
Benvolguts, l’economia parroquial 
no és res més que la gestió de 
l’economia d’una gran família, amb 
les seves entrades i sortides, que ens 
permeten funcionar en el nostre dia 
a dia. Cal destacar, però, que nosal-
tres, com a família que pertany al 
bisbat de Girona, també contri-
buïm a l’ajuda i a la col·laboració 
amb altres parròquies que ho po-
den necessitar més, que és el que 
anomenem Germanor. També col-
laborem amb Càritas Parroquial 
per al seu bon funcionament, i 
també fem col·lectes per col·labo-
rar amb altres entitats d’Església, 
com Mans Unides, Domund, el sos-
teniment dels llocs sants de Jerusa-
lem, entre d’altres, i que enviem di-
rectament a les entitats que organit-
zen aquestes col·lectes. A vegades 
podem rebre ajudes dels nostres 
ajuntaments, com enguany, per als 
campanars, de la Diputació de Bar-
celona, per als projectes més grans, 
i del mateix bisbat, que ens ajuda 
en les obres més importants, que 
s’anomenen extraordinàries.

Com que totes aquestes dades 
anteriors ja les hem anat publicant 
setmanalment al nostre suplement 
parroquial, ens ha semblat que, per 
fer-ho més entenedor, compartirí-
em amb vosaltres els ingressos i les 
despeses ordinaris, i així poder en-
tendre millor el funcionament del 
dia a dia de la nostra parròquia. 

Quins són?

Doncs els ingressos són els que 
provenen de les col·lectes que fem 
cada diumenge, i dels donatius que 
lliureu a la parròquia pels sagra-
ments rebuts o a través de les caixe-
tes parroquials.
A Arenys de Mar també hi ha les 
quotes parroquials, que són les aju-
des que periòdicament fan els fidels 
de la parròquia.
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La parròquia és presència eclesial al territori, àmbit de l’escolta de la Paraula, del creixement de la vida cristiana, del diàleg, de l’anunci, de la caritat generosa, de l’adoració i la celebració. A través de totes les seves activitats, la par-ròquia encoratja i forma els seus membres perquè siguin agents d’evangelització.
És comunitat de comunitats, santuari on els assedegats beuran per continuar caminant, i centre de constant envia-ment missioner.
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Els resultats econòmics són els següents:

DESPESES                                 

ANY 2021

ARENYS                  

DE MUNT

ARENYS          

DE MAR

Culte i publicacions 3.578,23 € 10.265,93 €

Pastoral 1.179,72 € 6.190,25 €

Obres i manteniment 25.814,60 € 32.507,13 €

Electricitat, llum i telèfon 3.703,43 € 3.850,46 €

TOTAL DESPESES 34.275,98 € 52.813,77 €

INGRESSOS                                

ANY 2021

ARENYS          

DE MUNT

ARENYS   

DE MAR

Col·lectes ordinàries del diumenge 14.966,21 € 19.731,00 €

Col·lectes extraordinàries per a obres 11.615,00 € 18.635,00 €

Donatius 6.754,69 € 6.763,57 €

Quotes fixes ------- 7.461,56 €

Romanent de l’any anterior 940,08 € 222,64 €

TOTAL INGRESSOS 34.275,98 € 52.813,77 €

Pel que fa a les despeses, es tracta 
d’aquelles que pertanyen al fun-
cionament ordinari de la nostra 
parròquia, com són les activitats 
derivades del culte i les publicaci-
ons, que comprenen, per exemple, 
la compra de les formes per con-
sagrar (el pa) i del vi per a la cele-
bració de l’eucaristia, la neteja dels 
ornaments litúrgics, la decoració 
del temple, el pagament que fem 

del Full Parroquial diocesà, i també 
les fotocòpies del nostre suplement 
parroquial, que s’edita a Arenys de 
Mar. A continuació, hi contem-
plem les despeses per activitats 
pastorals, que comprenen tot el que 
fa referència a actes culturals i 
concerts, les catequesis, les despeses 
derivades del despatx parroquial i 
les despeses per al funcionament 
ordinari de la nostra parròquia.

Finalment, hi trobem les despeses 
derivades de la conservació del nos-
tre temple parroquial, que veureu 
que són, una vegada més, les des-
peses més importants, i que són les 
que ha pagat la parròquia, sense 
comptar amb les ajudes que hem 
rebut de les institucions, i que tam-
bé hem publicat cada setmana a 
Vida Parroquial, el nostre suplement 
arenyenc conjunt.

Així, doncs, els resultats econòmics són els següents:


