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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2003. 
 
2. Lectura i aprovació de l’ordre del dia proposat per la Junta. 
 
3. Presentació i aprovació de l’Informe de Gestió de l’exercici. 
 
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2004. 
 
5. Presentació i aprovació de la proposta d’ampliació i renovació de la Junta. 
 
6. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2005. 
 
7. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2005. 
 
8. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2004 

 
 
2.1. Junta del CEB 
 
La composició de la Junta actual és la següent: 
  
 Xavier Parellada i Viladoms  President 

Vicente Medina i Vicioso   Vicepresident 
Francesc Sánchez i Garcia  Secretari 
Jordi Dolz i Abadia     Tresorer 
Josep Clavé i Tutusaus   Vocal 1 
Manel Edo i Benaiges   Vocal 2 
Rosa Sevillano i Macho   Vocal 3 

 
 
2.2. Socis 
 
Actualment, el CEB té 89 socis. 
 
Des de l’anterior assemblea la quota de soci és de 20 €, tot i que encara no s’han fet 
efectives, i es contemplen altres quotes més econòmiques per situacions particulars. 
 
A més dels socis pròpiament dits, mantenim a la nostra base de dades a diverses 
entitats de Begues i d’altres municipis dels voltants, a més de personalitats rellevants, 
que creiem han de ser coneixedores i participants de les activitats del Centre. Es tracta 
de les escoles, la Biblioteca pública, Ajuntament, Centres d’Estudis, museus i d’altres, 
amb un total de 109 adreces (socis + entitats). 
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2.3. Temes tractats a les reunions de treball 
       i acords adoptats per la Junta Directiva 
 
???????? de 2004 
Assisteixen: Jordi Dolz, Manel Edo, Francesc Sànchez, Xavier Parellada, Víctor Mata. 
Tema principal: Museu de Begues i Garraf. 
En Manel Edo exposa el seu projecte de treball. 
 
dissabte 27 de març de 2004 
Assisteixen: Jordi Dolz, Manel Edo, Josep Clavé, Xavier Parellada, Rosa Sevillano, 
Cesc Sànchez. 
Tema: Museu de Begues i Garraf. 

- El Manel es compromet a la presentació per Festa Major de “El Neolític al Garraf 
nord-oriental”,  amb els materials i recerca de Can Sadurní i el Marge del Moro. 

- L’eixarmada es començarà a imprimir aquesta setmana un cop donat el vist i plau. 
Per enviar s’inclouran els dossiers de Pou del Glaç, camí Ral, Festa del Most i 
Festa de Sant Sebastià. 

- Cal convocar l’assemblea de socis aviat, a l’abril o el maig. 
- S’ha de veure com es pot arreglar l’ordinador. 
- El tresorer J. Dolz reclama ordenar el CEB. 
- El Jordi recorda les al·legacions presentades pel CEB al Pou del Glaç, al Pla 

Especial Raval d’en Martí i modificació del Pla Especial de la Rectoria. 
 
dissabte 17 d’abril de 2004 
Assisteixen: Jordi Dolz, Josep Clavé, Rosa Sevillano, Xavier Parellada, Víctor Mata, J. 
M. Ventura Fañanàs, Manel Edo, Francesc Sànchez. 

- Sobre la convocatòria de l’Ajuntament per parlar de l’ús dels locals de Cal Perevell: 
 Es va assistir a la reunió convocada per l’Ajuntament junt amb les següents 

entitats: Begues i Ball, Club Ciclista, Associació de Comerciants i Cucafera. 
 De l’Ajuntament hi assisteixen: Joana Badell, Antoni LLenas, Candelo Moreno, 

Raquel Agustí i Montse VIñas. 
 Es planteja la dificultat d’ús dels armaris a compartir. 
 L’Ajuntament reclama una còpia de les claus de la sala peixera que actualment 

usa el CEB. 
 Cal buidar l’habitació–magatzem del grup d’arqueologia al 2on pis (Cal Perevell). 
 Es farà un reglament intern. 
 S’elaborarà una graella d’ús de locals. 
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- La Rosa presenta una normativa sobre Hotels d’Entitats per orientar-nos en les 
necessitats organitzatives, logístiques, etc. 

