
Maig de 2017 www.portantos.es

Programa per
al sosteniment 

econòmic
de l’Església

El portal www.donoamiiglesia.es

Pàg. 16

La Conferència Episcopal Espanyola va 
presentar el mes de novembre passat 
el portal de donatius…

“Només vull ser una noia normal”

Pàg. 13

Villa Teresita-Auxiliares del Buen Pastor 
és una comunitat de dones consagrades 
que viuen l’Evangeli…

55.841 declaracions més
a favor de l’Església

Pàg. 4

El percentatge de declaracions a favor 
de l’Església catòlica es consolida en el 
35%, incrementant-se…

L’Església amb
els privats de 
llibertat

«Em dic José T. M. Vaig cometre un delicte ja fa uns cinc anys. Ara estic en llibertat. 
Tot va començar un dia normal, per a les persones normals; però, per a mi, aquell 
seria el dia que canviaria tota la meva vida. Jo era alcohòlic. Per motius personals 
vaig començar a beure més i més, i sense control. Fins que vaig cometre el pitjor dels 
errors, que em va portar a la presó amb una condemna de set anys i set mesos. No 
vaig negar mai la meva culpa, i sempre he estat penedit del mal que vaig fer a altres 
persones. Encara avui continuo demanant perdó al Senyor pel que vaig fer».

Pàg. 8

La Conferència Episcopal, 
compromesa amb la transparència

Pàg. 6

Dues fites han marcat l’últim any en 
aquesta àrea de la CEE. Dos importants 
passos…
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Editorial

Els últims dels últims

Sens dubte, moltíssimes persones valoren la 
tasca de l’Església en la nostra societat per-
què, per poc que se la mirin lliure de pre-

judicis, descobriran una tasca humanitzadora i 
de respecte i rescat de la dignitat de la persona, 
d’acord, justament, amb aquesta mateixa digni-
tat que res ni ningú no ens pot prendre.

Ni tan sols en el més allunyat marge, en 
la més remota vora del camí, en el més 
gran dels enfonsaments i oblits, la persona 
perd la seva grandesa. Ni tan sols quan les 
drogodependències fan perdre no només el 
sentit, sinó també el propi nom; ni en el fred 
oblidat dels sensellar; ni en la instrumentalització 
més profunda de la dona en la prostitució i 
el tràfic de blanques; ni tan sols aleshores la 
persona deixa de ser el que és. 

I és allí, en aquest aparent oblit i pèrdua on 
l’Església –també altres- apareix de manera 
desinteressada contribuint a una societat millor. 
I si parlem llegint aquesta publicació des d’un 
còmode sofà, hauríem d’aixecar-nos i apropar-nos 
a qualsevol d’aquestes realitats per a descobrir, 
al marge d’idees preconcebudes o judicis previs, 
quin és el benefici que l’Església i la seva tasca 
suposen per a la nostra societat amb immigrants, 
refugiats, dones, sensellar, drogodependents, 
malalts mentals, gent gran i un llarg i extens 
etcètera com diverses són les situacions humanes 
de dolor, sofriment o pèrdua. Aquests són els casos 
extrems, els últims dels últims, però també en 
allò quotidià de qualsevol malaltia, d’una persona 
gran sola i solitària, d’infants, adolescents i joves 

acompanyats en la seva formació, de matrimonis 
amb dificultats per dur a terme la seva relació… 
Allí també l’Església hi és present.

«Per les seves obres els coneixereu» i sense 
por mostrem any rere any el que des de la fe 
realitzen homes i dones convençuts que l’amor 
de Déu dona sentit a tota vida. Hi ha molta gent 
que no creu en Déu o està allunyada de l’Església 
i que, no obstant això, confia en ella perquè 
reconeix una tasca, malgrat la debilitat de tots, 
admirable.

D’altres, que no ens amaguem, i que 
participem en aquesta tasca, la fem per quelcom 
que considerem més enllà de la solidaritat 
humana: la caritat fraterna. Si tots som fills de 
Déu, som germans entre nosaltres.

I com podríem oblidar un germà? La raó de la 
tasca de l’Església és que Déu és el nostre Pare, 
ens estima a tots i es nota perquè ens estimem 
els uns als altres. Per això, Xtants és una crida 
a tothom a contribuir en el desenvolupament i 
creixement d’una societat millor col•laborant 
amb l’Església.

Des d’aquestes pàgines animem a dues 
coses: posar una mica de la nostra part per a 
reconèixer o descobrir el benefici que suposa 
per a tots la presència de l’Església en la 
societat. També col•laborar marcant la casella 
de l’Església en la Declaració de la Renda, la de 
Finalitats Socials, o les dues al mateix temps. Així, 
junts, contribuïm a una societat millor Xtants. 
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El règim fiscal de l’Església 
a Espanya deriva 
fonamentalment de 

l’anomenada Llei de mecenatge. 
Aquesta llei estableix un 
règim fiscal comú per a 
fundacions (incloses les dels 
partits polítics), associacions 
d’utilitat pública, ONGs 
d’ajuda al desenvolupament, 
federacions esportives i per a 
totes les confessions religioses 
que tenen acords amb l’Estat 
(Església catòlica, Comunitats 
evangèliques, Comunitats 
israelites i Comissió islàmica). 

Les diòcesis i parròquies 
espanyoles declaren anualment 
el seu Impost sobre Societats 
tributant per tots els ingressos 
no exempts i complint amb 
els requisits d’informació 
previstos. En totes les seves 
compres paguen l’IVA sense 
cap dret a repercutir-lo, fet que 
suposa un pagament anual a 

Hisenda superior a 60 milions 
d’euros.

Hi ha l’exempció per IBI, però 
no és per a tots els béns, sinó 
únicament per als que estan 
previstos a la Llei de mecenatge, 
en règim d’equiparació amb 
la resta d’entitats incloses 
en la llei. En aquest àmbit 
municipal, l’Església paga les 
taxes municipals com la resta 
de contribuents (escombraries, 
guals, impost sobre els vehicles, 
etc.)

En l’àmbit de la Seguretat 
Social, l’Església ingressa 
anualment a l’Estat més 
de 14 milions d’euros en 
cotitzacions de seguretat social 
dels preveres, al que caldria 
unir les cotitzacions dels laics 
que treballen en diòcesis i 
parròquies de l’Església (més 
de 20 milions d’euros sense 
incloure els treballadors 
d’escoles, hospitals i altres 
activitats de l’Església, xifra que 
és molt superior).

Però la contribució 
de l’Església a les 
arques de l’Estat no 
queda aquí. La seva 
immensa tasca a favor 
de la societat té, entre 
altres conseqüències, 
una gran activitat 
econòmica generadora 
de recursos per 
a l’administració. 
Un recent estudi 

de KPMG xifrava en més 
de 22.600 milions d’euros 
l’aportació al PIB dels Béns 
d’interès cultural de l’Església, 
amb més de 160.000 llocs 
de treball directes. Això 
es tradueix en milers de 
milions d’euros d’impostos i 
cotitzacions socials recaptades 
per l’Administració.

