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ELS COMPTES DE LA PARRÒQUIA 

 

Cada parròquia, com ja hem dit alguna altra vegada, hauria de tenir un consell 

parroquial per als assumptes econòmics. Ho estableix el cànon 537 del Codi de Dret 

Canònic. Aquest consell ha d’estar format per fidels laics i té la funció de col·laborar 

amb el rector en l’administració dels béns de la parròquia. En la nostra parròquia de 

Sant Martí de Viladrau, aquest consell encara no el tenim i hauríem de fer el 

possible per tenir-lo en un termini de temps relativament breu. El Concili Provincial 

Tarraconense (1995) va urgir que totes les parròquies el tinguessin.  

   

Una de les tasques d’aquest consell -que mentre no el tinguem la fa el mossèn- és 

portar la comptabilitat de la parròquia i cada trimestre presentar els comptes a 

l’administració diocesana i, de tant en tant, presentar-los també  a tota la feligresia 

de Viladrau. I, a final d’any, presentar al bisbat el balanç econòmic de tot l’any i el 

pressupost per a l’any següent.  

 

Els diners que es recullen en una parròquia cal administrar-los tan bé com sigui 

possible, sobretot de cara a dues finalitats: aconseguir els recursos econòmics 

suficients  per a desenvolupar les activitats pastorals (anunciar l’evangeli, celebrar 

els sagraments, practicar la caritat, fer catequesi, formar persones, etc...) i dotar la 

parròquia d’uns bons equipaments, si no els té, i conservar-los en bon estat, si ja 

els té, per tal que serveixen a la finalitats pastorals (per tant i, en el nostra cas de 

la parròquia de Viladrau, tenir l’església, els locals parroquials, la rectoria, l’església 

de la Pietat i l’ermita de l’Erola, en bones condicions per tal que  s’hi puguin 

desenvolupar totes les activitats pastorals que calguin).  Per tant, el mossèn i el 

consell parroquial per als assumptes econòmics, si n’hi ha,  han de vetllar perquè 

els diners que recull la parròquia estiguin al servei d’aquestes dues finalitats pròpies 

de la parròquia.       

 

Dit això, presentem els números del segon trimestre d’aquest any 2010. Tal com ja 

vam dir en el comentari als números del primer trimestre, es procura fer les 

despeses mínimes, les més indispensables, que permeten que la parròquia pugui 

funcionar. Continuarem fent-ho així. Tenim pendent de retornar un crèdit sense 

interessos de 2.400 euros. Tanmateix, i si és possible, es podrien emprendre 

algunes obres de millora a l’església, a la rectoria i als locals parroquials. Hem de 

subratllar que tenim la sort que tant l’església de la Pietat com l’ermita de l’Erola, 

dos immobles que són propietat de la parròquia, estan en molt bones condicions 

gràcies a la cura que va tenir Mn. Ramon a fer arreglar sobretot les teulades.  

 

També per poc que es pugui hauríem de començar ben aviat la realització d’una 

vitrina, que es faria en el lloc on hi ha ara el baptisteri, però sense haver de tocar la 

pila baptismal,  que serviria per a guardar i poder exposar una bona mostra dels 

objectes litúrgics que té en propietat la parròquia de Sant Martí de Viladrau, alguns 

dels quals, potser fa temps que ningú no ha vist, perquè no és habitual fer-los 

servir. El projecte d’aquesta vitrina, que la Comissió Diocesana per al Patrimoni 

Cultural va seguint i supervisant, està molt avançat i probablement el podrem 

exposar aviat. Per tant, farem, si podem. No estirarem pas més el braç que la 

màniga. 

Moltíssimes gràcies per la vostra generositat.           

 

El mossèn.  



         

 

 

 

RESUM ECONÒMIC 

De l’1 d’abril del 2010 al 30 de juny del 2010 

 

INGRESSOS 

Col·lectes ordinàries 3.022’04 

Col·lecta Terra Santa 783’65 

Col·lecta Serveis eclesials 80’41 

Col·lecta Càritas 779’37 

Funerària 120’00 

Interessos Caixes 0’03 

Lloguer pisos 277’89 

Capella Pietat (llantions i altres) 65’00 

Llantions 155’60 

Intencions misses 763’11 

Full Diocesà i Full parroquial 115’97 

Retorn factures electricitat  1.208’89 

Obra parroquial 33’85 

Càritas i Mans Unides  32’35 

Celebracions 195’00 

Total ingressos 7.633’16 

 

DESPESES 

Aigua  128’85 

Electricitat 765’28 

Catequesi 68’09 

Misses celebrades 560’00 

Pa i vi eucaristia 16’50 

Material oficina 78’70 

Telèfon i ADSL 226’02 

Flors església 296’50 

Full diocesà i parroquial 325’56 

Càritas i Mans Unides 32’35 

Manteniment Caixes estalvi 2’00 

Altres 77’10 

Col·lecta Terra Santa 783’65 

Col·lecta  Serveis eclesials 80’41 

Col·lecta Càritas 779’37 

Nou segell parroquial 34’62 

Recaptació municipal 163’65 

Fons comú diocesà 1er Trimestre 2010 577’30 

Total despeses 4.995’95 

 

Saldo Caixes 31-3-10  2.026’86 

Ingressos 

Despeses 

Resultat positiu 

7.633’16 

4.995’95 

 

 

 

2.637’21   

Saldo Caixes 30-6-2010  4.664’07 

 

 

 
    