- El Jordi Dolz recorda l’incompliment de l’Ajuntament amb els estatuts d’usos de la 
Fundació Borés a Cal Pere Vell. 

- El Xavier Parellada aporta el Llibre Blanc del Centres i Instituts d’Estudis en que es 
posa de manifest les necessitats d’aquests. 

- En Manel Edo proposa la possibilitat d’una exposició sobre l’excavació de la coveta 
del Marge del Moro, ara que està tota estudiada. També explica que tot el material 
arqueològic es troba sota la responsabilitat del CEB. 

- En J. M. Ventura Fañanàs comenta que recentment ha estat nomenat assessor del 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa en qualitat de president de 
l’Associació d’Aviadors de la República. 

- En Manel Edo comenta la qüestió del museu. 
- Cal acabar de preparar la propaganda de la sortida al Delta del Llobregat el proper 

dissabte 24 d’abril. 
- S’ha d’acabar de lligar amb l’Ajuntament l’acte de la Creu del Pedró. 
 
dissabte 1 de maig de 2004 
Assisteixen: Jordi Dolz, Josep Clavé, Rosa Sevillano, Francesc Sànchez i Xavier 
Parellada. 

- Comentem la tramesa i la sortida al Delta del Llobregat que va estar força bé 
malgrat algun inconvenient. En lloc de visitar les Cases d’en Puig, es va visitar el 
Centre d’interpretació del Parc. 

- La  Rosa comenta el retard en rebre les etiquetes i el tampó per tal de fer la 
tramesa. 

- S’ha d’acabar de preparar la sortida pel proper dissabte 8 de maig a la creu del 
Pedró en l’acte de benedicció del terme. 

- Ordinador: es proposa comprar-ne un de nou i mentrestant arreglar el vell. 
- S’estan enllestint tots els materials per la propera tramesa: l’Eixarmada núm. 9, el 

dossier del Pou del Glaç, del camí Ral, de la festa del Most i de la Festa de Sant 
Sebastià. 

- Al·legacions al Pla Parcial la Parellada 
 La Rosa comenta el perill de tala d’un roure i dos pollancres afectats. També el 

tram de riera, indicant que en lloc d’escullera s’usi el sistema de gabió i xarxa. 
 El Jordi Dolz explica diferent qüestions relacionades amb aquest Pla Parcial. 

- Gestió de Cal Perevell: davant pressió rebuda des de l’Ajuntament, el Xavier  i la 
Rosa han preparat els reglaments dels Centre d’Estudis i Hotels d’Entitats. 

- Es decideix recordar a l’Ajuntament els seus incompliments. 
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dissabte 8 de maig de 2004 
Assisteixen: Xavier Parellada, Rosa Sevillano, Jordi Dolz, Manel Edo, Francesc 
Sànchez. 

- Ens reunim amb el Begues Espeleo Club per comentar el reglament d’ús de Cal 
Perevell. 

- Acte previst el 17 de juliol pel Manel Edo sobre la neolitització al Baix Llobregat 
- Acte de la Creu del Pedró aquest matí: assistència d’una cinquantena de persones. 

Primerament el mossèn ha beneït a peu del turó. 
- Es posa damunt la taula l’Informe sobre la problemàtica de l’ús de Cal Perevell 

elaborat pel CEB que es presentarà a l’Ajuntament. 
- El Xavier comenta les obres de rehabilitació de la Rectoria. Sembla ser que la porta 

antiga es perdrà per una de nova. 

 
dissabte 22 de maig de 2004 
Assisteixen: Jordi Dolz, Rosa Sevillano, Francesc Sànchez, Manel Edo, Xavier 
Parellada. 

- Reunió dels arqueòlegs amb l’Ajuntament per tractar del Museu del Garraf. 
 Es parla de l’ús de la sala–magatzem del material d’arqueologia a Cal Perevell. 
 S’acorda seguir amb el mateix ús de la sala. L’acord es pren sense discussió. 
 Sobre la proposta de museu: els arqueòlegs transmeten el projecte i la Joana 

està d’acord a finançar el projecte i signar un conveni. 
 Reunió el dia 2 de juny a l’Ajuntament per signar el conveni. 

