aigua
viva

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

ARA I AQUÍ
Publicitat
Tot just sortint de casa, els nostres ulls
s'omplen d'imatges alegres, acollidores que
ens ofereixen quelcom, a canvi de res. De res?
El diari, la tele, la revista especialitzada...
no paren de presentar-nos ofertes de viatges
engrescadors, de roba
molt “chic”, de dietes
miraculoses, de cremes
antiedad, de cotxes
superpotents i de màquines automàtiques,
entre d'altres propos-tes.
La publicitat és, avui un
fenòmen omni-present,
que ens porta a una
doble lectura, per un
costat és una impo-sició
subtil, una agressió
encoberta que provoca
un desig de possessió
uniforme. Per l'altre, és una informació que
ens pot ajudar a discernir i a consumir de
forma competent.
El creixement del fet publicitari, va lligat a
les transformacions econòmiques que coneix
la societat industrial que ens convertirà en
grans consumidors a fi i efecte de que el
sistema funcioni.
La societat actual, convertida en “societat
d'abundància” o “societat de consum” juga
un fort paper en la persona en tant que ésser
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individual. No és estrany observar en la porta
del supermercat, la gran rebequeria de la
nena que vol, ara, ja, la borsa de la nina de
moda. O entrar a la sabateria i assistir a una
sensible baralla entre la mare i el noi per una
diferència de model de calçat... Ah! La publicitat!
Tothom tendeix a satisfer les necessitats del
seu entorn més proper i les seves pròpies. És
una qüestió d'estimació.
Però, també és veritat
que hem de tenir criteri
i valentia per no ser engolits per la propaganda
de cada de cada cop més
objectes que se'ns presenten a l'abast de forma
fàcil i afectiva.
Ens diuen els psicòlegs i
els pedagogs, que
aprenguem a dir “no” a
aquelles situacions o
exigències de l'entorn
que tendeixen a la uniformitat i al conformis-me. No disposar de tot
allò que se'ns ofereix no ens produirà cap
frustació. Ben al contrari ens educarà i ens
ajudarà, per tant, a forjar-nos una personalitat
amb opinió pròpia i lliure.
Aprenguem a crear estratègies i recursos per
a adaptar-nos a aquest món que ens ha tocat
viure. Que ens hi ajudi la vivència i la força
del Crist Ressuscitat. Amb el desig d'una BONA
PASQUA!
M. Teresa Quintana

ES FA SABER...

A cura de Rosa M. Sànchez Cornedó

Parròquia

A cura Concepció Motlló Sans
i d'Anton Bru Borràs
DEMOGRAFIA (període de
Nadal a Pasqua)
Baptismes: (No n'hi ha hagut cap)

i Imposició de la Cendra a les 8 del vespre.
El diumenge 6 de març dins de la celebració
de l'Eucaristia un col·lectiu de 40 persones
rebien el sagrament de la Unció dels Malats.
Fou una celebració molt digna i amb molt de
joia.
Tots els diumenges de quaresma es fa a
l'església el viacrucis a dos quarts de sis de la
tarda i són els mateixos laics qui s'encarreguen
de fer-ho.

Casaments: (No n'hi ha hagut cap)

Catequesi

Exèquies: 24-12-10
04-01-11
08-01-11
18-01-11
12-02-11
14-02-11
28-02-11
05-03-11
12-03-11
16-03-11

El dia 28 de novembre, primer diumenge
d'Advent. La missa va està dedicada a la
Catequesi infantil, aportant el seu treball a
confeccionar la corona d'Advent.

Antoni Aixalà Massana, 96 anys
Anna Mª Sans Marquillas, 77 anys
Martí Montané Vidal, 77 anys
Maria Pernau Prats, 88 anys
Dolores Bellmunt Alsina, 95 anys
Antoni Sans Sans, 80 anys
Josep Cantons Cantí, 95 anys
Roc Morlans Querol, 86 anys
Ignasi Montero Balcells, 97 anys
Caterina Pelegrí Roset, 97 anys

ACCIÓ PASTORAL

Culte
El dia 2 de febrer la Parròquia va celebrar la
tradicional benedicció de candeles a la festa
de la Presentació del Senyor. I l'endemà, per
Sant Blai, amb la benedicció dels fruits.
L'església es tornar a omplir a la missa de les
8 de la tarda.