En resum, l’Església té,
fonamentalment, el mateix
règim fiscal que la resta de 
religions i del sector no 
lucratiu. Sense privilegis. 
Però, a més a més, la seva 
activitat està aportant molt 
a l’economia d’Espanya 
i, per descomptat, 
també al finançament de 
l’Administració Pública. 

DANIEL ALBALADEJO SAMPER
Vicesecretaria per a Assumptes Econòmics 

Conferència Episcopal Espanyola

Quins impostos paga l’Església?

29%

49%

22%

L’impacte global estimat dels béns immobles d’interès cultural de l’Església és equivalent a prop del  2,17% del PIB d’Espanya el 2014.
Estudi elaborat per KPMG en base a dades de 2014.

Impacte en el PIB d’Espanya
22.620 mill.€ impacte total

11.170 mill.€
Impacte directe
6.450 mill.€
Impacte induït

5.000 mill.€
Impacte indirecte

12%

71%

17%

Impacte en termes d’ocupació
225.300 llocs de treball totals

160.000 llocs de treball
Impacte directe
37.800 llocs de treball
Impacte induït

27.500 llocs de treball
Impacte indirecte

Impacte econòmic dels béns immobles de l’Església

Periodico_catalan.indd   2-3 30/3/17   13:05



5Maig de 2017 www.portantos.es4

Quan, fa poques setmanes, el 
cadàver d’un nen de 6 anys 
va arribar a la vora de la platja 

gaditana de Zahora la societat espanyola 
va tornar a sentir el cop de la realitat més 
cruel. En Samuel s’ha convertit en un 
revulsiu. En aquest sentit, el treball del 
Secretariat de Migracions es troba cada dia 
amb situacions com aquesta. Com realitza 
l’Església aquesta tasca amb els que arriben 
o a vegades, desgraciadament, no arriben a 
les nostres costes?

¿Oblida amb freqüència la societat, espe-
cialment la cristiana, que a les seves costes, 
als seus pobles, al costat de les seves cases hi 
ha les “perifèries” de les quals parla el Papa?

¿Com podem fer que el record d’en 
“Samuel” no es desdibuixi amb el temps i 
que suposi un punt d’inflexió en el nostre 
compromís cristià i social?

Cada cert temps tenim notícies de nous 
acollits en el Centre Tartessos. Què passa 
amb aquestes persones un cop arriben allí?

ELS CIE

En els últims mesos, els CIE han tornat a 
ser notícia, si bé la presència de l’Església és 
ja veterana. A quines situacions s’enfronten 
les persones que són allí? Quina és la tasca 
de l’Església amb aquests immigrants?

Els governants, ¿s’han de replantejar l’es-
tructura jurídica, física i el paper dels CIE en 
el nostre país? ¿Com es pot combinar el lògic 
ordenament d’entrada de persones amb el 

deure moral de l’acollida als qui fugen de 
les seves cases per motius com la guerra, les 
matances, la fam o la persecució?

TIERRA DE TODOS

En els seus 10 anys de vida Tierra de Todos 
s’ha convertit en un símbol de la ciutat de 
Cadis, una llum per a centenars de persones 
en situació de vulnerabilitat, gaditans i fo-
rasters que acudeixen cada dia allí a cursos 
de formació, orientació jurídica, atenció 
pastoral… Com es viu el dia a dia a Tierra de 
Todos?

Tierra de Todos viu pràcticament gràcies 
a les col•laboracions; ha patit també la crisi 
econòmica?, com es pot continuar mante-
nint aquesta tasca?

 

Mª JOSÉ ATIENZA AMORES
Directora de Premsa i Comunicació 

Diòcesi de Cadis

Samuel
Trobada amb:
Gabriel Delgado

«Amb els últims dels últims»; si una activitat diocesana 
reflecteix clarament aquesta opció de l’Església és la que 
realitza el Secretariat de Migracions 

El nen que va colpejar 
les nostres consciències

RESULTATS DE L’ASSIGNACIÓ  TRIBUTÀRIA IRPF 2015

Campanya Renda primavera 2016

Import assignat total
En milions d’euros

N. de declaracions a favor de l’Església catòlica
En total i en percentatge

L’assignació provisional se situa en 249,2 milions d’euros, fet que suposa 
1,1 milions menys que la liquidació provisional de 2014.

El percentatge de declaracions a favor de l’Església catòlica es 
consolida en el 35%, incrementant-se en 55.841 el número total de 
contribuents que van assignar a l’Església en relació a l’any anterior.

250,3 M€ 

246,9 M€

249,2 M€

 
7.347.612

 
7.291.771 

7.268.597

34,88%
34,76%

34,93%

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Enviament a les diòcesis per a la realització de les seves activitats

El 81% dels recursos que arriben a través de 
l’Assignació Tributària s’envien directament a les 
diòcesis per a la realització de les seves activitats 
pastorals i assistencials.

El 19% restant dels recursos es distribueix 
segons els criteris aprovats anualment a l’Assemblea Plenària: Seguretat Social del clergat i bisbes, projectes de 
rehabilitació i construcció de temples de les diferents diòcesis, activitats pastorals, Càritas diocesanes, etc.

REPARTIMENT DE L’ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA 2014

81%
199,7 mill €

81% Enviament a les diòcesis

0,2% Institucions de la Santa Seu

0,2% Ajuda a diòcesis insulars

0,4% Conferència de Religiosos

0,5% Activitats pastorals nacionals

1,9% Ajuda Rehabilitació / Construcció de temples (IVA)
1,9% Campanyes de Finançament de l’Església
2,4% Centres de Formació: Facultats eclesiàstiques,
 UPSA, Centres de Roma i Jerusalem
2,5% Aportació extraordinària per a les Càritas diocesanes
6,5% Seguretat social del clergat

1,1% Funcionament Conferència Episcopal

0,9% Retribució de bisbes

0,5% Activitats pastorals a l’estranger

55.841 declaracions més a favor de l’Església

Tierra de Todos viu 
pràcticament gràcies a les 

col•laboracions
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Com us vau conèixer?

Rubén: Érem del mateix 
grup d’amics. No creiem que 
fos la inquietud missionera 
el que ens va unir, sinó més 
aviat un cúmul de coses com 
la muntanya, una fe arrelada, el 
heavy, la música celta.

Tere: El primer any de festeig 
en Rubén va viatjar amb un 
amic a l’Equador per conèixer 
allí una missió. Jo vaig aprofitar 
per anar al Congo a un projecte 
de missió del grup Ekumene 
de Cuenca. Aquell estiu la meva 
mare es va posar malalta, i jo 
vaig deixar els estudis per a 
dedicar-me a la casa rural dels 
meus pares a Gascueña. El 2002 
vam decidir casar-nos. Teníem 
23 i 25 anys. 

Expliqueu-me com va ser 
aquest procés de solidificar 
la vostra relació amb les 
missions.

Rubén: Al casar-nos va tornar 
la inquietud de la missió al 
nostre cor. I un dia ens vam 
adonar que potser el Senyor ens 

estava volent dir alguna cosa. 
És clar, no sabíem si en aquell 
moment, amb quatre nens, era 
una tonteria. La gent ens deia de 
tot: que si érem uns valents, que 
estàvem bojos, que no sabíem el 
que fèiem. L’únic que volíem era 
donar resposta al que feia anys 
que sentíem.

