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ELS COMPTES DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 
 

Els mesos passen de pressa i torna a ser hora de donar comptes, els 
comptes corresponents al tercer trimestre del 2014. En aquest 

trimestre hi ha hagut més entrades (6.597,88) que sortides 
(5.484,59) i, aquest saldo positiu, afegit al que hi havia el 30-6-14 

ens dóna un total de 8.145,55. Per tant, anem molt bé, podrem anar 

pagant les despeses imprescindibles que anem fent.  
 

Com cada estiu, en el capítol de sortides, veureu que hi ha un apartat 
que diu “gratificacions” que és el total del que hem donat als mossens 

que ens vénen a ajudar a l’estiu. Recordeu que, als mesos d’estiu, hi 
ha missa cada dia.  

 
De cara a un futur, caldrà pensar en repassar les teulades. Des del 

bisbat ens diuen que ho hauríem de fer fer un cop l’any, però, 
aquests darrers cinc anys, només ho hem fet una vegada. Per tant, 

ara toca de tornar-ho a fer. I això seria una obra ordinària, de 
conservació de l’edifici. 

 
Com a obra extraordinària potser caldria emprendre la rehabilitació 

de la capella del Santíssim Sagrament. La pintura està molt 

malament. Observeu que en el sostre hi ha pellofes de pintura que 
van caient. La il·luminació també és deficient. I la megafonia també 

caldria millorar-la. En cas d’emprendre aquesta obra extraordinària 
farem fer els pressupostos corresponents i veurem si podem tirar 

endavant o no. La capella del Santíssim Sagrament l’hauríem de 
cuidar molt, perquè és un lloc privilegiat de silenci i de pregària i 

convé que, qui hi entri, s’hi trobi bé, trobi un ambient adequat i no 
pas fosc i una mica deixat.  

 
I no res més. Moltíssimes gràcies per la vostra ajuda i per la vostra 

generositat.  
           El mossèn.  

 

 

RESUM 
SALDO Caixa 30.06.2014        7.032,26 

   Entrades  6.597,88 
   Sortides  5.484,59 

   Saldo positiu     1.113,29 

Saldo Caixa 30.09.2014             8.145,55 



 

ESTAT DE COMPTES DEL TERCER TRIMESTRE 2014 

                                 E N T R A D E S     

Col·lectes ordinàries     3.617,78 

Intencions misses     430,00 

Full Diocesà     196,19 

Llantions     123,67 

Donatius     375,00 

Lloguers     1.200,00 

Celebracions     315,00 

Càritas     53,88 

Mans Unides     53,50 

Caixeta Obres     90,86 

Pietat     110,00 

Vitrines     32,00 

Total d'entrades     6.597,88 

    
                                S O R T I D E S     

Culte     92,79 

Alarma     281,18 

Material oficina     53,00 

Gasoil     1.666,46 

Neteja rectoria     48,00 

Aigua     190,20 

Electricitat     463,74 

Telèfon     86,19 

Full Diocesà i Full Parroquial   171,50 

Misses     690,00 

Gratificacions     515,00 

Quilometratge     50,40 

Col·lecta manada - Òbol Sant Pere   121,73 

Despeses financeres     16,80 

Fons comú diocesà     945,41 

En caixa     92,19 

Total de sortides     5.484,59 

    

 


