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Introducció

Pòrtic
El fet més significatiu de l'any ha estat, sens dubte, el reconeixement que l'Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda ha fet a la nostra entitat, atorgant-li el Premi Cultura 2013.
Aquesta distinció, que ens omple de satisfacció i goig, reconeix a l'Associació d'Amics de Santiga el
seu interès i feina feta, iniciada ja fa unes quantes dècades amb l'objectiu d'aconseguir la recuperació
total de la nostra vella ermita de Santa Maria l'Antiga.
Aquest honor el volem compartir també amb els nostres associats en primer lloc pel seu suport des
de sempre i amb les institucions, empreses i altres persones que amb el seu assessorament, ajuts
econòmics, esforç i tenacitat han fet possible la consecució d'un dels nostres objectius.
Moltes gràcies.
Agraïments
______________________________________________________________________________________________
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Bisbat de Terrassa
Distiller, S.A.
Generalitat de Catalunya
Lípidos Santiga, S.A.
Rosal – Instalaciones Agroindustriales, S.A.
Subirats Embutidos
Unió Europea (FEDER)
Unnim Obra Social

Aranow Packaging Machinery, SL
Associació d'Amics de Santiga
Barloworld Finanzauto, SA
Bluestar Siliconas España, SA
Brasserie Can Llobet
Cal Rellotger

Can Perico, SCP
Carns Felros, SL
Granja L'Heura, SL
La Perpetuenca, SCCL
M Quatre Arts Gràfiques
Zambon, SAU
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Visita
El proppassat 6 de setembre l’Honorable Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, el
Sr. Santi Vila i Vicente, va visitar l’església de Santa Maria l’Antiga.
El Sr. Conseller va ser acompanyat per la Sra. Isabel Garcia i Ripoll, alcaldessa, el regidor de
Manteniment, Via Pública, Organització i Promoció Local, el Sr. Joan Mestres i Miquel, la Sra. Neus
Garcia i Ribes, regidora de Cultura i Educació, el Sr. Jesús Corral i Garcia, rector de Santa Perpètua
així com altres acompanyants de la Conselleria i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
El president de l'entitat, el Sr. Jaume Vinyals i Rovira, va explicar a l'il·lustre visitant els aspectes
més rellevants dels treballs de rehabilitació de l'església de Santa Maria l'Antiga, així com de les
descobertes arqueològiques del subsòl de l'ermita, la més important de les quals és, sens dubte, les
restes de la que va ser la primera església de Santiga, preromànica del s. IX - X.

30è aniversari
El proper 27 d'octubre de 2014 farà trenta anys de la fundació de l'Associació d'Amics de Santiga.
L'acta que així ho certifica va ser signada per sis persones a la sala Santiga de la rectoria de Santa
Perpètua de Mogoda. Gràcies a elles i a tots aquells que, des d'aleshores fins avui han treballat per
Santiga, tenim una esplèndida realitat que només pot esperonar-nos per mantenir i seguir treballant
per a la recuperació total del vell monument.
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Santa Prisca

19 de gener de 2013
L’Associació d’Amics de Santiga, un any més, ha celebrat la tradicional festa de Santa Prisca, a
Santiga, però ja dins del marc incomparable de l’església de Santa Maria l’Antiga rehabilitada, que
havia restat tancada des de l’any 1999. Al final de la missa s’han repartit els panets beneïts entre els
assistents.
Al mateix temps, i tal com s’ha vingut fent en anys anteriors, la jornada s’ha clos amb l’acte
acadèmic organitzat pel Centre de Recerques i Estudis Mogoda (CREM) i l’Associació d’Amics de
Santiga. La conferència a càrrec de l’arquitecta i directora de la rehabilitació de la 1a fase, la Sra.
Margarita Costa i Trost, que ha tingut lloc al Centre Cívic El Vapor, ha tractat amb detall la feina
feta i les anades i vingudes de la rehabilitació, amb problemes de tots tipus que van anar sorgint a
mesura que avençaven les obres.
Organització: Associació d'Amics de Santiga
Col·laboradors: Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM)
Assistents a la missa: 130 persones – Assistents a l'acte acadèmic: 50 persones
Cost econòmic per l'Associació: 126,04 €
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XXX Festa de l'Arbre i XXIV d'Homenatge als Poetes