Tere: La decisió que ens 
porta a l’impuls missioner és 
el fet de voler viure la vida en 
clau de resposta, confiant en el 
pla que Déu té per a la nostra 
família. De manera que si em 
quedo a Gascueña quan Déu 
vol que vagi a Mèxic no estic 
responent a la seva crida, ni seré 
tan feliç com Ell vol que sigui. 

Què us ha dut fins a Mèxic

Rubén: Vam ser a Bahia de 
Kino, un poble d’uns 8.000 
habitants al Golf de Califòrnia. 
Allí hem viscut 2 anys i 8 mesos. 
Molta gent hi arriba com a pas 
cap als Estats Units. El poble 
està a unes 3 hores i mitja de la 
frontera, però en el desert proper 
hi ha els camps: zones amb aigua 
subterrània i una gran producció 

agrícola, explotades per gent 
adinerada o grans empreses. 
Allí treballen immigrants, lligats 
a la delinqüència o a les màfies, 
i que viuen en unes condicions 
pèssimes.

Tere: La majoria de les 
famílies de Kino estan 
desestructurades: violència 
masclista, abusos, alcoholisme, 
nens treballadors, embarassos 
d’adolescents, nivell educatiu 
baix. Hi ha una pobresa 
emocional greu. Les màfies de 
la droga controlen la població, 
i desgraciadament hi ha 
desaparicions, tirotejos, morts, 
tràfic d’òrgans. No obstant 
això, la gent de Kino fa que la 
vida allí sigui agradable. Són 
persones molt acollidores. I, 
sobretot, són persones amb fe. 
Tenen una gran capacitat per 
a gestionar situacions difícils, 
ajudant-se entre les famílies.

Com comença la vostra 
aventura a Kino?

Tere: El primer que vam fer 
va ser introduir els nens en 
aquella realitat cultural. El que 

ens preocupava era normalitzar 
la seva situació i saber que ells 
se sentien feliços i segurs.

Rubén: Sempre ha estat 
la nostra prioritat el treball 
amb les famílies d’allí. En 
aquest temps hem treballat 
en una escola infantil: la Tere 
com a mestra i jo ajudant en 
l’administració. Vam arribar 
a posar en marxa un sistema 
de beques. Visitàvem els 
treballadors dels camps, 
preparant-los per a rebre els 
sagraments. I també anàvem 
sovint al centre d’integració 
d’alcohòlics i drogoaddictes.

I els vostres fills? Com 
han viscut ells aquesta 
experiència?

Tere: Quan els vam demanar 
l’opinió, tenien dubtes. El més 
gran era el més reticent, per 
haver de deixar els seus amics. 
En David, que aleshores tenia 
5 anys, l’única condició que 
va posar era que no hagués 
d’anar despullat. Van tardar 
menys de dues setmanes en 
estar integrats i feliços. Ha estat 
una experiència que els ha fet 
créixer. Han après a viure amb 
menys, a compartir el poc que 
es té, a plorar amb qui pateix, a 
acceptar el despreniment.

En què han canviat les 
vostres vides?

Rubén: Ha canviat tot. Hem 
posat rostre a la gent que 
pateix, hem potenciat la nostra 
unió familiar, la nostra llibertat 
per deixar-ho tot.

Però ens quedaríem curts, 
perquè tot canvia al ser una 
experiència tan forta. Per això 
costa tant la tornada, perquè 
exigeix refer-te un altre cop 
aquí. 

AUXI RUEDA VEGA
Directora Oficina de Comunicació

Diòcesi d’Àvila

La Tere i en Rubén viuen a Gascueña (un poblet de l’Alcarria), amb els seus cinc 
fills: l’Aaron, en Jairo, en David, en Samuel i en Pancho. Una família normal, 
però amb una peculiaritat: és una família missionera. Així va començar una 
aventura que els ha dut a conèixer la dura realitat del desert de Mèxic, en un pas 
d’immigrants cap als Estats Units.

La Conferència Episcopal,
compromesa amb la transparència
Dues fites han marcat l’últim any en aquesta àrea de la CEE. 

Dos importants passos que incrementen el compromís 
amb la transparència que manté la Conferència Episcopal 

en els últims anys. D’una banda, la posada en marxa de l’Oficina 
de Transparència, que s’encarrega de vetllar pel compliment 
dels 10 compromisos recollits en la segona de les fites: la firma 
el maig de 2016 del conveni amb l’organització Transparència 
Internacional. En ell es recullen les claus que marca aquesta 
organització sense ànim de lucre perquè la CEE pugui assolir la 
transparència i l’obertura informativa.

És cert que alguns d’aquests compromisos ja formaven part dels 
objectius i l’activitat habitual que ja realitzava la CEE, compromesa en 
mostrar a la societat què és i què fa l’Església. Al marcar-se en aquest 
conveni adquireixen encara una rellevància més gran. Treballant per al 
seu compliment estarem també garantint els estàndards necessaris per 
aconseguir ser més transparents.

COMPROMISOS ADQUIRITS PER LA CEE
• Entre febrer i març es publiquen els resultats de les Campanyes 

d’IRPF d’Assignació Tributària a favor de l’Església: els diners 
rebuts a través de la X dels contribuents que han escollit 
col•laborar amb l’Església catòlica.

• Al voltant del mes de juny es publica un informe econòmic 
que explica on s’han destinat aquests fons de l’Assignació 
Tributària. És l’anomenada Memòria Anual d’Activitats. En ella, a 

més d’informació econòmica, s’ofereix informació de l’activitat 
de les diferents institucions de l’Església en tots els seus àmbits: 
celebratiu, educatiu, cultural i assistencial. També s’inclouen 
estudis que quantifiquen l’impacte que han suposat aquestes 
activitats per a la societat.

• Aquest informe estarà sotmès anualment a una revisió per una 
de les principals auditories del país.

• El Portal de transparència de la CEE (actiu des de 2015) facilita 
l’accés a la informació organitzativa, jurídica i econòmica, així 
com qualsevol informació que pogués ser rellevant o d’interès 
per a la societat. Hi ha a més un compromís de fomentar aquest 
portal a les diòcesis.

• Hi ha altres compromisos (com els manuals de bones 
pràctiques, o el desenvolupament del Pla comptable per a 
entitats diocesanes) que han suposat noves línies d’actuació 
i nous projectes. Treballant conjuntament amb diòcesis, 
parròquies, entitats dependents, seguim avançant cap a una 
gestió de qualitat i transparent. 

ESTER MARTÍN DOMÍNGUEZ
Directora de l’Oficina de Transparència 

Conferència Episcopal Espanyola

hem posat rostre a 
la gent que pateixA Mèxic
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Ells són el millor regal que 
pot tenir una persona

L’Església amb els privats de llibertat

Em dic José T. M. Vaig cometre un 
delicte ja fa uns cinc anys. Ara estic 
en llibertat. Tot va començar un dia 

normal, per a les persones normals; però, 
per a mi, aquell seria el dia que canviaria 
tota la meva vida.