- Cal preveure les activitats dins el programa Viu el Parc. La Rosa suggereix una 
visita a la cova de Can Sadurní. 

- En Santi Llacuna, biòleg del Parc, ha comentat al Xavier que prorrogaran la 
subvenció que varem demanar per elaborar l’Eixarmada sobre el medi natural. 

- En Vicente Medina presentarà el seu llibre de Can Romagosa el 19 de juny. 

 
divendres 19 de novembre de 2004 
Assisteixen: Manel Edo, Rosa Sevillano, Xavier Parellada, Francesc Sànchez. 

- En Manel Edo exposa la documentació sobre la fauna dels jaciments de Begues 
que fins ara s’han anat treballant. 

- Comenta el descobriment del primer jaciment paleolític a Begues a l’avenc de 
l’Esquerda de l’alzina en que s’hi ha trobat indústries lítiques. 

- Explica que aviat, el 3 de gener, començarà l’excavació de l’absis de l’Església de la 
rectoria. Demana al CEB que es faci càrrec del contracte de 7.500 €. 
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- Projecte “La Prehistòria al Garraf–Ordal”: es proposa implicar l’UB per tal de crear 
un equip d’investigadors principals. És un projecte a 7 anys (2005–2012). 
 El conjunt de jaciments ocuparia Begues, Vallirana i Torrelles. Ha de significar 

l’inici del Museu del Garraf. 
 Exposa la definició de museu. 

- En Xavier Parellada comenta la ruta que es va fer el cap de setmana passat en 
motiu del dia de la Mobilitat Sostenible. 

- El Víctor Mata va comentar la necessitat de recuperar i restaurar els documents de 
la Rectoria. 

- Diumenge vinent ens entregaran les fotos de la col·lecció Zerkowitz, que pugen a 
1000 euros. 

- Anar a veure en Martí Pau de la Fundació Bosch per col·laborar plegats. 
- Al·legacions de la Rectoria respecte del parallamps i del baixant. 
- El proper dimecres 24 hi haurà reunió sobre l’ús de Cal Perevell. 
- En Jordi Larré està fent un inventari. 
- Urgent fer assemblea. Es proposa l’11 de desembre. 
- Per la Festa Major d’Hivern es proposa una ruta cultural. 
 
 
2.5. Activitats del Centre durant aquest exercici 
 
A la darrera memòria ens lamentàvem de les dificultats que teníem per gestionar el 
CEB de forma adequada després dels canvis haguts a la junta. Creiem que encara que 
no hem sabut superar plenament aquestes dificultats, sí que hem pogut donar una 
embranzida que esperem consolidar en el proper any 2005. 
 
No obstant aquesta voluntat d’acomplir amb els nostres compromisos i projectes, hi 
han hagut moltes coses que hem deixat de banda, a cops amb un desgrat 
especialment amarg, perquè la necessitat de la gestió més propera i quotidiana, ens ha 
impossibilitat dur a terme algunes tasques no menys importants i desitjables. 
 
Aquest ha estat el cas de projectes presentats un i altre cop a aquesta assemblea com 
l’edició del monogràfic de l’Eixarmada sobre el medi natural de Begues, la recerca en 
història oral o el treball dins les escoles que fa temps volem tirar endavant. Això 
s’explica perquè en la majoria dels casos són les mateixes persones que duen la gestió 
del CEB i que haurien de realitzar aquests projectes, i òbviament això és un factor que 
ens limita molt. També ha afectat a les publicacions regulars del Centre d’Estudis, 
principalment al Fulletó, del qual no hem aconseguit publicar cap exemplar en el seu 
format vertader.  
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Però com dèiem en un inici, pensem que hi ha hagut un increment prou notable de 
l’activitat de l’entitat respecte de l’any 2003, força més diversificada i que contempla 
des de les visites guiades i altres formes de divulgació cultural, la coordinació amb 
altres entitats i institucions o la recerca, fins a múltiples escrits adreçats a la 
conservació i millora del patrimoni natural, històric i arquitectònic del municipi. 
 