7 d'abril de 2013
Un any més la festa s’ha caracteritzat pel fet tradicional, ço és la plantada de l’arbre i el component
cultural de l’homenatge al poeta, el Sr. Carles Duarte i Montserrat (1959).
L’acte matinal a Santiga es va desenvolupar de la manera següent:
10.00h – Pregària a la Mare de Déu de l’Heura.
10.30h – Plantada d’un arbre (lledoner).
11.30h – Acte d’homenatge al poeta.
Van assistir a l’acte l’alcaldessa, la Sra. Isabel Garcia i Ripoll, i la regidora de Cultura i Educació, la
Sra. Neus Garcia i Ribes. A l’acte hi van assistir també cinc regidors més. Després de la celebració
de la missa i la pregària a la Mare de Déu de l’Heura, l’acte festiu va començar amb la plantada de
l’arbre, un lledoner.
A continuació el president de l’entitat, el Sr. Jaume Vinyals i Rovira, va donar la benvinguda a tots
els assistents, més de 200 persones, i el Sr. Xavier Gispert i Vinyals –soci de l'entitat- va fer la
ressenya biogràfica del poeta. El Sr. Eliseu Ribes i Domingo, director de l’Escola Municipal de
Música i Dansa, va recitar algunes poesies del poeta homenatjat. L’autora de la placa, la Sra. Núria
Oriols i Pladevall, va explicar la idea i el sentit que la va impulsar a crear-la.
El mateix poeta, el Sr. Carles Duarte i Montserrat, també va llegir algunes de les seves poesies
abans, d'una banda, d’agrair l'homenatge que se li feia i, de l’altra, ressaltar la singularitat de la festa,
en la qual la combinació de persones, entitats i institucions eren un clar exemple del potencial
cultural d’un poble que cultiva les seves tradicions i que fa país.

6

Organització: Associació d’Amics de Santiga
Col·laboradors: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda - Coral Renaixença - Escola Municipal
de Música i Dansa - Gegants de Santa Perpètua - Grup del Ball de Gitanes - Grup de Teatre
Tàndem.
Assistents: més de 200 persones - Cost econòmic per l’Associació: 652,17 €.
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XXIV Concurs de pintura ràpida de Santiga

Pintura: Joan Vila Arimany

22, 23 i 24 d'agost
Que el concurs de pintura ràpida de Santiga té nomenada és prou sabut. Enguany, però, per causa
de les dates de la celebració, en plenes vacances, la participació ha estat menys nombrosa que el
2012 tot i que seguim comptant amb la fidelitat dels pintors de sempre que ens acompanyen des de
1990, més els nous que s'hi van incorporant cada any.
En canvi, els visitants a l'exposició han estat força més que l'any passat i l'interès per comprar
números del sorteig dels quadres ha fet possible que els ingressos per aquest concepte hagin estat
de 1.350 € quan l'any anterior van ser 1.200 €.
Alhora de comparar la quantitat d'obres presentades, hem de considerar que l'any 2012 hi havia 3
premis més que el 2013, aspecte que va representar 36 quadres més. Per tant, si restem els 36 dels
108 de l'any passat, corresponents al "premi especial interior de l'església" (3 F) veurem que en
realitat són 72 els quadres que ens cal comparar amb els 66 d'enguany. I la diferència només seria de
6 quadres, una xifra bastant menys important si tenim en compte que, com ja s'ha dit, enguany han
vingut 12 pintors menys.

Pintors participants

2013

Pintors forans i locals.............................................................................................
50
Total obres presentades...............................................................................
66
Quadres oli/aquarel·la forans........................................................... 54
Quadres oli/aquarel·la locals.......................................................
12
Premi especial interior de l'església...........................................................
0
Premis convocats............................................................................................
13
Import dels premis (€)...................................................................................
6.850
Visitants a l'exposició.................................................................................
303
Cost econòmic per l'Associació...........................................................
3.929
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2012

Variació

62

-12

108
57
15
36

-42
-3
-3
-36

16
7.500
220
3.184

-3
-650
83
745

El cost del Concurs d'enguany ha estat de 3.928,73 €.
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XXII Concerts de Tardor