Jo era alcohòlic. Per motius personals 
vaig començar a beure més i més, i sense 
control. Fins que vaig cometre el pitjor dels 

errors, que em va portar a la presó amb 
una condemna de set anys i set mesos. No 
vaig negar mai la meva culpa, i sempre he 
estat penedit del mal que vaig fer a altres 
persones. Encara avui continuo demanant 
perdó al Senyor pel que vaig fer. Gràcies a 
Déu no vaig matar a ningú, però els danys 
van ser considerables. Un dany que em 
va fer perdre tota la meva família i tots els 
meus béns materials.

Quan vaig ingressar a la presó de 
Fontcalent (Alacant) em sentia sol i 
apartat de la societat. Les meves úniques 
pertinences eren una camisa sense botons, 
uns pantalons bruts i uns esportius trencats. 
Però la gran càrrega la duia al meu interior: 
un nus a l’estómac i una ment malalta.

Un dia, quan estava en preventiu, em van 
cridar per megafonia i em van demanar 

entrar a una habitació. En aquell 
moment jo no coneixia el 
sacerdot, el pare Nacho, ni tenia 
relació amb l’Església. Per mi, 
els sacerdots eren uns vividors; 
avui demano perdó per aquest 
pensament, ja que sé que això 
no és veritat. Gràcies al treball de 
molts preveres de presons altres 
presos poden arribar a viure 
una vida normal, i fins i tot tenir 
una nova família. Ells sempre hi 
són quan els necessites, sense 
demanar res a canvi. Per això, 
quan vaig entrar en aquella 
habitació va canviar tot en la 
meva ment, i les idees negatives 
que tenia aleshores.

Aquella persona es va presentar 
com el capellà, i em va preguntar 
si tenia visites i si tenia diners. Jo 
l’únic que tenia era un profund 
penediment i una enorme ruïna 
al meu interior. Li vaig explicar la meva 
situació i els meus problemes (que no eren 
pocs). Recordo que em va donar unes 
monedes i una targeta de telèfon. Però això 
no va ser tot: el millor estava encara per 
arribar. Aquesta persona esdevindria la meva 
salvació i el meu consol mental i personal. 
Ell, sense demanar-me res, sempre va estar 
preocupant-se pels meus problemes. Em va 
portar roba, em va ajudar amb el meu treball 
penitenciari, es va preocupar de parlar amb 
l’advocat que portava la meva causa. Va ser 
el meu pare i la meva mare sense ser ni tan 
sols de la meva família. Va ser el meu déu 
personal.

Al mateix temps, vaig conèixer la Mariola i 
els altres voluntaris de la Pastoral Penitenciària 
que acompanyaven el capellà. Sempre 
estaven allí. El pare Nacho em visitava 
gairebé tots els dies als tallers i al pati. La seva 
presència va ser la meva salvació i la meva 
esperança diària. Gràcies a ell, la condemna va 
deixar de ser per a mi un malson destructiu. 
El capellà i els seus acompanyants em van 
ensenyar a comprendre que havia comès 
un delicte i que havia de complir la meva 
condemna, però que no per això estaria sol. 
Ells estaven amb mi.

Poc temps després, quan em condemnaren 
en ferm, em van traslladar al Penal de 
Burgos. Aquella presó era vella, feia molt 
de fred i les cel•les eren petites. Però com 

que semblava un monestir i les parets no 
estaven plenes de punxes, realment tenia 
la impressió d’estar en un convent. Allí 
també hi havia treball i es menjava bé. Els 
funcionaris no eren dolents, sinó al contrari: 
ells només complien amb el seu treball. 
El veritable problema allí era el fred. Jo de 
seguida em vaig posar a treballar en tallers, 
on vaig conèixer en Pepe, el capellà d’aquella 
presó, així com unes voluntàries de Pastoral 
Penitenciària de gran cor. Però el pare Nacho 
mai no va perdre el contacte amb mi. Ell 
sempre hi era, lluitant pels meus permisos i 
preocupant-se per mi. Recordo que em va dir 
en certa ocasió que mai no estaria sol ni em 
veuria al carrer. Aquesta frase va impactar de 
ple al meu interior. De fet, gràcies a ell i als 
voluntaris no estic desemparat.

Al Penal de Burgos vaig ser-hi uns cinc 
anys. Vaig passar tota la meva condemna 
treballant, gràcies a la feina que feia vaig 
conèixer molta gent bona (i també alguna 
una mica problemàtica). Un dia va arribar 
una carta del pare Nacho, on m’explicava 
que a Alacant tenien una casa d’Acollida: 
“Pedro Arrupe”. Aquella carta va ser el meu 
passaport de sortida del Penal, la meva 
tornada a la societat i la meva alegria per 
seguir amb esperança de futur. Sense casa 
jo no podia demanar permisos, i sense tutor 
encara menys. El capellà es va oferir a ser 
el meu tutor i gairebé fins i tot el meu pare, 
aquell pare que no vaig tenir mai. El més 

sorprenent és que, encara que la 
distància física entre nosaltres era 
considerable, ell va dipositar tota 
la seva confiança en mi. Gràcies 
al pare Nacho i al seu equip, a 
meitat de la condemna vaig poder 
començar a gaudir de permisos.

Quan vaig arribar a Alacant amb 
el meu primer permís tenia una 
gran por del desconegut. Però 
quan vaig tocar el timbre i vaig 
entrar a la casa la confiança que 
em van donar va ser sorprenent 
per mi, com si fóssim amics de 
tota la vida. Allí vaig conèixer el 
Gmà. Jorge, el jesuïta responsable 
de la casa. I així vaig poder gaudir 
de diversos permisos, comptant 
sempre amb aquesta amistat que 
el pare Nacho i el seu equip em 
van oferir.

Quan vaig venir a Alacant a 
acabar de complir la condemna, vaig 
demanar el trasllat. Primer, pel fred. I, a més, 
perquè ja tenia una gran família, que avui 
dia continuo mantenint. Em vaig presentar 
al CIS (Centre Inserció Social), per 
començar amb el tercer grau, i així poder 
sortir a treballar de dia i tornar al centre de 
nit. Quan vaig ingressar, en Mariano, de la 
Pastoral Penitenciària (una gran persona, 
senzilla, sempre bolcat en ajudar els altres), 
em va apuntar a un curs de fontaneria. 
Gràcies a això em van donar la classificació 
100.2, per la que em van permetre sortir a 
treballar.

En acabar la condemna, vaig continuar 
vivint en aquesta caseta d’acollida que va 
ser la meva gran casa. Avui visc en un pis 
de lloguer, gràcies a l’ajuda de la Mariola. 
I ara, encara que ja he sortit de la presó, la 
Pastoral Penitenciària continua bolcant-se 
del tot en mi, de la mateixa manera que ho 
fan amb els altres presos. Ells són el millor 
regal que pugui tenir una persona com 
jo, que ho vaig perdre tot, i avui gaudeixo 
d’una gran família. Tinc casa, il•lusions. I, 
com em van prometre en el seu dia, no 
estic sol, que és realment el més important. 
Gràcies al pare Nacho, als voluntaris 
Mariola i Mariano, la meva vida cada dia és 
més bella. 