El resum de les principals tasques desenvolupades és el següent: 
 
• Circumstancialment no s’ha editat cap fulletó en el seu disseny original, i les 

comunicacions d’activitats i altres informacions s’han fet en un format 
diferent a l’habitual, publicant aquests fulls als mesos de gener, abril, maig, 
juliol i novembre. 

 
• Aprovació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per l’edició d’un 

número monogràfic de l’Eixarmada sobre el medi natural de Begues. 
 
• Al llarg de l’any 2004, s’han traslladat a l’Ajuntament de Begues diferents 

escrits de suggeriments, sobre les obres de rehabilitació de l’Església vella de 
la Rectoria. També s’han fet els tràmits necessaris per possibilitar l’excavació 
d’unes cales abans de donar una solució al paviment de l’església. 

 
• Restauració d’una barraca de vinya a Begues Parc dins la Festa Major 

d’Hivern. 
 
• Elaboració del document “Què és un Centre d’Estudis” per ajudar a la 

discussió presentada per l’Ajuntament sobre l’ús dels locals de cal Perevell 
(gener) 

 
• Visita a la Reserva natural del Delta del Llobregat (24 d’abril) 
 
• Benedicció del terme a la creu del Pedró (8 de maig) 
 
• El grup d’arqueologia localitza el dolmen a tocar de la creu d’Ardenya (31 de 

maig). Es van fer tot un seguit d’informes a l’Ajuntament i a la Generalitat de 
Catalunya i posteriorment va ser excavat per la mateixa secció d’arqueologia. 

 
• Presentació a l’Escorxador del llibre d’en Vicente Medina “Can Romagosa de 

Begues” (19 de juny). El 16 de desembre també fou presentat al Museu de 
Gavà amb els Amics del Museu. 

 
• Participació a la mostra Expo Begues, amb l’exposició de les fotografies d’en 
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Xavier Esteve sobre les barraques de vinya (10-11 de juliol) 
 
• Conferència La neolitització a Begues. Els primers pagesos, a càrrec de Manel 

Edo. Activitat del CEB dins la Festa Major d’Estiu (17 de juliol) 
 
• Joc de Trivial de Begues i Catalunya. Activitat del CEB dins la Festa Major 

d’Estiu. 
 
• Escrit i plànol a l’ECAFIR assenyalant els diferents elements d’interès històric, 

arqueològic, cultural i natural, que es podrien veure afectats cas de traslladar 
cap al nord, la línia de 220 kv que travessa el nucli urbà de Begues (28 de 
juliol) 

 
• Al·legacions al Projecte de Pla Especial “Can Térmens–El Golf”, centrades en 

l’afectació a les aigües, a la vegetació, al paisatge i a elements arquitectònics 
com ara les edificacions existents i els marges de pedra seca (6 de setembre) 

 
• Al·legacions al Pla de millora urbana dels entorns de la masia de Ca l’Agustí 

entre el Camí Ral i el camí de Can Térmens. Sector la Barceloneta. Begues (17 
de setembre) 

 
• Visita a càrrec de Manel Edo a la Cova de Can Sadurní, en el marc del 

"Congrés Internacional de la Cervesa a la Prehistòria i el món Antic" (3 
d’octubre) 

 
• Visita comentada per Manel Edo, a les excavacions arqueològiques de la  

cova de Can Sadurní. Activitat del CEB dins el programa Viu el Parc. (24 
d’octubre) 

 
• Itinerari cultural dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible (14 de 

novembre) 
 
• Celebració de l’Assemblea anual de socis de 2003 (19 de desembre) 
 
• Participació regular a la Comissió de Cultura (mensual) 
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2.6. Publicacions 
 
• Fulls informatius als mesos de gener, abril, maig, juliol i novembre. 
 
• L’Eixarmada núm. 9 (abril) 
 
• Dossier de la Festa del Most (16-17 d’octubre) 
 
 
2.7.  Relacions amb altres Centres 
 
Enviem les nostres publicacions a les entitats que poden estar interessades per les 
activitats del CEB, com són les Escoles, la Biblioteca pública, l’Aixopluc, el Punt 
d’Informació del Colmado i l’Ajuntament, a més d’altres associacions culturals i socials 
de Begues. 
 