Els dos primers Concerts d'enguany han tingut lloc dins del marc incomparable de l'església de
Santa Maria l'Antiga, els dies 27 d'octubre i 10 de novembre. El darrer va tenir lloc el 24 novembre
dins del local del Centre Parroquial.
El 1r Concert va ser interpretat per la jove orquestra HʓO –tota una Jazz Band- de l'Escola
Municipal de Música Joan Valls, de Caldes de Montbui, amb 23 músics. El seu repertori va consistir
en diferents peces americanes: espirituals, blues, jazz, etc. Hi varen assistir més de 150 persones
El 2n Concert de contrabaix i piano va ser dut a terme pels mestres Srs. Jonathan Camps i David
Garcia respectivament, acompanyats de la soprano Sra. Maria Teresa Vert, van interpretar música
jueva, catòlica i protestant. davant d'un públic que sobrepassava les 100 persones. La calidesa i
emotivitat del concert va fer plorar a bona part dels assistents.
I el 3r i darrer Concert hi van participar la Coral Renaixença i l'orquestra jove Allegro Mosso, de
l'Escola Municipal de Música i Dansa, de Santa Perpètua de Mogoda. L'assistència de públic va
fregar les 200 persones. Els dos grups, com ja ens tenen acostumats, van fer un recital de música de
tots tipus davant d'un públic atent i entregat.
10

El cost econòmic dels Concerts de Tardor ha estat de 3.776,78 €

1r Concert

2n Concert

3r Concert
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Compte d'explotació i
balanç de situació 2013
(v.s. Pressupost 2013)

Compte d'explotació
Ingressos
721
723
724
725
759
769

2013
6.800,00
1.350,00
2.983,00
0,00
42,00
57,03

Press. 2013
6.800,00
1.200,00
3.000,00
0,00
0,00
50,00

Variació
0,00
150,00
-17,00
0,00
42,00
7,03

Total ingressos................................................................................................... 11.232,03

11.050,00

182,03

2013
Consum de béns destinats a les activitats..............................................................8.483,72
Reparacions i conservació..............................................................................................0,00
Primes d'assegurances.....................................................................................................
326,41
Subministraments.........................................................................................................
1.649,25
Altres despeses de gestió corrent...................................................................................
365,66
Serveis bancaris........................................................................................................................
221,36

Press. 2013
6.245,00
100,00
325,00
1.720,00
2.360,00
300,00

Variació
2.238,72
-100,00
1,41
-70,75
-1.994,34
-78,64

Total despeses......................................................................................................................
11.046,40

11.050,00

-3,60

Resultat ...............................................
Ingressos.....................................................................................
11.232,03

11.050,00

182,03

Despeses.........................................................................................
11.046,40

11.050,00

-3,60

Marge d'explotació......................................................................
185,63

0,00

185,63

Despeses
600
622
625
628
656
662

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic.....................................................
Ingressos de promocions i col·laboracions.................................................
Subvenció oficial a les activitats................................................................
Llegats traspassats a resultats..........................................................................
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent..............................................
Altres ingressos financers..............................................................................

Detall d'alguns dels comptes de despesa (88% del total)
600 - Activitats
Festa de Santa Prisca..............................................126,04
Festa de l'arbre i d'homenatge............................ 652,17
Concurs de pintura.....................................................
3.928,73
Concerts de Tardor................................................
3.776,78

628 - Subministraments
Rètol entrada església.......................................................... 61,71
Internet - Dominis, hausing, etc......................................... 352,72
Impremta......................................................................................
1.092,04
Papereria..........................................................................................
78,71
Estris..................................................................................................
51,97
Correcció de català................................................................. 12,10

Total................................................................................
8.483,72

Total...........................................................................................
1.649,25
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Balanç de situació
Actiu
234
444
445
548
572

Passiu
100
129
400
475
499

2013
Béns del patrimoni cultural................................................................................ 30.907,29
Patrocinadors i altres deutors per subvencions.............................................
0,00
Altres deutors...............................................................................................................140,00
Imposicions a curt termini....................................................................................... 0,00
Efectius i altres líquids equivalents..........................................................................8.240,76

2012
30.907,29
0,00
420,00
0,00
7.612,25

Variació
0,00
0,00
-280,00
0,00
628,51

Total actiu.................................................................................................................................
39.288,05

38.939,54

348,51

2013
Fons social (Fons d'art + romanents)................................................................ 38.208,21
Resultats de l'exercici......................................................................................................
185,63
Proveïdors..................................................................................................................................
0,00
Hisenda pública creditora................................................................................................
382,90
Provisions a curt termini..........................................................................................................
511,31

