
COMPTES PARROQUIALS I DE CÀRITAS
De nou presentem els comptes de l’exercici de l’any 
passat. Ho fem amb el convenciment que és una obligació 
que la comunitat estigui informada del que aporta i com 
s’inverteixen els diners.

Les entrades de la Parròquia venen, generalment, de les 
col·lectes dels diumenges i dies festius. En aquestes, les 
altres dues comunitats hi aporten un tant per %. També 
s’obtenen de donatius i de les ofrenes dels ciris.

Les entrades de Càritas provenen d’algunes subscripcions 
anuals, de donatius, de la col·lecta de Nadal i d’alguns altres capítols com es detallen en 
aquest full.

Les despeses tant de la Parròquia com de Càritas venen a ser sempre les normals dins les 
seves activitats com es veuen reflexades en el resum que presentem.

Cal agrair, des de la Parròquia i des de Càritas totes les aportacions que els fidels feu i fem. 
Gràcies a aquestes entrades podem continuar fent el que fem i servint a les persones que 
més ho necessiten. Gràcies.

COMPTES PARRÒQUIA DE GUISSONA 2020

CONCEPTE      ENTRADES CONCEPTE    SORTIDES

Remanent 8,335’28 Obres lloc de culte        7.779’50
Col.lectes ordinàries 12.155’92 Llibres i objectes litúrgics 865’03
Altres aportacions  4.065’40 Contribucions, despeses fin. 1321’53
Full Parroquial  2.226’16 Personal auxiliar i neteja 790’00
Donatius específics 12.899’83 Oblata. Pa, vi, roba    6.409’48
Donatius generals    750’00 Obres lloc no culte 1.598’03
Aranzels Bisbat  1.595’00 Activitats pastorals 964’60
Germanor  2.188’79 Telèfon i material oficina 1.092’84
Publicacions. Catequesi    3.213’24 Calefacció 1.847’90
Almoina penitencial  2.839’00 Llum, aigua        4.193’17
Càritas Parroquial     1.739’51 Altres serveis parroquials        2.534’67
Bisbat lloc de culte 0.000’00 Full parroquial i publicacions       1.321’95
Subvencions civils

COL·LECTES MANADES

0.000’00 Càritas parroquial
Neteja                

      1.739’51
         283’17

Santa Infància    568’30 APORTACIONS  AL BISBAT
Campanya Fam  0.000’00 10% col·lectes 1.222’50
Llocs Sants     551’07 50% aranzels 1.595’00
Seminari     777’49 Col·lectes manades 2.746’02
Domund     849’16 Germanor 2.188’79

TOTAL ENTRADES 54.754’15 TOTAL SORTIDES 40.493’59
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COMPTES CÀRITAS PARROQUIAL 2020

Entrades
Romanent de l’any 2019 6.130’25
Donatius particulars 6.460’00
Donatiu CaixaBank 300’00
Manualitats Marató 589’00
Col·lecta Corpus
Col·lecta Nadal 2019
Col·lecta Nadal 2020

681’22
1.188’50
1.058’29

TOTAL ENTRADES 16.407’26

Sortides
Comissions banc 10’68
Ajudes aliments 2.847’24
Material didàctic 496’33
Llum locals 86’08
Aportació Marató 800’00
Donatiu Mèxic 500’00
Càritas Urgell Covid 19 500,00
Ajuntament Guissona Covid 1.000’00
Subministraments particulars 153’15
Ajuda farmàcia particular 12’72
Beques llibres Primària 560’00
TOTAL SORTIDES                                  

REMANENT 31/12/2020

6.966’20                
9.441’06

INFORMACIONS PARROQUIALS

CAMPANYA MANS UNIDES

“Contagia solidaritat per acabar 
amb la fam” és el lema de la 62a 
Campanya de Mans Unides que se 
celebra durant el mes de febrer i 
que se centra a denunciar les 
conseqüències que la pandèmia del 
coronavirus està tenint entre les 
persones més vulnerables del 
planeta.

Aquesta campanya desitja 
promoure la solidaritat entre tots 
els homes i dones com a única 
forma de combatre la pandèmia de 
la desigualtat, agreujada per la crisi 
sanitària mundial, que castiga amb 
la fam i la pobresa centenars de 
milions de persones en el món.

A la Diòcesi d’Urgell el projecte de 
desenvolupament que Mans Unides 
Urgell enguany vol sufragar està 
situat a Uganda i consisteix en la 
millora de la seguretat alimentària i 
dels ingressos de famílies 
camperoles. L’import que es vol 
intentar cobrir és de 35.000 euros. El projecte se situa en el districte de Rubirizi, a la 
regió de Mbarara, en una zona agrícola deprimida en la qual diversos factors han 
provocat l’empobriment del sòl: desforestació, sequera i falta de coneixements 
agrícoles per part dels camperols. 

El 99% dels habitants viuen en una àrea rural i la majoria d’ells estan per sota del 
llindar de la pobresa, amb uns ingressos d’uns 1,5 euros al dia. Ara sol·liciten la 
col·laboració de Mans Unides per portar a terme un projecte de millora de les 
condicions de vida de 600 famílies en vint petites localitats i que permetrà que 4.800 
persones (sobretot nens i dones) se’n puguin beneficiar. Es tracta d’un projecte 
formatiu i d’equipaments en seguretat alimentària, tècniques agrícoles, sanitat, 
higiene i generació d’ingressos per a aconseguir una millora dels cultius com per tal 
de diversificar les activitats de generació d’ingressos. En les sessions formatives es 
posarà especial èmfasi sobre les mesures de seguretat per tal de prevenir el contagi 
pel coronavirus. El projecte durarà 3 anys.

         INTENCIONS DE MISSES DEL 22 - 28 DE FEBRER

Dilluns Rosina Solervicens, religiosa
Dimarts Joan Rieradevall
Dimecres    Mercè Artigues, religiosa
Dijous    Josep Santaeulària Pujol
Divendres    Joaquim Alsedà
Dissabte Josep Rius
Diumenge    9 h.   Purificación Samaniego, religiosa  

   12 h. Miquel Bureu  /  Joan Jounou i Mercè Esteve