El dia 14 de gener començà la Catequesi de
Confirmació. Aquest dia el varen fer els dos
grups conjuntament, els del primer any i els
del segon.
El dia 11 de febrer, el segon grup de
confirmació van tenir el testimoni de Fe d'un
jove del nostre poble, en Jordi Sumalla. Ell
va donar testimoni de la seva creença amb
Deu. Va ser una experiència molt positiva.

Dimecres de Cendra, dia 9 de març, començà
la Quaresma, el camí cap a la Pasqua, Missa

Foto: Rosa M. Sánchez

Divendres dia 18 de febrer a les 9:00 del vespre
reunió de pares dels infants del segon nivell
de Catequesi.

Foto: Rosa M. Sánchez

El divendres dia 25 de febrer es va fer catequesi
per les persones que havien demanat rebre el
sagrament de la Unció dels Malalts. Va tenir
lloc al pati de l'Abadia a les sis de la tarda.

El dimecres 9 de març va finalitzar el curs
Bíblic, deixant-nos el bon regust de tornar-hi
l'any vinent.

Càritas
Càritas Parroquial agraeix a
tot el poble la resposta
donada a la recollida d'aliments, realitzada a
les botigues. El dia 19 de gener, Càritas de
Tarragona van venir a buscar-ho.
Del sopar Solidari es va recollir pel projecte
d'atenció als avis de Quetzal 1371 euros, que
del fons de Càritas s'ha arrodonit a 2000 euros.
Creiem que la participació del poble havia
d'haver estat millor. De cara l'any vinent els
organitzadors revisarem les possibles causes.

aportació de sempre, a càrrec la Coral
“l'Harmonia”, dirigida per la Teresina Vidal.
El Concert nadalenc d'aquest any es va fer el
dia 4 de gener i, com a novetat, a l'Església
parroquial, on l'assistència massiva de familiars
i veïns no va tenir el problema que haguera
tingut a la Sala d'Actes. L'únic inconvenient
va ser no poder disposar del piano; però també
se'n van sortir amb un senzill teclat. Els Petits
i el grup de flautes ens van oferir deu peces,
i els orfeonistes vuit. El Concert va resultar
molt reeixit, i... tothom content.
El dia 29 de gener, en el Sopar contra la Fam,
l'Orfeó va cantar tres cançons de les més
adients per al tema social: “Un món de justícia,
un món d'igualtat...”, “Fa fred en el carrer,
però nosaltres no el sentim...”, etc.
També els amics de La Floresta van demanar
els cants de la nostra Coral per a la seva Missa
Solemne de Sant Blai: nou cançons dins la
Celebració Eucarística, tot un concert! Potser
els liturgistes hi tindrien quelcom a dir, però
el Mossèn i tots els feligresos ho van agrair de
valent.

Foto: Concepció Motlló. Sopar Solidari 2011.

També del fons de Càritas s'ha fet una ajuda
a una família -un matrimoni i filla d'11 anysque anaven al carrer. L'ajuda ha estat de 2000
euros que es gestionaran des de Càritas
Diocesana de Tarragona.
Càritas Parroquial ha fet la donació de 500
euros al Japó per ajudar en els estralls que
han sofert.

Corals
De 4 a 7 de la tarda de la vigília de Nadal, el
grup de flautes de la nostra Coral Infantil va
passar per tot el poble, tocant dues Nadales
a cada un dels dotze Pessebres que havien
demanat aquesta visita musical.
A la Missa del Gall no hi va faltar la gran

Aquests mesos de març i abril, les dues Corals
assagen a fons: els grans, per al concert de
Caramelles, i els petits, per al Concert de fi
de curs.