JTMR

Gràcies al treball de molts preveres  de presons, 
altres presos poden arribar a viure una vida 
normal, i fins i tot tenir una nova família

El pare Nacho, capellà de la presó de Fontcalent (Alacant), juntament 
amb la Mariola i en Mariano, voluntaris de la Pastoral Penitenciària.

Pastoral Penitenciària Espanya 2015

PARRÒQUIES
I INSTITUCIONS 

COL•LABORADORES

PREVERES*
* Font: Comissió Episcopal Pastoral Social. 

Departament de Pastoral Penitenciària.
   Estadística 2015

VOLUNTARIS

Àrea
          

RELIGIOSA
                  Presó - Reinserció

Àrea          SOCIAL
                  Presó - Reinserció - Prevenció

Àrea          JURÍDICA
                  Reinserció

170 2.526 792
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El 2016 hem interactuat 
amb més de 100 mil 
persones a les xarxes 

socials, arribant a més de 
7,5 milions de persones en 
una conversa amb un abast 
de més de 100 milions de 
persones. Suposa rebre més 
de 500 missatges diaris en un 
espai obert al diàleg les 24 
hores. S’ha multiplicat per 10 
la repercussió de la campanya 
a les xarxes. Una dada 
fantàstica, però incompleta. 
Rere cada tuit, rere cada 
missatge al Facebook, 
hi ha una història, unes 
circumstàncies. A vegades 
positives, i altres no tant. 

Treballem per donar un 
impuls a iniciatives de 
l’Església que estan a 
primera línia de batalla: 
atenent persones 

necessitades, dones 
esclavitzades pel tràfic, 
persones grans soles i 
malaltes, joves desorientats, 
parròquies que necessiten 
informació. Per això existeix 
Xtants, per donar-nos suport 
com la gran família que som.

Però la realitat més 
reconfortant és una altra: 
els milers de missatges que 
ens arriben de persones que 
han llegit alguna cosa, han 
escoltat alguna cosa, han 
vist alguna cosa, i ens ho 
expliquen. Moltes vegades 

directament ens ho retreuen. 
És una circumstància idònia 
per a establir una conversa 
on s’aclareix, s’aporta 
documentació i, per què 
no, fins i tot s’explica algun 
acudit de 140 caràcters. 
Aconseguim bastir un 
pont on abans hi havia un 
mur infranquejable. Amb 
aquestes estones de xerrada 
amistosa creem un espai en 
el que trobar resposta a les 
preguntes que repetidament 
sobrevolen l’opinió pública. 
En tots aquests canals 
repetim la frase que trobaràs 
al web: «Sempre disponibles 
per a conversar». És així com 
l’equip de Xtants contribueix 
a aquesta petita gran tasca. 

CHEMA MARTÍNEZ-PRIEGO
CEO de Rommel & Montgomery

Lana bizigai
El treball és per a la vida

Cada 15 segons mor un treballador al món per accidents o 
malalties relacionades amb la feina. Són més de 2,3 milions 
de decessos per any. En els onze primers mesos de 2016 han 
estat 562 les persones que van perdre la vida per aquestes 
causes a Espanya. 

Rere cada X hi ha una història. 
Rere cada tuit, també

Quan mor un treballador 
no mor un paleta, 
un camioner, una 

netejadora; mor en Javier, 
la Itziar, en José, en Niko, el 
pare, la mare, el germà, la filla, 
l’amic, la veïna, el company. 
Per a les seves famílies, la vida 
no tornarà a ser la mateixa. 
Davant d’aquest drama humà 
no té cabuda la indiferència, ni 
podem atribuir a la fatalitat el 
que ha succeït. 

Darrere de la sinistralitat 
laboral hi ha un compliment 
deficient de les lleis de 
seguretat i salut laboral, la 
subcontractació salvatge, la 
precarietat, prevaler el benefici 
per sobre de la persona. Com 
ens recorda sant Joan Pau II, 
«cada treball es mesura sobretot 
amb el metre de la dignitat del 
subjecte mateix del treball, és 
a dir, de la persona, de l’home 
que el realitza» (LE, n.6). 

Justament aquesta premissa 
és el que ens mou i motiva 
per a la tasca que realitzem 
amb el lema «Lana bizigai. 
El treball és per a la vida»: 
és la concreció del nostre 
ser i de la nostra missió, des 
de la Pastoral Obrera i els 
Moviments apostòlics HOAC 
i JOC.

D’entre tot el nostre esforç 
volem destacar especialment 
el que vam viure al curs 2009-
2010. Aquell any va suposar un 
nou impuls i un dinamisme que 
avui dia ens continua animant. 
Aquell any vam poder fer 
entrega al Parlament Basc de 
més de 6.100 firmes; firmes que 
vam recollir a les parròquies, 
als nostres barris i pobles, als 
nostres ambients, de manera 
conjunta amb les diòcesis 
de Vitòria i Sant Sebastià. 
Allò va suposar una tasca de 
sensibilització i visibilització 

d’aquesta realitat laboral que 
es viu de forma molt interna 
en cada família. Ens van 
impressionar les converses i 
les trobades que vam mantenir 
amb tanta gent, la sorpresa de 
moltes persones al descobrir 
una Església que fa seves les 
preocupacions dels homes i 
dones del món del treball. A 
més, vam poder comparèixer 
en la Comissió de polítiques 
socials, treball i igualtat del 
Parlament Basc, on vam 
sol•licitar el reconeixement 
a les víctimes i les seves 
famílies; allò va generar un 
debat posterior en sessió 
parlamentària, i la concreció 
d’un protocol que cuidés la 
comunicació a les famílies en 
cas d’accident.

Comunicar la Bona Notícia. 
Ser Església. Sumar esforços en 
la construcció d’una cultura 
de la prevenció en matèria de 

salut i la seguretat en el treball. 
Mostrar la nostra proximitat 
a les famílies, la pregària i el 
record solidari. Insistir en la 
sensibilització a través d’aules 
socials, centres d’interès, el 
fulletó Aizu!!!, la divulgació 
de «Deu compromisos per un 
treball sense víctimes». Realitzar 
gestos públics de denúncia 
davant la Jornada mundial per 
a la salut i la seguretat en el 
treball (28 d’abril), cada any 
en un lloc diferent de la nostra 
diòcesi. La publicació del llibre 
Treballar per la vida, que 
recull testimonis de persones 
afectades. Treballar amb altres 
pastorals. Això és el que som 
i això és el que fem. Perquè 
necessitem feina, però una 
feina segura i saludable, una 
feina decent, on «la persona és 
el primer». 

MAITE VALDIVIESO PEÑA
Responsable de Pastoral Obrera 

Diòcesi de Bilbao

Es poden marcar les dues caselles: 
Església catòlica i Finalitats socials

SABIES QUE...

Església catòlica

Finalitats socials

0,7

0,7

1,4

+ Si marques les dues caselles es destinarà un 0,7% dels teus impostos a l’Església 
catòlica i un altre 0,7% a altres Finalitats d’Interès Social.