2012
34.812,60
3.395,61
480,00
251,33
0,00

Variació
3.395,61
-3.209,98
-480,00
131,57
511,31

Total passiu...............................................................................................................................
39.288,05

38.939,54

348,51

Altres deutors (quotes de socis)...........................................................................................
140,00
Efectius i altres líquids equivalents...................................................................................
8.240,76

420,00
7.612,25

-280,00
628,51

Total actiu circulant........................................................................................................
8.380,76

8.032,25

348,51

Proveïdors................................................................................................................................
0,00
Hisenda pública creditora (IRPF)....................................................................... 382,90
Provisions a curt termini........................................................................................... 511,31

480,00
251,33
0,00

-480,00
131,57
511,31

Total passiu circulant........................................................................................................
894,21

731,33

162,88

Variació entre circulants...............................................................................................
7.486,55

7.300,92

185,63

Tresoreria (variació entre circulants).
Actiu
445
572
Passiu
400
475
499
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Memòria breu sobre els estats comptables i financers 2013
Tot i les desviacions d'alguns dels comptes de despesa tant en positiu com en negatiu, donem per
bons els resultats econòmics i financers de l'any.
La comparació entre els ingressos i les despeses evidencien un raonable equilibri, i el marge final
positiu en la quantia de 185,63 € ens ve donat gairebé en la seva totalitat, pels més ingressos en
relació al pressupost (pàg. 12).
De tota manera, per la seva rellevància dins del total de la despesa –un 77%-, voldríem fer esment
de la desviació negativa dins de l'apartat de les activitats.
Pel que fa al Concurs de pintura, d'una part, perquè a darrera hora ens varem veure obligats a cobrir
l'import de dos premis per la renuncia de dos patrocinadors quan l'activitat ja s'havia anunciat per la
premsa i per Internet.
I en relació als Concerts de Tardor, perquè també vàrem haver de pagar bastant més del que
havíem previst a alguns dels grups que varen actuar en els Concerts.

Activitats de l'Associació

2013

Press.

Variació

126
652

145
580

-19
72

Concurs de pintura.............................................................................................................. 3.929
Premis............................................. 2.250
Altres.............................................. 1.679

2.925
1.600
1.325

1.004
650
354

Concerts de Tardor........................................................................................................... 3.777
Total activitats.................................................................................................................... 8.484

2.595
6.245

1.182
2.239

Festa de Santa Prisca.........................................................................................................
Festa de l'Arbre i Homenatge als Poetes..................................................................

De fet, per controlar la totalitat de la despesa i no passar-nos del pressupost hem hagut d'ajornar
algunes accions que s'havien previst, és el cas del cartell que posarem quan es pugui, a l'entrada de
l'església de Santiga i també de la restauració d'algunes de les plaques de la Paret dels Sentiments,
que ho haurem de deixar per més endavant.
Quant al balanç de situació (pàg. 13) cap comentari en especial. En tot cas remarcar que els
comptes a pagar només representen el 10,7% dels efectius i altres líquids equivalents i que els
mateixos compromisos només representen el 2,3% del passiu total.
I esmentar en darrer terme l'increment de la tresoreria en relació al 31 de desembre de 2012,
concretament de 628,51 €, fet que també és d'agrair.

Altes i baixes de socis

A 1r d'any

2010...............................................................................................
2011.................................................................................................
2012...................................................................................................
2013.............................................................................................

207
246
272
287

Altes

Baixes

A final d'any

46
28
20
7

7
2
5
4

246
272
287
290

Cada vegada ens costa més fer nous socis. És un repte que tenim força difícil, però que només
depèn de nosaltres mateixos. Altra cosa són les baixes que res hi podem fer: tres per decisió
personal i una per defunció.
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Estadística

Compte d'explotació

2013

2012

2011

2010

Ingressos
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic............................................
6.800
Ingressos de promocions i col·laboracions.............................. 1.350
Subvenció oficial a les activitats.............................................
2.983
Llegats traspassats a resultats.....................................................
0
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.........................
42
Altres ingressos financers.................................................................... 57
Total ingressos.......................................................................................
11.232

6.770
1.200
3.000
5.150
50
56
16.226

6.360
1.499
3.000
0
247
40
11.146

5.720
1.217
3.063
0
135
56
10.190

Despeses
Consum de béns destinat a les activitats.............................................
8.484
Reparacions i conservació..............................................................
0
Primes d'assegurances..............................................................
326
Subministraments......................................................................
1.649
Altres despeses de gestió corrent............................................
366
Serveis bancaris..........................................................................................
221
Total despeses................................................................................
11.046

