Santiga
23, 24 i 25 d'agost (9 de setembre, diada de
l'Aplec, lliurament de premis a Santiga).

XXXV Festa de l'Arbre i
XVIII d'Homenatge als Poetes
8 d'abril.

XXVII Concerts de Tardor
28 d'octubre i 11 i 25 de novembre.
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IV Dia Mundial del Medi Ambient
1 de juny.

Patrocinadors, socis protectors i entitats col·laboradores
Patrocinadors

Socis protectors
Amics de l'Obra de Francesc Brunet–Llobet
ARANOW packaging machinery
Autocars Serrat
Cal Rellotger
Can Llobet Restaurant
Comercial Líder, S. A.
Dicu, S. A.
Equus Life, S. L.
Escola Tabor
Esports Aguilà
Farmàcia Carme Relat
Farmàcia Jaume Guillen
Forn Ribas, S. A.
Gas-Die, S. L.

Gestoria Banús
Gestoria Jansana
Instal·lacions Surroca, S. L.
La Perpetuenca, S. C. C. L.
Lípidos Santiga, S. A.
Impremta M4
Milar Sabaté
Miró Jardineria
Montsenya Restaurant
Pa Artesà del Vallès, S. L.
Restaurant Can Trompeta
Transgruas Serrat, S. L.
Xarcuteria Subirats

Entitats col·laboradores
Aula d'Extensió Universitària
Agrupació Sardanista Santa Perpètua
Associació de Fotografia i Vídeo S. Perpètua
Cercle de Recerques i Estudis Mogoda
Cineclub Cisco de can Mosenya
Consorci per a la Normalització Lingüística
Coral Renaixença
Departament de Premsa – Santa Perpètua

Els Gegants de Santa Perpètua
Escola Municipal de Música i Dansa
El Refugi – Centre d'Esplai
Grup de Teatre Tàndem
Grup del Ball de Gitanes
L'Informatiu – Santa Perpètua
Parròquia de Santa Perpètua
Ràdio Santa Perpètua

Associació d'Amics de Santiga

Plaça de Santiga, 8 – Apartat de Correus 11
08130 Santa Perpètua de Mogoda
amics@santiga.cat
www.santiga.cat
www.facebook/amicsdesantiga