En cap cas pagaràs més ni et retornaran menys.

Si algú fa per tu la Declaració de la Renda no oblidis recordar-li que marqui la 
casella a favor de l’Església.  

Excepte al País Basc i Navarra. Peculiaritats a www.portantos.es

Últimament s’ha parlat 
molt sobre el control 
dels fons que l’Església 

rep a través de l’Assignació 
Tributària. Hi ha qui reclama 
la fiscalització a través del 
Tribunal de Comptes, com 
si aquestes partides no 
estiguessin sotmeses a cap 
tipus de vigilància.

És important assenyalar que 
l’Assignació Tributària no és 
una subvenció, ni tampoc 

una partida consignada en els 
pressupostos: si ningú marqués 
la casella, l’Església no rebria 
res per aquesta via per al seu 
sosteniment.

Per evitar equívocs, convé 
destacar quin és el sistema de 
rendició de comptes a la societat 
que ja fa temps que realitza 
l’Església. Cada any la Conferència 
Episcopal rendeix comptes al 
Ministeri de Justícia mitjançant la 
seva Memòria Anual d’Activitats. 
Es tracta de detallar el que ha 
suposat aquesta Assignació 
Tributària i de quina manera i en 
quina quantitat s’ha repartit a les 
diòcesis i les altres entitats. Per 
dotar-ho de major transparència, 
l’Església fa temps que sotmet 
tot aquest procés de recepció 
i repartiment de fons a una 

auditoria externa, de manera 
que aquesta empresa ja analitza 
en profunditat el recorregut de 
tots aquests diners.

Però va més enllà, i inclou 
una anàlisi exhaustiva i 
rigorosa del que aquests fons 
suposen dins del conjunt de 
recursos que administren les 
diòcesis.

Aquesta Memòria ofereix 
molta més informació rellevant 
per a la societat del que 
podria sol•licitar un sistema 
de fiscalització: mentre aquest 
se centraria exclusivament en 
la despesa dels fons rebuts, 
no explicaria l’impacte que 
tenen en la societat, quelcom 
que sí que reflectim en aquest 
informe.

La CEE està sempre disposada 
a millorar el sistema de rendició 
de comptes actual. En el cas que 
hi hagués un mecanisme nou 
d’intervenció, l’Església, atenent 
sempre al que disposi la llei, 
treballaria per oferir la forma 
d’adaptar aquesta informació i 
ajustar-la a allò que se li demani. 
Qualsevol mesura addicional 
que contribueixi a apropar 
l’Església a la societat i a la seva 
missió d’anunciar la Bona Nova 
serà sempre positiva.

Ara bé, seria convenient evitar 
la politització del mecanisme de 
fiscalització per a intentar retallar 
la llibertat de l’Església amb l’ús 
dels fons que rep. 

FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL
Vicesecretari per a Assumptes Econòmics

Conferència Episcopal Espanyola

La fiscalització de l’Església
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El treball d’aquesta comunitat se 
centra especialment en atendre 
dones procedents de contextos 

de prostitució i víctimes de tràfic amb 
finalitats d’explotació sexual. El tràfic de 
persones humanes, com ha denunciat 
recentment el papa Francesc, és una forma 
moderna d’esclavitud, una greu violació 
dels drets humans i de la dignitat de les 
persones.

Dones, la majoria molt joves, que 
procedeixen principalment de l’Àfrica i 
Europa de l’Est. Arriben a llocs desconeguts 
per elles, on no coneixen l’idioma, ni 
tampoc cap altra persona excepte aquells 
que volen apoderar-se dels seus cossos, 
sense pietat, cosificant-les amb l’única 
finalitat de guanyar diners. Aquestes
dones estan aterrides, 
desesperades i amb 
un suposat deute 
(al voltant dels 
50.000 euros) que 
les obliguen a pagar 
venent el seu cos 
durant anys.

Enmig d’aquest desemparament, hi són elles, 
la família Villa Teresita; atenent els últims dels 
últims, sortint al carrer en nom de Déu per 
dur-los amor, amistat, escalfor i esperança.

A partir de la seva entrada a Villa Teresita, 
les germanes els proporcionen instruments 
d’inserció social així com mitjans jurídics, 
psicològics, sanitaris; però per damunt de 
tot treballen per a generar vincles a través 
d’una relació d’amistat i un entorn càlid i 
familiar. D’aquesta manera aconsegueixen 
que a poc a poc se sentin estimades, 
respectades i valorades: «Intentem fer-los 
entendre que cada persona és un tresor i 

que se sentin mirades com Déu les mira. 
Estem al seu costat per recordar-los que 
tenen dignitat i drets; que és possible una 
vida millor i que nosaltres estarem al seu 
costat per ajudar-les, sempre», ens explica 
l’Imma, responsable general de Villa 
Teresita.

Aquesta és una de 
tantes tasques que 
exerceix l’Església 
a Espanya i que 
aconsegueix canviar la 
vida de molts.

De la total desesperança va sorgint la 
confiança, la dignitat, l’enteniment de saber 
que són éssers meravellosos, que poden 
arribar a tenir una vida digna, encara que 
ho hagin tingut difícil en un principi. A poc 
a poc van entenent que els seus somnis es 

poden fer realitat, encara que senzillament 
desitgin «ser una noia normal». 

MARÍA PELLICER GÓMEZ-HORTIGÜELA
Consultora de màrqueting i comunicació

Villa Teresita - Auxiliares del Buen Pastor és una comunitat de dones consagrades que viuen l’Evangeli 
entre els pobres i exclosos. Juntament amb amics laics i altres voluntaris, formen la família Villa Teresita. 
Es dediquen a crear xarxes de suport i amistat, encoratjant la vida que emergeix enmig del sofriment, la 
desesperació i el més absolut desemparament. 

L’Església atén a Espanya 
32.423 dones en situació 
desfavorida en 72 centres

Seguint un itinerari celeste que 
els antics van creure aspersió 
d’aliment matern en la foscor 

de la nit (Via Làctia). Transcorrent a 
través d’una intricada xarxa de camins, 
discorre en febril i silenciosa activitat el 
fenomen espiritual (deixem-ho per ara 
aquí) més sorprenent de tot Occident, i 
probablement de tot el món. En ple segle 
XXI, a la nostra porta, davant dels nostres 
ulls. I segurament sense que tot just ens 
adonem.

Ens referim, és clar, al Camí de Santiago, 
que, en les seves diferents variants i formes, 
condueix a qui el realitza fins el sepulcre 
d’un apòstol, un dels íntims de Jesús, en el 
Finis terrae galaic.

Encara que el Camí tingui múltiples 
perspectives - i això és bo -, el que 
resulta indubtable és l’origen i el 
sentit inequívocament cristià de la 
peregrinació. L’origen, ja que molt abans 
del descobriment del sepulcre pel monjo 
Pelagio i el bisbe Teodomiro, el primer 
en fer el Camí va ser el propi Iacobus, 
amb aquell ardor apostòlic que el va 
impulsar a dur la fe fins a un territori 
tan llunyà i desconegut. El sentit, ja que 
només des de la comprensió profunda de 
la pietat popular medieval s’explica l’èxit 
de les peregrinacions i la fabulosa obra 
d’hospitalitat aixecada per tot el poble 
cristià (reis, nobles, bisbes, consells, 
confraries, particulars).