6.577
72
318
3.211
2.400
252
12.830

7.135
0
318
899
2.620
175
11.146

6.988
34
0
596
1.021
209
8.847

Marge d'explotació (pressupost ordinari)..........................................................................................
186
3.396

0

1.343

2011

2010

Actiu
Béns del patrimoni cultural................................................................................................
30.907
30.907
Ptarocinadors i altres deutors per subvencions...................................................
0
0
Altres deutors..............................................................................................................
140
420
Efectius i altres líquids equivalents........................................
8.241
7.612
Total actiu...................................................................................................................................
39.288
38.940

25.757
0
260
11.699
37.716

25.757
1.531
60
8.067
35.416

Passiu
Fons social (fons d'art i romanents)..................................................
38.208
34.813
Resultats excercici (ordinaris + extraordinaris).........................................................................
186
3.396
Proveïdors............................................................................................ 0
480
Hisenda pública creditora.............................................................................
383
251
Provisions a curt termini.............................................................. 511
0
Total passiu................................................................................................................................
39.288
38.940

34.813
0
1.236
438
1.230
37.716

10.367
24.445
0
303
300
35.416

Balanç de situació

2013
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Activitats i gestions de l’Associació 2013
El fet més significatiu de l'any ha estat, sens dubte, l'atorgament del Premi Cultura
2013 a l'Associació d'Amics de Santiga, distinció que l'Ajuntament de Santa
Perpètua va fer pública el 19 d'abril, durant l'acte de la Nit de la Cultura.
Activitats
19 de gener
23 de gener
26 de febrer
7 d'abril
2 de juny
31 de juliol
31 de juliol
22 / 24 d'agost
8 de setembre
2 d'octubre
27 d'octubre
10 de novembre
24 de novembre
14 de desembre

Festa de Santa Prisca a Santiga
Reunió de junta
Assemblea ordinària de socis
XXX Festa de l'Arbre i XXIV d'Homenatge als Poetes
L'Associació participa a la Marató de Contes solidària, organitzada per la
Fundació Xarxa
Reunió de junta
L'Associació inicia un estudi per a conèixer l'estat de l'avifauna de Santiga
XXIV Concurs de pintura ràpida
Aplec de Santiga – Repartiment dels premis del Concurs de Pintura
Reunió de junta
1r Concert de Tardor, a Santiga
2n Concert de Tardor, a Santiga
3r Concert de Santiga, al Centre Parroquial, de Santa Perpètua de Mogoda
Participació de l'Associació a la Marató de TV3

Convenis, adhesions i altres
14 de gener
15 d'abril
25 de juny
1 d'agost
6 de setembre

Conveni signat entre l'Associació d'Amics i el Consorci de Normalització
Lingüística
Adhesió al Pacte per a un nou model de mobilitat a Santa Perpètua de Mogoda
Adhesió al Manifest per una Estació central a Santa Perpètua de Mogoda
Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
El Conseller de Territori i Sostenibilitat visita l'església de Santiga

2a fase de les obres
6 de novembre
11 de novembre
12 de desembre

Entrevista amb tres diputats del Parlament de Catalunya
Entrevista amb el Director de l'Institut Català del Sòl (Incasol)
Entrevista amb la Secretària del Departament de Cultura, de la Generalitat de
Catalunya

L'Associació d'Amics de Santiga és membre
del:

