
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 
Diumenge XXXI de durant l’any -30 d’octubre del 2011 -  Full parroquial n. 96 

 

ELS COMPTES DE LA PARRÒQUIA 

 
Com cada trimestre presentem els comptes de la parròquia. Podreu comprovar que hi 
ha força equilibri entre els ingressos i les despeses. Per tant, pel que fa als comptes 

ordinaris, anem bé, no tenim deutes. Agraïm, doncs, la vostra col·laboració, sobretot 
en aquests temps de dificultats econòmiques. Procurarem, com anem fent, no estirar 
més el braç que la màniga i no fer cap despesa extraordinària.  

 
Veureu que el resultat del trimestre és positiu (5.023,82 euros), però tenim pendent de 
retornar diversos préstecs sense interessos que sumen un total de 3.500 euros. Per 

tant el saldo real és de 1.523,82 euros.  
 
Tenim pendent acabar de pagar les vitrines. Ens falten uns dos mil cinc-cents euros. 

Seria important  poder cloure l’any 2011 havent eixugat aquest deute.   
 
Moltíssímes gràcies per la vostra generositat i el vostre suport a la parròquia.  
            

El mossèn    

_______________________________________________________    

 
AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 29: per la intenció del qui ha 

fet l’almoina; diumenge, dia 30: pel poble de Viladrau;  

Mes de novembre: dimarts, dia 1: pel poble de Viladrau; dimecres, dia 
2: per tots els difunts de la parròquia; dijous, dia 3: per la intenció 

del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 5: per Jacint Font i Carme Serra; 

Diumenge, dia 6: per Elisabet Sallés, difunta.  

 
INFORMACIONS 

 

DIA DELS FIDELS DIFUNTS: Dimecres, dia 2 de novembre: A les 
12,30 celebrarem la missa en sufragi de tots els difunts de la parròquia. 

  

DEFUNCIÓ: EL proppassat dia 19 d’octubre, a Barcelona, va morir la 
Roser Bofill i Portabella, de 80 anys d’edat, vídua de Llorenç Gomis i 

Sanahuja. El proppassat, dia 22 d’octubre, a l’església parroquial de 

Viladrau, es va fer el ritu de les exèquies en sufragi de la seva ànima. 

Reposi en pau.  
 

COL·LECTA DEL DOMUND: En la col·lecta de dissabte i diumenge passat, 

amb motiu de la Jornada Mundial per a l’evangelització dels pobles 
(DOMUND) es van recollir 190,40 euros. Moltíssimes gràcies. L’import de 

la col·lecta ja l’hem fet arribar als seus destinataris.  

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00. Fins el dia d’avui s’han recollit: 
10.300,33 euros. Moltes gràcies. 
 



RESUM ECONÒMIC TERCER TRIMESTRE 1 juliol/30 setembre 2011 
 
Col·lectes ordinàries 3.898,82 

Església Pietat  120,00 

Llantions 169,52 

Intencions de misses 410,00 

Full diocesà i Full parroquial     170,62 

Lloguer pisos 1.770,00 

Obra parroquial 52,43 

Celebracions 150,00 

Funerària 300,00 

Part de la col·lecta dels funerals a lliurar a Càritas 41,15 

Part de la col·lecta dels funerals a lliurar a Mans Unides 41,15 

Donatius i col·lectes per a les vitrines 2.801,54 

Quota i varis 44,20 

Òbol Sant Pere 643,68 

Total ingressos 10.613,11 

 
Aigua 114,76 

Electricitat 241,04 

Gas Osona S.L 61,58 

Boada, alarma vitrines 274,21 

Portet instal·lacions 546,58 

Reparacions 287,92 

Telèfon i ADSL 78,27 

Pa i vi eucaristia 61,50 

Material oficina 76,21 

Flors església 67,50 

Punt de llibre (Gràfiques DIAC) 65,55 

Butlletí Oficial del Bisbat 30,00 

Full diocesà i Full parroquial 319,88 

Misses celebrades 760,00 

A Càritas 41,15 

A Mans Unides 41,15 

Varis  72,00 

Òbol Sant Pere 643,68 

Fons comú segon Trimestre 2010 783,82 

Quilometratge i gratificació mossens col·laboradors 368,90 

Retorn préstec sense interessos 5.000,00 

Total despeses 9.935,70 
   

Saldo Caixes 30-6-11   4.346,41 

Ingressos 10.613,11   

Despeses   9.935,70   

Resultat positiu     677,41 

Saldo Caixes 30-9-2011   5.023,82 



 

 

 

 


