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ELS COMPTES DEL QUART TRIMESTRE 2010 
 

Presentem els comptes del quart trimestre del 2010. Com veieu, gràcies a la vostra 
generositat, es poden anar pagant totes les despeses que fem. Com sempre la 
despesa més gran, ara en temps d’hivern, és la del gasoil. D’aquí a pocs dies caldrà 
tornar a omplir el tanc.  
 
A part de les despeses ordinàries del funcionament de la parròquia, ens hem 
arriscat a fer una despesa extraordinària: unes vitrines, en el baptisteri, per a 
exposar-hi els objectes litúrgics d’orfebreria que té la parròquia de Viladrau. Com ja 
hem comentat, ens sembla que no es tracta d’una obra de lluïment sinó d’una obra 
necessària i que reportarà uns quants avantatges. D’una banda, el projecte a 
realitzar compta amb l’aprovació plena dels membres de la Comissió Diocesana per 
al Patrimoni Cultural del Bisbat, que és l’organisme que ha d’aprovar aquest tipus 

de projectes. Per tant, no s’ha fet seguint una dèria sinó seguint els passos que 
s’han de seguir. La ubicació de les vitrines, ateses les característiques de la nostra 
església, també ha semblat la més adequada, no hi havia pràcticament cap més 
alternativa tenint en compte la relació cost-benefici. A més, no es fa res 
d’excepcional: hi ha força esglésies del bisbat en les quals hi ha instal·lades vitrines 
d’aquest tipus per tal de tenir exposat el tresor parroquial i així les persones 
interessades en puguin gaudir. Aquest tipus d’iniciatives entren dins el programa de 
treball que té el bisbat de Vic i que s’anomena “PROJECTE ACCURO”, és a dir, tenir 
cura del patrimoni religiós i artístic del bisbat. D’altra banda, la realització d’aquest 
projecte permetrà tenir el tresor parroquial permanentment exposat i en un lloc 
segur i degudament protegit. Amb això s’augmenta l’oferta cultural que es fa als 
visitants del poble Viladrau. A més, doncs, de la possibilitat d’entrar a l’església a 
fer una pregària al Santíssim Sagrament, al sant Crist, a la Mare de Déu o algun 
altre sant, o simplement fer una visita turística, també hom es podrà aturar a 

contemplar aquestes peces d’orfebreria que, a més del seu valor religiós, artístic i 
cultural, tenen un encant indiscutible. El fet d’intervenir en l’espai del baptisteri 
permetrà també reforçar el peu de la pila baptismal -que ara, està força deteriorat- 
i, de passada, ennoblir tot aquest espai. Hi posarem també, escrita en un plafó,  
una frase extreta de la pregària de benedicció de l’aigua del baptisme. 
  
Poder pagar tot aquest projecte, aquesta despesa extraordinària, és l’objectiu 
econòmic més immediat que tenim. Com aneu veient a través del full parroquial 
cada setmana hi ha algun donatiu o altre. Tot fa pensat, doncs, que no hi haurà 
grans dificultats en pagar-ho.   
  
Volem subratllar, una vegada més, que gairebé la meitat del cost total d’aquest 
projecte de les vitrines ens el pagarà l’Ajuntament a través d’una subvenció que ha 
aconseguit. D’aquesta manera encara queda més remarcat que aquesta exposició 

d’objectes religiosos d’orfebreria no és una millora únicament per a l’església 
parroquial sinó una millora d’interès públic i, per tant, per a tot el poble i per a tota 
la gent que ens visita. És, doncs, un gest bonic de la parròquia posar a l’abast de 
tothom la possibilitat de contemplar i admirar el tresor religiós i artístic que 
posseeix.   

 
Endavant, doncs, i esperem ben aviat veure el projecte realitzat i totalment pagat. 

Moltes gràcies a tots els qui heu acceptat amb goig aquest projecte de les vitrines i 
us hi feu per a col·laborar a pagar-ne les despeses. 

El mossèn   
       
 
 
 



 
 

                                                                                                   
RESUM ECONÒMIC 

 De l’1 d’octubre del 2010 al 31 de desembre del 2010 

 

INGRESSOS 

Col·lectes ordinàries 4.441,16 

Església Pietat  31,00 

Llantions 143,73 

Intencions de misses (desembre) 130,00 

Interessos Caixes 0,18 

Funerària 120,00 

Obra parroquial 24,28 

Càritas  735,78 

Mans Unides  18,85 

Quota i varis 550,66 

Col·lecta Germanor 730,50 

Col·lecta Domund 1.230,00 

Col·lecta Òbol Sant Pere 80’00 

Total ingressos 8.236,14 

 

DESPESES 

Aigua  152,94 

Electricitat 264,66 

Gasoil 1.267,57 

Catequesi 5,00 

Misses celebrades (novem. i desem.)  260,00 

Pa i vi eucaristía 19,50 

Material oficina 265,35 

Telèfon i ADSL 201,81 

Full diocesà i Full parroquial 135,20 

Manteniment Caixes estalvi 31,00 

A Càritas 735,78 

A Mans Unides 18,85 

Col·lecta Germanor 730,50 

Varis  316,19 

Fons Comú Diocesà 3r trimestre 2010 944,58 

Quilom. i gratificació mossens col·labor. 30,00 

Col·lecta Òbol Sant Pere 80,00 

Làpida de la parròquia 994,46 

Col·lecta Domund (meitat a Domund) 615,00 

Col·lecta Domund (meitat a Gna.Lurdes) 615,00 

Total despeses 7.683,39 

 

Saldo Caixes 30-9-10  5.566,76 

Ingressos 
Despeses 

Resultat positiu 

8.236,14 
 7.683,39 

 
 

552,75 

Saldo Caixes 31-12-2010  6.094,81 
 

A l’hora de mirar el saldo final cal tenir en compte que, a 1 de gener de 2011, es 
van pagar les quantitats següents: 

- Al Fons Comú Diocesà, quart trimestre:  1.559,58 euros. 
- Retorn d’una part d’un préstec (sense interessos):  1.400,00 euros. 

 
Per tant, el saldo real és de 3.135,23 euros.  Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració.  


