
Revis ta  del  Consel l  Econòmic
-  Parròquia de Santa Maria  d’Arenys  de Mar -

Sobre aquesta pedra edificaré la meva Església
Benvolguts i benvolgudes,

Comencem el primer número 

d’aquesta revista del Consell 

Econòmic de la nostra parròquia 

de Santa Maria d’Arenys de Mar.

El consell econòmic és un consell 

de fidels d’obligada constitució en 

cada parròquia segons el Cànon 

537 del Codi de Dret Canònic, 

que diu: «A cada parròquia ha 

d’haver-hi un consell per als 

assumptes econòmics (...) on els 

fidels col·laboren amb el rector 

en l’administració dels béns de la 

parròquia». I és això, justament, 

el que hem començat a la nostra 

estimada parròquia. 

I per què ara? Doncs, perquè és 

el moment oportú per actualitzar 

la nostra parròquia i adaptar-la 

als nous temps. El Papa Francesc, 

a la seva encíclica «L’alegria de 

l’evangeli», escriu en el número 

28: «La parròquia no és una 

estructura caduca; precisament 

perquè té una gran plasticitat, pot 

prendre formes molt diverses. 

Encara que certament no és 

l’única institució evangelitzadora, 

si és capaç de reformar-se i 

adaptar-se contínuament, seguirà 

essent “la mateixa Església que 

viu entre les cases dels seus fills i 

de les seves filles”. (...) Però hem 

de reconèixer que la crida a la 

revisió i renovació de les parrò-

quies encara no ha donat sufici-

ents fruits amb vista que estiguin 

encara més a prop de la gent, que 

siguin àmbits de viva comunió i 

participació, i s’orientin comple-

tament a la missió».

I aquesta proximitat és el que 

volem aconseguir en els propers 

anys a través dels dos grans 

consells que formen part de la 

nostra parròquia. D’una banda, 

el Consell Pastoral Parroquial, 

que té la missió de vetllar per fer 

que l’evangeli sigui predicat i 

viscut en la nostra comunitat, i 

per altra banda, amb el Consell 

Econòmic, que és el qui ha de 

vetllar perquè no faltin els béns 

necessaris per dur a terme la nos-

tra missió.

Perquè l’economia sempre ha 

d’estar al servei de la missió i les 

pedres que volem conservar 

serviran perquè el Poble de Déu, 

les veritables Pedres Vives de la 

parròquia, puguem viure amb 

força la nostra vocació baptismal 

i cadascú prengui la seva respon-

sabilitat recuperant el nostre 

sentit de pertinença a la nostra 

església parroquial, col·laborant 

no només en les activitats parro-

quials sinó també en el mante-

niment del nostre temple i dels 

nostres locals, que són la casa 

comuna de tots. 

Per això teniu entre les mans 

aquesta publicació que rebreu 

tres cops a l’any i que vol ser un 

exercici d’honestedat i de trans-

parència, on podreu veure els 

comptes de la parròquia, els pro-

jectes que s’hi duen a terme i la 

utilització que fem dels vostres 

donatius i aportacions.

Podria acabar dient que agraeixo 

la vostra generositat, però no se-

ria just, perquè cap membre de la 

família ha d’agrair a l’altre que 

dugui a terme un deure que li 

correspon per dret: el de vetllar 

perquè el patrimoni que hem re-

but dels nostres avantpassats are-

nyencs el puguem transmetre als 

nostres successors per a major 

glòria de Déu.

Mn. Joan Soler i Ribas

NÚMERO 1   OCTUBRE 2021

MEMBRES DEL 

CONSELL ECONÒMIC

Mn. Joan Soler i Ribas, rector

Jordi Coll  Alzina

Ramon Garriga Latre

Manel Pou Escolan

Josep Roig Casas
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Projectes realitzats
Nom del projecte
(anys 2019-2021)

Quantitat Parròquia Bisbat Generalitat Privats

1
Arreglar humitats i corcs altar 

Capella del Santíssim
13.709,00 € 7.500,00 € 6.209,00 €

2
Estudi restauració             

Església Parroquial
14.762,00 € 2.541,00 € 12.221,00 €

3
Desinfectació escultures 

Retaule Major
7.797,33 € 5.848,33 € 1.949,00 €

4
Estudis previs a les obres 

Rectoria
27.239,19 € 3.638,26 € 23.600,93 €

5
Estudi electricitat             

Església Parroquial
1.149,50 € 1.149,50 €

6
Arreglar dos petits teulats 

capelles laterals església
2.117,50 € 2.117,50 €

7
Arreglar humitats interiors          

i entrades aigua teulat
5.357,16 € 5.357,16 €

8 Arreglar Casal Parroquial 22.166,85 € 7.166,85 € 15.000,00 €

9 Instal·lar línies de vida 22.062,94 € 18.553,94 € 3.509,00 €

10
Pintar sagristia i arreglar porta          

de la Capella dels Dolors
4.100,00 € 4.100,00 €

11
Assegurar cornises campanar                    

per despreniment
6.900,00 € 6.900,00 €

TOTAL 127.361,47 € 64.872,54 € 45.539,93 € 1.949,00 € 15.000,00 €

PENDENT

Arreglar teulats                 

entrada principal
26.400,15 €
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Recull d’actuacions
HUMITATS I 
CORCS CAPELLA 
SANTÍSSIM

Any 2019

Import: 13.709 €

DOS TEULATS 
CAPELLES 
LATERALS

Any 2020

Import: 2.117,50 €

ESTUDI 
ELECTRICITAT 
ESGLÉSIA

Any 2020

Import: 1.149,50 €

ESTUDI 
RESTAURACIÓ 
ESGLÉSIA

Any 2019

Import: 14.762 €

DESINFECTACIÓ 
ESCULTURES 
RETAULE

Any 2019

Import: 7.797,33 €

ESTUDIS PREVIS 
OBRES 
RECTORIA

Any 2020

Import: 27.239,19 €
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INSTAL·LAR 
LÍNIES DE VIDA 
TEULADES

Any 2020

Import: 22.062,94 €

ARREGLAR 
TEULATS 
ENTRADA (PENDENT)

Anys 2021-2022

Import: 26.400,15 €

PINTAR 
SAGRISTIA I 
PORTA DOLORS

Any 2020

Import: 4.100 €

ASSEGURAR 
CORNISES PER 
DESPRENIMENT

Anys 2020-2021

Import: 6.900 €

REFORMES 
CASAL 
PARROQUIAL

Any 2020

Import: 22.166,85 €

HUMITATS INT.   
I ENTRADES 
AIGUA TEULAT

Any 2020

Import: 5.357,16 €

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
D’ARENYS DE MAR (BISBAT DE GIRONA)

c.Església, 24 - 08350 Arenys de Mar
Tel. 93 792 00 96 - 679 55 34 66

          Correu electrònic: arenysdemarparroquia@gmail.com

          Facebook: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar

          Twitter: @ParroqArenys