Pel que fa als municipis veïns, també enviem informació a les entitats que tenen unes 
finalitats semblants a les nostres com són, el Museus i Centres d’Estudi, a més de les 
institucions municipals més properes. 
 
Volem fer especial menció de: 
 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
 
Rebem el Butlletí del Centre d’Estudis Comarcal Baix Llobregat  que ens informa de les 
activitats que porten a terme no tan sols ells, sinó les demés entitats de la comarca de 
característiques semblants. 
 
Rebem també la revista Parc Agrari en la que el CEB hi col·labora. 
 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
 
Estem adherits des de l’any 1997 i des de les hores, com a socis,  rebem puntual 
informació de les activitats que organitza la Coordinadora per mitjà de circulars i del 
Butlletí FRONTISSA 
 
La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que agrupa la major part de 
Centres de Catalunya, i que té com a objectius la coordinació, la comunicació i la 
divulgació entre centres. Tenim coneixement de l’activitat dels altres Centres i alhora 
donem a conèixer la nostra activitat, enviant còpia de les nostres publicacions. 
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2.8. Presentació de la nova Junta 
 
Donat que els estatuts preveuen la renovació parcial de la Junta cada 2 anys, us 
proposem una doble actuació. D’una banda ampliar la Junta amb dues noves 
incorporacions, i de l’altra la renovació del càrrec de secretari/a, canvi que considerem 
imprescindible pel bon funcionament de l’entitat, i que assumiria una d’aquestes dues 
persones que han deixat ja ben palesa la seva voluntat de treballar pel CEB. 
 
La composició de la candidatura a la Junta que es presenta a votació i la funció que 
cadascú desenvoluparà és la següent: 
  
  
Xavier Parellada i Viladoms, President 
Vicente Medina i Vicioso, Vicepresident 
Maria Rosa Bondia i Domper, Secretària 
Jordi Dolz I Abadia, Tresorer 
Josep Clavé i Tutusaus, Vocal: història oral i toponímia 
Manel Edo i Benaiges, Vocal: arqueologia 
Víctor Mata i Ventura, Vocal: arxiu i documentació 
Rosa Sevillano i Macho Vocal: relacions externes i coordinació de vocalies 
Francesc Sànchez i Garcia Vocal: ? 

 
    
2.9. Presentació del grup de treball 
 
Per millorar la coordinació del treballs de recerca del centre, es vol obrir una relació de 
tots aquells socis i sòcies que elaborin alguna mena de recerca o projecte cultural amb 
l’ànim que es relacionin. 
 
Al mateix temps, es vol facilitar el treball en equip en cas de noves incorporacions que 
vulguin treballar en alguns dels projectes iniciats o bé de nous. 
 
Actualment hi treballen:  
 
  Maria Rosa Bondia    història i cultura popular. 

Maria Rosa Campamà   cultura popular 
Josep Clavé     toponímia i història oral 
Jordi Dolz     arquitectura contemporània 
Manel Edo     arqueologia 
Víctor Mata     arxius 
Vicente Medina    història 
Xavier Parellada    natura  
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Francesc Sànchez    història, cultura popular, publicacions 
Rosa Sevillano    geografia, tractament informàtic 
Conxita Solans     història 
Pepa Villalba    arqueologia 
Jaume Viñas    arquitectura i cultura popular 
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3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2004 
 

DATA CONCEPTE  DEURE HAVER Saldo 
       
  RESUM GENERAL inicial     
  Saldo Caixa Penedès a 1.1.2004   3.710,48 
  Saldo La Caixa  a 1.1.2004   410,34 
  Saldo en metàl·lic en caixa   92,90 
  ESTAT DE COMPTES A 1.1.2004   4.213,72 
       