També quan es va recuperar la 
peregrinació a mitjans del segle XX, la 
fe, l’Església, continuen en el seu mateix 

origen (Manuel Aparici, Elías Valiña, Jaime 
García, José María Alonso Marroquín, Jenaro 
Cebrián…, per no citar els vius), en la seva 
organització (itineraris, senyalització), en 
la creació d’una hospitalitat moderna, en 
la promoció d’associacions i federacions 
jacobees. I, en el seu sentit, acollint, ajudant 
i confortant al veritable protagonista, que 
no és cap altre que cada home que camina.

Si l’experiència de tot ésser humà és 
sentir-se pelegrí cap a una altra pàtria 
més veritable, la de qui s’encamina cap a 
Compostel•la ho fa recolzant-se en una 
tradició que el precedeix i l’il•lumina. 
Llocs, itineraris, de manifestacions, moltes 
d’elles amb repercussió econòmica ja 
des d’un origen. Per citar un exemple, 
recordem el tràfec d’estils i artesans per la 
Via Franca entre els segles XI al XIV.

La majoria d’aquest patrimoni immaterial 
es va generar, i encara roman així, en 
mans de l’Església. En diàleg amb molts 
altres, encara que no sempre sigui un 
diàleg còmode. Mantenir-lo no és només 
una simple tasca de conservació física i 
d’exposició, com pugui ser la d’un museu. 
No es tracta tampoc d’un “parc temàtic 
medieval”, com alguns puguin pretendre.

Mostrar, explicar, escoltar, abraçar, alleujar, 
beneir, compartir, consolar. Accions d’una 
acció de la que, pel simple fet de situar-
se en actitud de peregrinació, qui està i 
qui arriba són actors, són cultura viva. Per 
això el servei a la cultura en el Camí és tan 
complicat, però alhora tan senzill, ja que 
es tracta de redescobrir i reviure el sentit 
de les persones, de les coses i dels ritus 
que ja estan allí. Com ho estan els peus del 
caminant. Com ho estan els grans ulls de 
sant Jaume. 

FRANCISCO JAVIER FRESNO CAMPOS
Delegat Diocesà 

de Religiositat Popular de Zamora

Camí de Santiago 
Una peregrinació vers el sentit
i l’origen de la nostra fe
Des del límit nord-oriental de la 
península, entrant per Somport o 
Roncesvalles; i més enllà, des de 
tot Europa.

Fa 75 anys es va fundar la primera 
casa Villa Teresita. El 1942 Isa-

bel Garbayo va obrir les portes de la 
primera casa a Pamplona. A partir 
d’aleshores obriria portes d’espe-
rança a milers de dones.

Va ser una dona excepcional, que 
es commovia davant la injustícia i 
el sofriment. Oberta als plans de 
Déu, va entendre que havia d’es-
tar a prop dels més desfavorits.  
En la seva recerca d’entrega als 
altres es va acabar fent càrrec 
de dones que estaven en situació 
d’abandonament i exclusió, en 
aquella època, per haver contret 
malalties com la sífilis o la tuber-
culosi. Des d’aleshores va dedicar 
la seva vida a donar llum, espe-
rança i dignitat a dones que ho 
havien perdut tot.

La Isabel va morir el 2011, a 
l’edat de 106 anys. Avui les por-
tes de Villa Teresita estan ober-
tes a Pamplona, Madrid, València, 
Sevilla i Las Palmas.

75 ANIVERSARI DE
VILLA TERESITA

Fotografia, Victor Sierra

«Només vull ser una noia normal»
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AVANTATGES FISCALS PER FER DONACIONS

No recurrent: 
No ha realitzat donacions 
els anys anteriors o l’import 
ha anat disminuint

Recurrent: 
Ha realitzat donacions els 

dos anys anteriors i l’import 
ha estat el mateix o ha anat 

augmentant

PERSONES
FÍSIQUES (IRPF)

PERSONES 
JURÍDIQUES (IS)
(Empreses, associacions...) 10%

40%
Donacions
recurrents

35%
Donacions
en general

Límit deducció
base liquidable

75%
Fins a 150€

35%
10%

A partir de 150€

30%
A partir de 150€

Límit deducció
base liquidable

Els càrrecs normalment 
s’exerceixen per un 
familiar: pare, mare, fill, 

etc., però si la persona adulta 
no té familiars o aquests no 
poden o no volen assumir 
aquesta responsabilitat –o el 
jutge no les considera idònies- 
pot nomenar-se tutor a una 
persona jurídica. Aquest és 
el cas de la Fundació Germà 
Tomàs Canet, que treballa 
des de fa 28 anys donant 
protecció jurídica a persones 
amb malaltia mental. És una 
necessitat social que l’Orde 
Hospitalària ha volgut atendre 
des de sempre i ha provocat 
l’adaptació de la forma 
d’entendre la nostra missió, 
passant de treballar des d’una 
esfera molt vocacional, interna 
i exclusiva de “protegir” les 
persones malaltes mentals i 
permanentment ingressades als 
nostres centres, a atendre una 
realitat social molt més diversa, 
intensa i complexa.

Avui dia es realitza des d’una 
perspectiva professionalitzada, 
en la que la vocació continua 
essent el punt de partida, 

però la preparació, formació i 
especialització social, jurídica 
i econòmica són claus i 
permeten oferir una protecció 
efectiva i adequada a les 
necessitats de la persona que 
ha de ser protegida.

Com en el cas d’en Pepe, una 
persona que, malgrat la seva 
malaltia mental, ha entès a la 
perfecció que la Fundació està 
per a millorar la seva vida i 
protegir-lo en aquelles àrees on 
és més vulnerable, procurant 
potenciar les seves capacitats 
per intentar mantenir al 

Fundació Germà Tomàs Canet
Treballant amb persones amb la capacitat 
d’obrar modificada
«La nostra feina ha de ser un exponent de sensibilitat social respecte de la 
necessitat de garantir els drets i obligacions dels més fràgils»

màxim la seva autonomia. Se 
li ha gestionat un habitatge 
social que li ha permès tenir 
una llar. Ha après a tenir més 
control dels seus diners i a tenir 
consciència de la seva malaltia 
fent un seguiment mèdic molt 
correcte.

La responsabilitat de ser 
tutor o curador ha de generar 
constants dilemes ètics, per 
la intervenció que suposa 
en la vida de les persones i 
perquè en ocasions implica 
de manera inevitable «haver 
de decidir per ella». L’actitud i 
sensibilitat dels professionals 
implicats en el procés de 
presa de decisions és un dels 

aspectes fonamentals en els 
que hi posem una atenció 
constant. La protecció efectiva 
ha de garantir d’una banda la 
llibertat i independència, i estar 
restringida exclusivament a 
les àrees de la seva vida que 
necessiten suport; d’altra banda, 
ha de ser un veritable estímul 

en aquells àmbits en què la 
persona sí que es pot valdre per 
si mateixa: acompanyant-la i 
ajudant-la en les seves capacitats. 
A en Pepe se li va explicar 
l’oportunitat que tenia a 
accedir a un pis on tindria la 
seva pròpia habitació i encara 
que, d’entrada, no donava 
mostres d’entusiasme per la 
por d’enfrontar-se a aquesta 
nova situació, amb el nostre 
acompanyament es va anar 
adonant que podria estar en 
un entorn tranquil. Així va ser 
com va començar a viure sense 
por. I, encara que continua 
tenint una mirada trista, els seus 
ulls reflecteixen l’agraïment, 
l’alegria i la tan anhelada 
tranquil•litat d’estar en un lloc 
on viure en calma.