Consell Municipal de Cultura
Consell Municipal de Medi Ambient
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Objectius principals de l'Associació
1r objectiu - Iniciar com abans millor la 2a fase de la rehabilitació de Santiga.
Quant al primer dels objectius, per deixar enllestit el Projecte bàsic aprovat l'any 2009 per
l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, haurem d'atendre'ns a les possibilitats de finançament
que vagin sorgint. Quan les obres s'hagin portat a terme (objectiu 2014 – 2018), el conjunt
monumental de Santiga serà un centre local i comarcal important per poder-hi desenvolupar
activitats de caire formatiu, lúdic, cultural i religiós.
2n objectiu - Avaluar la situació de l'avifauna del nostre entorn.
El segon objectiu, tal com està escrit dins del Projecte bàsic, preveu que Santiga esdevingui un
centre d'investigació per ajudar a conèixer i preservar l'espai agrícola i forestal del seu entorn. En
aquest sentit, l'objectiu prioritari que té l'Associació d'Amics de Santiga avui és començar a avaluar
l'estat de l'avifauna que hi habita, sense oblidar els animals terrestres dels quals més endavant
intentaríem saber també la seva situació.
Aquest estudi que ja hem iniciat ens ajudarà a conèixer i salvaguardar millor la nostra àrea
d'influència per mantenir obert el gran corredor agrícola, forestal i ornitològic que, començant al
massís de Sant Llorenç i la Serra de l'Obac, passant per Santiga i per la resta del nostre municipi,
entronca en direcció nord-oest els camps, boscos i marges de Gallecs per acabar a les muntanyes
del massís del Farell.
Es pot dir que la defensa i manteniment del nostre corredor és prioritària per a la influència lògica i
decisiva sobre els altres espais de la plana del Vallès que, entre les serralades del Litoral i Prelitoral,
mantenen una immensa superfície natural considerada d'un alt valor mediambiental i ecològic.

Vegetació de ribera – Camí de Ca l'Hereu (Santiga)

Bernat pescaire voltant pel safareig de la Plaça de Santiga

Camps de Santiga, des del camí del Padró (al fons a la dreta la muntanya del
Farell).

Colom roquer (camps de Santiga)
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Empreses i entitats que ens donen suport
Socis col·laboradors

Entitats col·laboradores

Associació d'Amics de l'Obra de Francesc
Brunet – Llobet
Autocars Serrat
Cal Rellotger
Can Llobet Restaurant
Can Sabau
Comercial Líder, S.A.
Dicu, S.A.
Equus Life, S.L.
Escola Tabor
Esports Aguilà
Farmàcia Carme Relat
Farmàcia Jaume Guillen
Gas – Die, S.L.
Gestoria Banús
Gestoria Jansana
Instal·lacions Surroca, S.L.
La Perpetuenca, S.C.C.L.
Lípidos Santiga, S.A.
M Quatre Arts Gràfiques
Milar Sabaté
Mobles i Fusteria Fradera
Montsenya Restaurant
Pa Artesà del Vallès
Transgruas Serrat, S.L.
Xarcuteria Subirats

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Parròquia de Santa Perpètua
----------------------------------------------------------Agrupació Sardanista Santa Perpètua
Associació de Fotografia i Vídeo Santa Perpètua
Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM)
Coral Renaixença
Departament de Premsa – S. Perpètua de M.
Escola Municipal de Música i Dansa
Gegants de Santa Perpètua
Grup de Teatre Tàndem
Grup del Ball de Gitanes
L’Informatiu – Santa Perpètua de Mogoda
Ràdio Santa Perpètua

Mare de Déu de Santiga (2012)

Camí de la Font dels Joncs

Campanar des de l'Hort del Rector
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La Junta Directiva i legalització de l'Associació
President
Vicepresident
Secretària
Tresorera
Vocals

Jaume Vinyals i Rovira
Josep Ponsa i Vilatersana
Montse Surroca i Xicola
Montse Llonch i Morral
Anna Vinyallonga i Flores
Antonio Altayó iTor
Carles González i López
Jacint Surroca i Lladó
Josep Morral i Soley
Maria Lourdes Valls i Humet
Rosa Parés i Garcia

Legalització de l’Associació
Els estatuts de l'Associació d'Amics de Santiga van ser aprovats per l’Assemblea constituent del 27
d’octubre de 1984 i inscrits el 15 de novembre del mateix any en el Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya, de Barcelona, Secció 1a, número 7208.
El 22 d’abril de 2001 l’Assemblea General Extraordinària va aprovar per unanimitat la modificació
d’alguns articles dels estatuts que el 3 de maig de 2002, el Departament de Justícia, de la Generalitat
de Catalunya, aprova i deixa inscrits en el Registre d’Associacions, Secció 1a, número 7208.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Associació d'Amics de Santiga rep el suport econòmic de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Fotografies de la Memòria 2013: arxiu de l'Associació d'Amics de Santiga
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Associació d'Amics de Santiga
Pl. de Santiga, 8 – Apartat de Correus 11
08130 Santa Perpètua de Mogoda
amics@santiga.cat
www.santiga.cat
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