
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 
Diumenge XVIII de  durant l’any  -31 de juliol del 2011-  Full parroquial n. 83  

 

ELS COMPTES DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2011 
 

Presentem els comptes del segon trimestre del 2011. Veureu que entre els 
ingressos i les despeses hi ha equilibri. Com a criteri principal, continuem fent 

les despeses indispensables i evitem de fer qualsevol despesa supèrflua. Cal 
notar, un cop més, la generositat que demostreu en les col·lectes per a 
finalitats extraordinàries que, en aquest segon trimestre, han estat per Càritas i 

Terra Santa.  
 
Ens falta poc per acabar de pagar la instal·lació de les vitrines on s’exposen i es 

guarden els objectes litúrgics d’orfebreria de la parròquia. Fins a final del 
trimestre, per a les vitrines, a través de donatius i col·lectes, s’han recollit 
7.097,74 euros. Com que pel juny havíem de pagar la factura corresponent a 

l’alarma instal·lada en les vitrines, que té un import de 7.536,66 euros, vam 
haver de recórrer a demanar a particulars que ens fessin préstecs sense 
interessos per un total de 7.500,00 euros. Això ha permès pagar la susdita 

factura. Fins ara el total de les factures pagades des de la parròquia és de 
12.104,68 euros, però ens cal retornar els 7.500,00 euros que ens han deixat. 
Per això, tal com hem anat anunciant, el primer dissabte i el primer diumenge 

de cada mes farem una col·lecta extraordinària per a les vitrines fins a obtenir 
la quantitat indicada.   
 

Moltes gràcies  per la vostra generositat.  
        El mossèn 

 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 30: pels difunts de la família 
Salarich i Roquet; diumenge, dia 31: pel poble de Viladrau;  

Mes d’agost: Dilluns, dia 1: per Ignasi Armengou i Santi Armengou i 
Arxé, difunts; dimarts, dia 2: a intenció del qui ha fet l’almoina;  
dimecres, dia 3: a intenció del qui ha fet l’almoina;  dijous, dia 4: pels 

difunts de la parròquia; divendres, dia 5: a intenció del qui ha fet 
l’almoina; dissabte, dia 6: Juana María Mariol i Benítez, difunta; 
diumenge, dia 7: pel poble de Viladrau.  

 
INFORMACIONS 

 
COL·LECTA PER A LES VITRINES: els dies 6 i 7 d’agost, com cada primer 
dissabte i primer diumenge de mes, farem la col·lecta extraordinària per a 

sufragar les despeses de la instal·lació de les vitrines. 
   

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 21,00; 320,00 euros. Fins el 

dia d’avui s’han recollit: 8.373,78 euros. Moltes gràcies 



                                    RESUM ECONÒMIC 
                               1 d’abril del 2011 a 30 de juny del 2011   

 
  

                INGRESSOS 
  

Col·lectes ordinàries 1.640,38 

Col·lecta Càritas Corpus 859,59 

Part de la col·lecta dels funerals a lliurar a Càritas 45,64 

Col·lecta Terra Santa 307,79 

Part de la col·lecta dels funerals a lliurar a Mans Unides 45,64 

Obres parroquials 207,56 

Lloguer pisos 970,00 

Església de la Pietat (donatius i llantions) 57,61 

Llantions 95,66 

Intencions misses 750,00 

Donatius i col·lectes per a les vitrines 4.874,74 

Préstecs sense interessos per a pagar l’alarma de les vitrines 7.500,00 

Full diocesà i parroquial 129,40 

Altres 178,11 

Total ingressos 17.662,12 

  

DESPESES  

Aigua    142,98 

Electricitat   557,86 

Misses celebrades   590,00 

Pa i vi eucaristia   14,00 

Material oficina i fotocopies   198,60 

Reparacions i manteniment   660,83 

Telèfon    154,75 

Flors església   176,80 

Full diocesà, parroquial, punt de llibre i targes   412,03 

Cera i encens   41,30 

Manteniment Caixa estalvis   12,21 

Altres    184,05 

Col·lecta Càritas Corpus   859,59 

Donatius a Càritas  100,00 

Col·lecta Terra Santa   307,79 

Al fons comú diocesà   1.138,21 

Factures instal·lació vitrines   3.184,76 

Factura alarma vitrines Boada  7.536,66 

Boada manteniment alarma vitrines   91,40 

Impostos municipals   363,45 

Impostos Consell Comarcal   163,65 

Material catequesi   80,00 

Refrigeri: Benedicció i inauguració baptisteri i vitrines    129,40 

Total despeses   17.110,32 

   

Saldo Caixa 31-03-2011        3.794,59 

Ingressos 17.662,12  

Despeses 17.110,32   

Resultat positiu         551,80  

Saldo Caixa 30-06-2011      4.346,39 

Viladrau, 30 de juliol del 2011 
   

*Tot i el resultat positiu del trimestre, tenim pendent de retornar diversos préstecs sense interessos que 
sumen un total de 8.500 euros. 

 