Composició del nou Consell de
Pastoral Parroquial
Els dies 29 i 30 de gener es celebraren les
votacions per al consell parroquial. La
participació fou de 112 votants. La composició
del Consell de Pastoral de la Parròquia de
Sant Jaume Apòstol, d'Arbeca és la següent:
Mòssen Manel Borges Anguera, Rector
Mòssen Anton Bru Borràs, Capellà adscrit
Rosa Mª Sànchez Cornadó, Laica amb missió pastoral
Concepció Motlló Sans, Membre de l'equip rector
Concepció Pau Pernau, Secretària
Jesús Elies Capdevila, Representant de litúrgia
Rosita Boldú Querol, Representant de Càritas
Ramona Dalmau Pelegrí, Representant de catequistes
Jordi Sumalla Llobera, Consell d'Economia

Carme Llobera Sorribes, Representant al Consell Arxiprestal
Jaume Aubach Pernau, Enllaç amb l'Ajuntament
Membres votats, representants d'edat:
Jordi Perera Vall
Anna Palau Escudé
Ramon Mª Perelló Roig
Leonor Vall Tomàs
Xavier Rubió Baget
Montserrat Sans Cantons
Equip rector, aclariment de Mn. Manel
Ja amb Mn. Anton, per tal d'ajudar-lo en la

Arxiprestat

A cura de Rosa M. Sánchez i Cornadó
S'ha celebrat el Recés de
Quaresma de l'arxiprestat a
Vallbona de les Monges. El
dissabte 12 de març al matí
varem tenir el testimoniatge
del sr. Joan Tortajada, pare de
família nombrosa, mestre de
professió i amb l'experiència de treball durant
16 anys al servei públic com a Delegat de
Cultura de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona, ara jubilat i exercint la seva
principal vocació: ser i fer d'avi. A la tarda,
la Montserrat Aixalà de Torroja del Priorat
també ens parlà de les seves vivències mogudes
per l'esperit cristià en les diferents etapes de
la vida: alcaldessa al seu poble, missionera a
l'Àfrica en dues ocasions diferents i també a
Veneçuela; ara vivint amb la família,
compartint les tasques de la pagesia i com a
artista ceramista i il·lustradora dels productes
familiars relacionats amb el vi. Aquests
testimoniatges els varem completar amb les
aportacions, comentaris i vivències dels
assistents. La resta del temps el dedicarem a
la pregària. L'assistència fou de 15 persones.
La tarda del diumenge ens reuníem 30
persones, el tema fou Comunió i missió en
l'Església, la conferència era a càrrec de Mn.
Alfons Busto, rector de Bellpuig. Com a bon
comunicador captà des del primer moment
l'atenció de tots, ressaltà molt la importància
de crear sentit de comunitat: passar del jo al
nosaltres en l'Església.

seva tasca de rector es va escollir La Concepció
Motlló i la Carme Giné (que tots recordem i
portem al cor). Seguint aquest mateix
planteig, però sobretot pel fet que tan jo
com la Rosa Mª no som residents a la parròquia
i creient que hi ha d'haver algunes persones
de la comunitat que puguin fer d'enllaç entre
aquesta i el rector vaig decidir i comunicar
al Consell Parroquial que aniré escollint
algunes persones per formar l'equip que en
aquest moment en diem rector. La Concepció
és la primera que he escollit, però el meu
desigs és escollir-ne dues mes.
El dia 26 de març tingué lloc la trobada anual
del grup de laics i laiques que fem
substitucions de religiositat popular o
litúrgiques a l'arxiprestat durant la Setmana
Santa. D'entre els que alguna altra vegada
durant l'any van a les parròquies a fer
celebracions dominicals en absència de
prevere, n'hi ha quatre aquest curs -el curs
passat érem set- que fan una formació litúrgica
al Seminari Laïcal Diocesà al Santuari de La
Serra de Montblanc.
A la segona reunió del Consell Arxiprestal
de Pastoral amb gairebé tots els seus
representants vinguts dels diversos pobles, es
va treballar el tema del compromís dels laics
en el món. L'altre punt rellevant de la reunió
fou la preparació de l'Aplec Arxiprestal a de
celebrar el diumenge 3 d'abril a Belianes.
Aquest any, la Conferència Quaresmal
corregué a càrrec de Mn. Joaquim Cervera,
rector de la parròquia de Santa Maria del

XXIX Aplec Arxiprestal Belianes 2011.

