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ELS COMPTES DE LA PARRÒQUIA 

DEL  PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 

 
Tal com anem fent cada tres mesos, presentem els comptes de la 

parròquia corresponents al primer trimestre de l’any 2012 (de  l’1 de 

gener al 31 de març del 2012). Veureu que aconseguim mantenir 

l’equilibri entre els ingressos i les despeses i, per tant, la parròquia 
pot anar fent front a totes les despeses que van sorgint.  

 

El saldo total és positiu, tot i que hem de retornar els 3.500,00 euros 

d’un préstec que tenim pendent. Per tant, el saldo final real no és de 
5.381,33 sinó de 1.881,33 euros. Esperem que aquest proper 

trimestre puguem pagar el préstec pendent i també puguem recollir 

els poc més de dos mil euros que ens falten per a acabar de pagar 

del tot la instal·lació de les vitrines. 
 

Recordem, com hem fet altres vegades, que l’objectiu de donar 

aquesta informació és complir el que va establir el Concili Provincial 

Tarraconense (1995) quan digué que s’havia de donar informació 

clara i transparent als fidels de la gestió econòmica de l’Església a 
tots els nivells. Conèixer aquesta informació ens fa sentir, a tots els 

feligresos, més a prop de la parròquia i ens fa ser més responsables 

del seu funcionament. 

 
En la nostra parròquia de Sant Martí de Viladrau, però, tenim una 

qüestió pendent a resoldre: hem de crear un Consell Parroquial per 

als Assumptes Econòmics, les funcions del qual, fins ara, les ha de fer 

el Consell Pastoral Parroquial. Tenir un Consell Parroquial per als 
Assumptes Econòmics ho urgia també el Concili Provincial 

Tarraconense el qual, seguint el Codi de Dret Canònic, indicava la 

funció principal d’aquest consell que és de col·laborar amb el rector 

en l’administració dels béns de la parròquia. S’agrairia que, entre 

tots, suggeríssim dos o tres noms de persones de la parròquia que 
poguessin prestar aquesta col·laboració indispensable al rector.  

 

Agraïm molt sincerament el vostre suport a la parròquia i la vostra 

generositat. Moltíssimes gràcies a tots.    
El mossèn 

 

 

 
 

 



RESUM ECONÒMIC 

1 de gener de 2012 a 31 de març de 2012 

   

INGRESSOS 

Col·lectes ordinàries 1.372,96 

Col·lecta SANTA INFÀNCIA 93,38 

Col·lecta MANS UNIDES 667,08 

Col·lecta DIA DEL SEMINARI 432,65 

Capelletes 15,95 

Obres parroquials 34,16 

Lloguer pisos 1.770,00 

Església Pietat 50,00 

Llantions 56,85 

Intencions misses 410,00 

Donatius per a les Vitrines 1.162,49 

Full diocesà i parroquial 90,97 

Donatiu  169,50 

Funerària 60,00 

Devolució Gràfiques DIAC 198,28 

Total ingressos 6.584,27 

   

DESPESES 

Aigua  117,25 

Electricitat 295,40 

Misses celebrades 420,00 

Pa i vi eucaristia 22,50 

Material oficina 30,90 

Llibres (Baptisme i catequesi) 36,75 

Reparacions i manteniment 341,61 

Telèfon  78,27 

Full diocesà i full parroquial  237,91 

Cera i encens 73,00 

Flors església 44,50 

Altres 201,48 

Boada seguretat vitrines 274,21 

Factura vitrines 1.420,72 

Col·lecta SANTA INFÀNCIA 93,38 

Col·lecta MANS UNIDES 667,08 

Col·lecta DIA DEL SEMINARI 432,65 

Al Fons comú diocesà 1.271,83 

Total despeses 6.059,44 

   

Saldo Caixa 01-01-2012   4.856,50 

Ingressos 6.584,27   

Despeses 6.059,44   

Resultat    524,83 

Saldo Caixa 30-03-2012   5.381,33 

 


