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ELS COMPTES DE LA PARRÒQUIA 

 

Presentem els comptes de la parròquia corresponents al quart trimestre del 2011. Com 
veureu, quan els repasseu, hi ha equilibri entre ingressos i despeses.  Dels ingressos 
volem destacar que l’import que es rep del lloguer dels dos pisos del carrer Sant 

Segimon (1.770,00 euros cada trimestre) és una bona ajuda per a l’economia de la 
parròquia. Però cal tenir present que algun dia la parròquia haurà d’ajudar els pisos, 
per exemple, quan aparegui alguna reparació a fer en la casa. Pel que fa a les 

col·lectes i als donatius per a les vitrines, han disminuït, com és normal, en relació als 
mesos d’estiu que hi ha més gent: 3er trimestre 3.898,82 euros de col·lectes; i 
2.801,54 euros per a les vitrines En aquest quart trimestre, 2.192,63 euros de 

col·lectes i 1.092,85 euros per a les vitrines. Com a curiositat fem saber el que s’ha 
recollit, durant mig any, en la caixeta dels llums per  a contemplar les vitrines: al juliol, 
17,00 euros; a l’agost, 26 euros; al setembre, 15 euros; a l’octubre 20,00 euros;  al 

novembre, 24,00 euros; i al desembre, 15,00 euros. A partir d’aquestes xifres podem 
fer-nos una idea, més o més aproximada, del nombre de gent que contempla les 
vitrines.   

 
Pel que fa a les despeses, la més crescuda és la del gasoli: 2.041,15 euros; és la 
despesa de cada hivern i, suposem, que, abans del final, caldrà tornar a omplir poc o 

molt el dipòsit. Volem cridar l’atenció sobre les despeses del Full diocesà (238,82 
euros) i comparar-ho amb el que s’ha recollit en les caixetes on hi ha els fulls (103,72). 
Aprofitem per dir que l’aportació que caldria fer per al full diocesà i parroquial, tal com 

ja vam escriure en el full parroquial del mes de setembre, és de 0’50 cèntims.     
 
Recordem, finalment, que tenim pendent de retornar diversos préstecs sense 

interessos que sumen un total de 3.500 euros. Per tant, el saldo real del trimestre 
no és de 4.856,50 sinó de 1.356,50 euros.  
 
I no cal fer afegir-hi res més. El que és més important és que gràcies a les vostra 

generositat i suport, i malgrat la crisi econòmica, podem anar pagant les despeses de 
funcionament normal de la parròquia.  Les vitrines, si Déu vol, ja les anirem pagant de 
mica en mica. Moltíssimes gràcies a tots.    

      El mossèn 

AGENDA 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 28: Santi Armengou i Arxé, difunt; Diumenge, 
dia 29: Josep Pagespetit, difunt; dijous, dia 2 de febrer: pels esposos Ramon i Dolors, 
difunts; dissabte, dia 4: per Pere Blancafort, difunt; diumenge, dia 5: per Jordi 
Blancafort, difunt.    
 
FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR (La candelera): dijous, dia 2 de febrer: la 
missa serà a les 19,35 hores com solem fer els dies feiners. Abans es dirà el sant rosari. Com ja 
és costum a l’inici de la missa es distribuiran i es beneiran les candeles i, després, farem la 
processó. Donada la importància d’aquesta festa litúrgica, convindria que, a l’hora de la missa, 
fóssim una bona colla.     
 
INFORMACIONS  
VITRINES: Com fem cada primer cap de setmana de mes, dissabte i diumenge vinents, hi 
haurà la col·lecta extraordinària per a sufragar les despeses de les vitrines. 



RESUM ECONÒMIC 

1 d’octubre de 2011 a 31 de desembre de 2011 

 

INGRESSOS  

Col·lectes ordinàries 2.192,63  

Església Pietat  130,00  

Llantions 265,50  

Catequesi 41,35  

Capelletes Sagrada Familia 65,79  

Intencions de misses 260,00  

Interessos Caixes 0,36  

Full Diocesà i Parroquial 103,72  

Obra parroquial 41,22  

Abonament electricitat  2,86  

Lloguer pisos 1.770,00  

Celebracions 20,00  

Donatius i col·lectes per a les vitrines 1.092,85  

Col·lecta GERMANOR 675,46  

Col·lecta DOMUND 190,38  

Quota aportació a la parroquia 2010 300,50  

Total ingressos 7.152,62  

   

DESPESES  

Aigua  116,45  

Electricitat 191,88  

Gasoil 2.041,15  

Telèfon  78,27  

Catequesi 332,35  

Material oficina 15,00  

Manteniment Caixes estalvi 36,55  

Full diocesà i Full parroquial 238,82  

Targetó Sant Martí de Tours (Gràfiques DIAC ) 147,15  

Varis Gràfiques DIAC 221,93  

Pa i vi eucaristia 27,70  

Llantions 226,56  

Flors església 69,82  

Casulla 75,00  

CPL Missa Dominical 65,50  

Misses celebrades 360,00  

Quilom. i gratificació mossens col·laboradors 133,60  

Fons comú diocesà (3er trimestre 2011) 1.976,61  

Col·lecta GERMANOR 675,46  

Col·lecta DOMUND 190,38  

Varis  99,76  

Total despeses 7.319,94  

   
   

Saldo Caixes 30-9-2011   5.023,82 

Ingressos 7.152,62   
Despeses 7.319,94   
Resultat    -167,32 

Saldo Caixes 31-12-2011   4.856,50 



 