Gornal de l'Hospitalet de Llobregat, Consiliari
general de l'Acció Catòlica Obrera i membre
de l'Equip de formació del Centre d'Estudis
Pastorals de les Diòcesis Catalanes. El tema
fou: La corresponsabilitat dels laics una
conferència molt interessant, que a més d'un,
al final, va fer exclamar: m'ha animat!

a l'església, a l'ajuntament, l'alcalde ens donà
la benvinguda i ens situà en la projecció de
futur en què es treballa al municipi, integrat
en el Consorci de La Vall del Corb, per passar
tot seguit a introduir-nos en les arrels
històriques del poble. Un audiovisual ens feu
una presentació del que aniríem coneixent
durant el matí en la descoberta dels seus
diversos punts d'interès. Tot visitant el poble,
els adults es creuaven amb els infants que en
paral·lel feien també la seva trobada que
havien començat amb una xocolatada.
Després del dinar un concert. L'Orfeó Belianenc
i tot seguit la soprano Eva M. Ruiz acompanyada
de la pianista Marta Mesalles ens amenitzaren
la sobretaula.

XXIX Aplec Urgell Garrigues.

L'Aplec Arxiprestal és la festa major de
l'Arxiprestat, aquest any ens reuní a Belianes
el diumenge 3 d'abril. Després de la pregària

VIVÈNCIES
Estimada amiga:
Com et trobo a faltar... Aquestes són les
úniques paraules que em vénen al pensament
des de que ens has deixat.
Vaig pensant en les trucades diàries parlant
per telèfon; en les llargues passejades,
lentes agafades del braç i en revisant els
nostres projectes i compartint els neguits.
De tant en tant, preníem un cafetó per
esbargir-nos de la rutina del dia a dia.
Penso en les ganes de viatjar juntes, el
dia que el teu home es jubilés. Tenies
tanta il·lusió per les coses...
Et recordo amb tendresa ajudant a tothom,
amb la teva rialleta seriosa i dolça a la
vegada.
No et veig, però sé que no ens has deixat.

A l'església i com a cloenda, per l'Eucaristia
s'afegien més persones vingudes dels pobles.
L'Aplec aconseguí el seu màxim esplendor de
trobada i participació en una solemne
celebració presidida pel nostre Sr. Arquebisbe
Jaume Pujol i concelebrada per la totalitat
dels set preveres de l'arxiprestat.

Potser estàs en un lloc ple de llum i de sol,
amb moltes flors i que tens també una cadira
baixeta i una capsa de fils de colors per poder
fer aquells treballs de punt de creu, que em
deixaven embadalida.
No paris ! Treballa i ajuda'ns a tots. Els teus
records omplen d'amor la meva vida, però et
trobo tant a faltar...
Magda Boirach

GARBELLANT

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

L'arca
L'Arca és una comunitat cristiana on conviuen persones amb
discapacitat amb els educadors que en tenen cura. Va néixer a França l'any 1963. El seu fundador,
Jean Vanier, explica:
“Quan vaig arribar a Trosly-Breuil, petit poble al nord de París, vaig trobar Raphaël i Philippe.
Els vaig convidar a venir amb mi per Jesús i per l'Evangeli. Així
es va fundar l'Arca. Quan els vaig treure de l'asil, sabia que era
per tota la vida; no podia crear uns lligams amb ells i després
d'un temps tornar-los a dur a un hospital o una altra banda. La
meva finalitat en crear l'Arca era fundar una família, una comunitat
per i amb els que són dèbils i pobres per la seva deficiència
mental i que se senten sols i abandonats.