  Moviments compte C. Penedès     
  Saldo compte a 1.1.2004     3.710,48 
     01.01.04 Varis papereria 76,00   3.634,48 
05.02.04 Quota CECBLL 25,00   3.609,48 
01.03.04 Interessos   0,87 3.610,35 
05.03.04 Retenció IRC 0,13   3.610,22 
18.03.04 Quota CCEPC 90,15   3.520,07 
15.04.04 Eixarmada 520,00   3.000,07 
06.05.03 Interessos   0,84 3.000,91 
06.05.03 Retenció IRC 0,13   3.000,78 
19.07.04 Segells i sobres 66,15   2.934,63 
23.07.04 Varis papereria 288,00   2.646,63 
06.08.03 Interessos   0,10 2.646,73 
06.08.03 Retenció IRC 15,00   2.631,73 
06.08.03 Premis trivial 180,00   2.451,73 
06.08.03 Varis papereria 26,25   2.425,48 
25,08.04 Reparació ordinador. Travesset 135,14   2.290,34 
06.11.04 Interessos   0,10 2.290,44 
06.11.04 Retenció IRC 15,00   2.275,44 
29.11.04 Fotografies. Zerkowitz 1.090,40   1.185,04 
  Saldo compte 31.12.04     1.185,04 

         Moviments compte La Caixa     
  Saldo compte a 1.1.2004     410,34 
01.11.04 Comissió manteniment   12,00 398,34 
02.11.04 Correu 0,27 x12 mesos   3,24 395,10 
  Saldo compte 31.12.04     395,10 

         Moviments despeses en metàl·lic     
  Saldo en metàl·lic en caixa a 1.1.2004     92,90 
23.01.2004 Varis papereria 75,09   17,81 
  Saldo en metàl·lic en caixa 31.12.2004     17,81 

         RESUM GENERAL final     
  Saldo Caixa Penedès a 31.12.2004   1.185,04 
  Saldo La Caixa  a 31.12.2004   395,10 
  Saldo en metàl·lic en caixa   17,81 
  ESTAT DE COMPTES A 31.12.2004     1.597,9
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ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2005 
 
 Seguir les recerques en curs sobre la història de les masies, els cognoms 

beguetans i el microclima de Begues. 
 
 Benedicció del terme a la creu del Pedró. 1r dissabte de maig 
 
 Potenciar la relació i col·laboració amb els Amics del Museu de Gavà 
 
 Joc de Trivial de Begues i Catalunya 
 
 Potenciar la conservació i recuperació dels arxius històrics de Begues 
 
 Diferents itineraris per camins tradicionals i masies 
 
 

Exposicions 
 
 L’exposició “Begues. Medi i territori” segueix exposada permanentment a la sala del 

Petit Casal des de què es va inaugurar el gener del 2003. 
 
 

Publicacions 
 
El CEB té previst continuar l’edició actual de L’EIXARMADA, de periodicitat anual, amb 
l’interès de promoure estudis de recerca en diferents àmbits i divulgar-los als socis del 
Centre d’Estudis així com als veïns i veïnes de Begues en general. 
 
El CEB preveu recuperar l’edició original del FULLETÓ DEL CEB amb la intenció de  
mantenir informats regularment els socis del Centre d’Estudis de les activitats que es 
van proposant i els actes realitzats. 
 
Es preveu l’edició de diferents monogràfics sobre temes diversos, tots d’interès pel 
CEB. 
 

Arxiu documental 
 
El CEB té previst continuar la tasca de l’elaboració d’un fons documental, especialment 
fotogràfic i de recull de publicacions. 
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Fonts orals 
 
El CEB no vol deixar de banda el projecte de recollir la història oral mitjançant 
entrevistes a la gent gran del poble. 
 
 

5. PRESSUPOST PER L’ANY 2005 
 

Despeses ordinàries 
  

1. Material d'oficina i tramitació de correu 1.100,00 € 
2. Recursos informàtics: 
  Consumibles impressora 450,00 € 
  Consumibles enregistrament 200,00 € 
3. Material fotogràfic per arxiu (revelats, còpies) 550,00 € 
4. Publicacions (L’eixarmada, el fulletó, llibrets i catàlegs) 1.200,00 € 
5. Xerrades, jocs i sortides culturals 600,00 € 
6. Altres despeses imprevistes derivades de l'activitat 1.500,00 € 
  Total despeses   5.600,00 € 

  
Ingressos 

  
1. Aportacions socis (quota 2004) 1.522,05 € 
2. Subvenció Ajuntament 2.400,00 € 
3. Subvenció la Caixa 80,00 € 
4. Saldo positiu exercici anterior 1.597,95 € 
  Total ingressos   5.600,00 € 

  
Saldo     0,00 € 
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