D’aquesta manera entenem la 
nostra feina, com un exponent 
de sensibilitat social respecte 
a la necessitat de garantir els 
drets i obligacions dels més 
fràgils, amb la convicció que 
la societat ha de comptar amb 
instruments que garanteixin 
l’atenció, el benestar i la 
defensa dels drets de les 
persones que necessiten 
aquesta protecció. Alhora 
que conjuguem l’exercici 
de protecció ajustada a les 
circumstàncies que cada 
un necessita amb el màxim 
respecte possible a la seva 
opinió, com a principal afectat, 
i, sempre que és possible, a les 
seves decisions. 

ANNA MARIA PRATS MALRÀS
Directora. Fundació Germà Tomàs

Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu.
Província d’Aragó-Sant Rafael

DADES BÀSIQUES DE LA SUBSCRIPCIÓ PERIÒDICA A FAVOR DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA
Ordre de domiciliació de càrrec SEPA

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el subscriptor autoritza l’Arquebisbat / Bisbat o parròquia a enviar al banc del 
subscriptor aquesta ordre perquè carreguin al compte la quantitat assenyalada. El subscriptor podrà sol•licitar la devolució.

Aquesta s’ha de sol•licitar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en el compte del subscriptor.

Cognoms/Surname  Nom/Name  NIF / DNI

Domicili/Adress  Núm. Esc. Pis/Number, stairs, floor

CP/Postal Code  Població/City  Província/Town

País/Country  Telèfon/Phone

Banc o Caixa/Bank or savings bank

Domicili/Adress  Núm./Number

CP/Postal Code  Població/City  Província/Town

Número de compte IBAN
 Codi europeu  Banc  Sucursal  Dígit Control Número de compte

E   S

Se subscriu amb la quantitat de............................................euros al □ Mes □ Trimestre □ Semestre □ Any

A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col•laborar des d’avui

(Dia) ............................ (Mes) ............................. (Any) .............................

□ Arquebisbat/Bisbat de .......................................................................................................................................................

□ Parròquia de (nom) .............................................................................................................................................................

   Població de  .............................................................................................................................................................................

(Marqui amb una X 

l’opció escollida)

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF □ Sí □ No Firma del subscriptor

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el subscriptor presta el seu consentiment exprés per a la incorporació de les 
seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat / Bisbat o de la parròquia escollida. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a altres entitats, podent aquest 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se per escrit al responsable del fitxer.
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Amb aquesta novetat 
es pretén facilitar la 
possibilitat de donar a 

l’Església a través de les tecno-
logies i dels nous dispositius 
de comunicació. Aquest portal, 
ja disponible, permet donar 
a l’Església una sola quantitat 
o bé, a través de quotes pe-
riòdiques, les quantitats que 
disposi el donant. El portal 
permet també deixar llegats a 
qualsevol parròquia, diòcesi o 
a la CEE, i està vinculat a l’altre 
portal dedicat al sosteniment 
de l’Església catòlica a Espanya: 
www.portantos.es.

Es tracta d’un portal pioner a 
l’Església universal en aglutinar 
en un únic web les possibles 
aportacions a qualsevol parrò-
quia o diòcesi d’Espanya. En fer 
aquestes aportacions el donant 

podrà beneficiar-se, com 
preveu la legislació, 
d’una desgravació 

fiscal que pot arribar 
al 75% del que ha aportat.

En accedir a la pàgina
donoamiiglesia.es, el donant 
simplement escull en un 
formulari la institució a la que 
desitja fer el donatiu, la quanti-
tat del donatiu, o fins i tot una 
donació periòdica que es pot 
establir mensualment amb un 
import determinat. Després es 
completen les dades personals 
i el número de la targeta o 
compte corrent des de la que 
es realitzarà el donatiu, com en 
qualsevol pagament per Internet. 
En començar la campanya de 
la Declaració de la Renda, el 
donant rebrà al seu domicili el 
certificat exigit per a presentar 
al fer la seva declaració.

Per a facilitar-ne l’ús i res-
pondre els dubtes que puguin 

sorgir, aquest portal compta 
també amb un servei d’atenció 
telefònica de 9 del matí a 9 de 
la nit de dilluns a diumenge.

Actualment l’Església només 
rep per a complir la seva missió 
allò que els fidels i les perso-
nes que desitgen ajudar li fan 
arribar, ja sigui directament, a 
través de col•lectes periòdi-
ques, o bé a través de la X en 
la Declaració de la Renda. Amb 
aquest nou canal es facilita al 
donant, de qualsevol part del 
món, realitzar una aportació a 
un lloc concret. La transacció 
de pagament és instantània.

El portal està disponible en 
totes les plataformes (ordina-
dors i dispositius mòbils), en sis 
llengües (castellà, català, eus-
quera, gallec, valencià i anglès) i 
té presència també a les xarxes 
socials Facebook i Twitter. La 
CEE ha construït el seu portal 
de donatius sota els criteris 
de senzillesa en l’ús, segure-
tat de les donacions, llibertat 

per escollir i adequació a allò 
disposat en la legislació vigent 
sobre donacions. La primera 
empresa espanyola en serveis 
de consultoria i tecnologia, 
Indra, ha estat l’encarregada de 
desenvolupar aquest projecte, 
per així garantir la seguretat de 
tots els donatius que es realit-
zin a través del portal. També 
ha comptat amb el suport del 
Banc Popular, que ha aportat 
recursos humans, tecnològics i 
econòmics.

L’Agència SIC ha publicat al 
seu canal oficial de YouTube un 
senzill vídeo tutorial, orientat 
als qui desitgin entrar a www.
donoamiiglesia.es, on explica 
pas a pas el procediment a 
seguir. 

CRISTINA DEL OLMO GARCÍA
Periodista a l’Oficina de Premsa 

Conferència Episcopal Espanyola

El portal www.donoamiiglesia.es 
permet donar a l’Església
de manera senzilla
Es poden aportar donatius a les 23.000 parròquies,
a les diòcesis o la Conferència Episcopal Espanyola

La Conferència Episcopal Espanyola va presentar 
el mes de novembre passat el portal de donatius 
a Internet: www.donoamiiglesia.es. Aquest portal 
permet, amb un senzill procediment, fer arribar els 
donatius de cada un de nosaltres, catòlics i tots els 
que confien en l’acció de l’Església, a cada una de 
les 23.000 parròquies que existeixen a Espanya, a les 
diòcesis o bé directament a la Conferència Episcopal. 
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