HO DIU LA BIBLIA
A cura de Manel Morgades i Rosell

Rut de Moab és la protagonista del llibre que porta el seu nom.
Quan va morir el seu marit, segueix la seva sogra, Noemí, quan
aquesta torna a Betlem. Després d'un seguit de situacions, Rut
es casa amb Booz, parent de Noemí. Tenen un fill i li posaran
Obed. Segons la genealogia del final del llibre de Rut, Obed
fou el pare de Jessè i l'avi de David. Rut personifica l'estimació
i la fidelitat sense cap esquerda.
RUT RESPON A NOEMÍ (Rt. 1, 16-17)
- No insisteixis que et deixi, que em separi de tu i me'n torni!
On vagis tu, vull venir-hi jo; on visquis tu, vull viure-hi jo. El
teu poble serà el meu poble, el teu Déu serà el meu Déu. On
moris tu, allí moriré jo i allí seré enterrada. Només la mort
ens podrà separar; i si no és així, que el Senyor em faci caure al damunt tota mena de mals!
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L'Aigua Viva es podrà recollir al Quiosc Esqué. Els exemplars es lliuraran durant vuit dies. Després estaran a disposició
de tothom a l'Abadia, els divendres a la tarda, al despatx Parroquial de 8 a 9 del vespre. L'Aigua Viva seguirà sent gratuïta.

ENTREVISTA

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
Un grup reduït de voluntàries de la Parròquia
duen a terme la tasca de fer “ELS CARTELLS”
que il·lustren diferents esdeveniments del
calendari litúrgic. Elles són: Antonieta Canut,
Teresina Esqué, Dolors Gelonch i Teresina
Vidal.
1.- Com neix aquest servei a la Parròquia?
L'any 1991, el grup de catequesi conduït pel
Ramon Recasens i Ramona Barrufet, junt amb
el seminarista Joan Cañas, que aleshores
estava entre el arbequins, van proposar la
idea de que tot el que es treballés a la
catequesi es podria plasmar en cartells i
exposar-los a l'església. I així ho feren fins
que arribà l'hora d'estudiar fora vila, i els joves
ho deixaren de fer. Va ésser, en una trobada
de catequesi, que es comentà que el servei
de “fer murals”es trobava a faltar. Així, doncs,
va renéixer una altra vegada, amb un grup de
voluntàries , ara, però sota la direcció de
mossèn Anton.
2.- Quina és la vostra tasca? Com us repartiu
la feina?

els anys van passant i de problemes no en
falten.
Malgrat tot, ens agrada molt fer-ho i aquí
estem.
4.- La satisfacció és de caire artístic o més
aviat espiritual?
És una barreja de les dues vessants. Ens agrada
molt dibuixar i fer lletres, però alhora com
que ens sentim Església, hi col·laborem, per
tant la satisfacció és doble.
5.- Creieu que es podria ampliar aquest
servei, vull dir, crear algun racó de l'església,
on per exemple, els infants i joves de la
catequesi també poguessin penjar coses?
Seria fantàstic que hi col·laboressin, fins i tot
que ho fessin ells amb l'ajut de pares i
catequistes. Tot és començar. Des d'aquí els
encoratgem i fins i tot els ajudarem en lo que
faci falta.

La nostra feina consisteix en fer el dibuix, les
lletres i posar la frase que correspon al salm
de l'evangeli. Generalment, s'agafa una frase
curta que es pugui cantar bé.
Al ser quatre persones, ens repartim la feina
de manera que, cada mes, dues del grup en
són les responsables, quedant les altres lliures.
3.- Us sentiu satisfetes de la feina que feu?
Perquè?
Molt satisfetes. Però, cal matissar, ja que fa
divuit anys no teníem els problemes que avui
tenim. Ens hi passàvem hores fent els dibuixos,
cada setmana en fèiem un. Actualment ja els
tenim fets; això no vol dir que de tan en tant,
mossèn Manel ens en demana algun de concret,
ja sigui pel Domund, per la missa de catequesi
d'infants, temps d'Advent i Nadal, etc. També
és cert que ens hauríem d'haver modernitzat
respecte als dibuixos, ens ho han ofert, però
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6.- Podria ser una manera d'estimular als
joves perquè se sentin atrets pel missatge
de Jesús?
Sí, però hi veiem un problema, i és que hi
assisteixen amb poca freqüència. Sense anar
més lluny, aquest Nadal, en la missa dedicada
a la Catequesi, mossèn Manel tenia previst
fer moltes coses però degut a la poquíssima
assistència no es van poder portar a terme.
7.- Col·laborar de manera altruista, us ha
ajudat créixer en la Fe? De quina manera?
Fer aquesta tasca ens obliga a llegir l'evangeli
i el salm. A partir d'aquí, seleccionar una frase
no massa llarga, buscar l'entonació,... Això fa
reflexionar, qüestionar-te moltes coses i
entendre que el camí que féu Jesús és el que
volem seguir malgrat les ensopegades i això
fa créixer en la fe.
8- El cartell que vareu realitzar durant
l'Advent-Nadal deia moltes coses, les voldríeu
comentar, si us plau:

9.- Per què és tan important la tasca dels
voluntaris?
Creiem sincerament que quan es té la vivència
de donar una part del propi temps, del saber,
del millor d'un mateix, i fer-ho voluntàriament
i sense esperar res a canvi, això és magnífic.
És cert que a ser voluntari o voluntària, se'n
va aprenent, perquè no és de la nit al dia que
un actua gratuïtament, i menys quan
socialment estem bombardejats amb missatges
que ens diuen : “No et compliquis la vida!”
10.- Com a cristianes que sou, què els diríeu
als lectors de l'Aigua Viva, respecte al
voluntariat?
Que s'animin a participar, que hi ha d'haver
renovacions i, que per petita que sigui
l'aportació, serà molt important com a
parròquia, com a comunitat i fins i tot com a
poble. Endavant!!!
11.- De què li esteu més agraïdes a Déu?

-No tingueu por- no tenim por de manifestar
la nostra fe davant qualsevol situació, ja sigui
familiar, social o qualsevulla.

De la Vida, perquè, entre moltes altres coses,
no podríem fer els Cartells.

-Sigueu llum per al món- hem de donar
exemple. És una gran responsabilitat; com diu
el profeta Isaïes, s'ha de fer obres de
misericòrdia, ser compassiu, no jutjar,
compartir, dedicar temps als altres,
escoltar...llavors esclatarà una llum profunda
i farà possible el testimoniatge.

Les quatre voluntàries se senten identificades
amb la cita que diu:
Quasi tot el que faci serà insignificant,
però és molt important que ho faci”
Indira Gandhi

Foto: M.Carme Llobera

RESTAURACIÓ DEL RETAULE I REMODELACIÓ DEL PRESBITERI
Aquest 2011 celebrem els 325 anys de la construcció i els 25 de la rehabilitació
de la nostra Església Parroquial de Sant Jaume, Apòstol, d’Arbeca.
Per celebrar aquests dos esdeveniments, hem decidit, amb el Consell de
Pastoral Parroquial, de dur a terme la restauració del Retaule i la remodelació
del Presbiteri. Per això hem demanat assessorament a diverses persones i
l’aprovació de la comissió d’art de l’Arquebisbat.
En aquest moment tenim contractada la restauració del retaule per un
pressupost de 9.086.00 ¤.
La remodelació del Presbiteri, té com objectiu aprofitar més l’espai, sobretot
tenint presents les celebracions sagramentals, com: baptisme i confirmació,
misses d’infants etc.. En aquest moment tenim decidida la ubicació de l’altar, les seus (lloc de
presidència) i l’Ambó (lloc de proclamació de la Paraula de Déu. He dit “seus”, en plural, car pensem
en dues: una al fons, més solem-ne, i, la normal, al lateral.
A tota l’obra caldrà afegir-hi l’arranjament
de les parets laterals i de l’esquerda de la
volta, i, també, la restauració de la pintura
i l’enllumenat.
D’aquesta remodelació no tenim encara un
pressupost.
Com finançarem l’obra? -Entre tots.
Som conscients, que de cara al finançament
de l’obra ens trobem davant un factor
negatiu: la crisi econòmica que vivim. Això
fa difícil poder trobar ajuts en
l’Administració. En els moments de retallades
en coses fonamentals, com ara la sanitat i
l’educació, és lògic que no trobem ajuts per a la nostra restauració. Malgrat tot, estarem atents per
si podem trobar alguna cosa. També és cert que, en aquets moments la butxaca de molts de nosaltres
se sent afectada per la crisis.
Enfront d’aquesta situació negativa, tenim com a positiu, per una part, uns preus més ajustats, i,
per altra part, el fet que, actualment, la parròquia té un fons que ens pot animar a començar l’obra.
Però, sobretot, confiem amb la col·laboració generosa de tots nosaltres.
Ja sé la llegenda que diu “la generositat és escassa”, però jo crec que si som responsables, si ens
parem uns moments a pensar i fer els nostres càlculs, serem més generosos del que ens pensem. A
tall d’exemple us diré: Si avui trobem 100 arbequins, que es comprometen a fer un donatiu per les
obres de 10¤ mensuals durant un any. ja tenim assegurat el pagament de la restauració del retaule
i del lloguer de la bastida.
Des d’aquest moment faig una crida a la vostra col·laboració, que podeu fer entre altres formes,
amb l’ingrés a “la Caixa” 2100 0236 21 0100337942. Fen el donatiu personalment als mossens.
Col·laborant amb les col·lectes que anem fent amb aquesta finalitat.
Tinguem present que els donatius desgraven. Qui vulgui beneficiar-se d’aquesta desgravació cal que
ompliu la bulleta que trobareu a l’església, o que podeu demanar al despatx parroquial.
Manel Borges Anguera
Rector

MOVIMENT DE TRESORESIA- PARRÒQUIA DE SANT JAUME A, ARBECA -2010
ENTRADES
Ingressos per serveis
3.187,92
Cera
2.570,92
Catequesi
140,00
Publicacions
37,00
Per serveis
440,00
RENDES DEL PATRIMONI
19.140,74
Arrendaments
19.140,74
INTERESSOS FINANCERS
266,44
Interessos comptes c.
266,44
COMUNICACIÓ DE BENS
5.393,68
Prèstec parròquies
5.143,68
Altres entitats
250,00
QUOTES FIXES DE LA COMÚ
140,00
Quotes
140,00
Col·lectes
11.828,71
Habituals
6.165,74
Destinades obres majors
1.621,97
Germanor
508,00
Fam
721,00
Càritas Corpus
447,00
Domund
1.149,00
Seminari
20,00
Càritas Diocesana tiv
1.196,00
Obres assistencials
14.539,91
Càritas parroquial
14.539,91
Donatius
1.859,75
Donatius i almoines
1.549,75
Donatius obres
310,00
Altres aportacions
2.782,00
Altres aportacions
2.782,00
Prèstec
700,00
Prèstec personal
700,00
TOTAL ENTRADES
59.839,15
RESUM
ENTRADES
SORTIDES
ROMANENT 2009
DISPONIBILITATS

59.839,15
55.689,58
30.982,06
35.131,63

SORTIDES
Compres
Material Culte
Cera
Combustibles
Altres compres
Despeses financeres
Interessos de prèstecs
Comissions bacàries
IMPOSTOS I TAXES
Ajuntament
Subminstraments
Despeses terre
Lloguer fotocopiadora
Reparació i conservació
Butà i electricitat
Neteja
Assegurances no socials
Adquisicions i obres maj.
De reconstrucció
Bens inventariables
Despeses funcionament
Material d'oficina
Telèfon
Relacions Públiques
Publicitat propaganda
Altres
Accions Pastorals
Catequesi
Publicacions
Biblioteca
Conferencians
Obres assitencials
Càrita parroquial
Comunicació de béns
Quota
Associació Bíblica
Aportació Arxiprestat
Prèstec a Belianes
Càritas diocesana diver
Germanor
Fam
Càritas Corpus
Domund
Seminari
Credit tornat
TOTAL SORTIDES

1.840,42
411,18
1.429,24
0,00
0,00
81,13
0,00
81,13
109,33
109,33
19.291,41
10.425,73
243,48
1.982,45
4.269,75
2.334,00
36,00
17.318,03
5.725,20
11.592,83
2.632,38
1.516,29
564,84
295,23
244,02
12,00
2.301,88
846,84
1.299,04
106,00
50,00
1.550,00
1.550,00
10.163,00
4.526,00
18,00
588,00
1.000,00
1.186,00
508,00
721,00
447,00
1.149,00
20,00
402,00

402,00
55.689,58

