
DIA DE L’ESGLÉSIA 
DIOCESANA
GERMANOR
Ens adonem que la nostra parrò·
quia pertany a una diòcesi, en co·
munió amb l’Església Universal.

www.donoamiiglesia.es
Amb el portal de donatius pots es·
collir a qui donar la teva aportació: 
a la teva parròquia, la teva diòcesi 
o la Conferència Episcopal.

LES xIfRES DE 
L’ESGLÉSIA
Mostrem a la comunitat cristia·
na l’estat d’ingressos i despe·
ses de l’any 2016.
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LA NOSTRA ESGLÉSIA

† Jaume Pujol Balcells
    Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

AmB tu, 
SOm uNA 

GRAN FAmÍLIA

Carta a la arxidiòcesi

Molt estimats en Crist Jesús: el diumenge 12 de novembre se celebra la Jor·
nada de Germanor, que s’anomena també Dia de l’Església Diocesana. És una 
Jornada que es repeteix cada any per demanar als fidels de la nostra arxidiò·
cesi l’ajuda econòmica per al seu sosteniment.

Segurament alguna vegada us haureu preguntat: quins són els ingressos que 
té la nostra Església diocesana de Tarragona? Les fonts de finançament de la 
nostra arxidiòcesi són fonamentalment quatre: vosaltres, els fidels, que amb 
les vostres aportacions cobriu una part fonamental del pressupost anual; les 
aportacions de les parròquies al fons comú diocesà; els diners que ens arri·
ben de la Conferència Episcopal Espanyola, fruit de la X que es posa en la De·
claració de la renda (i que si no es posa, aquests diners queden a disposició de 
l’Estat per als fins que determini); i en quart lloc el producte de les rendes que 
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produeixen els béns que són propietat de l’Església diocesana: us puc asse·
gurar que no són gaires, aquests béns i que rendeixen pocs ingressos a l’any.

També arriba de tant en tant alguna herència, poquíssimes des que sóc el 
vostre arquebisbe, i algunes subvencions, també poques. I aquí s’acaben els 
ingressos.

I les despeses? Són moltes. Començant per pagar cada mes als sacerdots que 
estan al vostre servei complet, amb total generositat i entrega. És un sou base 
de poc més de 850 euros. Després cal ajudar a pagar els deutes contrets –els 
crèdits / préstecs– per les obres realitzades a les parròquies i que elles no 
poden pagar totalment; també s’han d’eixugar els crèdits per les obres realit·
zades per l’Arquebisbat, que són especialment les realitzades a la Catedral, al 
Centre Tarraconense El Seminari, al Palau Arquebisbal, a l’Escola Joan XXIII, a 
la nova església de Bonavista, etc.

I després cal mantenir les delegacions i secretariats, que són els instruments 
apostòlics que té la nostra arxidiòcesi i que no acostumen a tenir ingressos per 
a finançar els seus pressupostos. Us assenyalo les entitats més importants de 
la nostra arxidiòcesi: la residència sacerdotal, els seminaristes del Seminari 
Major Interdiocesà, els museus –el diocesà i el bíblic–, l’Institut de Ciències Re·
ligioses, el personal de la cúria diocesana. No puc deixar d’esmentar Càritas, 
que en tota la seva organització –diocesana, arxiprestal i parroquial– atén les 
necessitats dels més pobres. Des de l’arxidiòcesi s’ajuda a través de les col·
lectes extraordinàries per a aquestes finalitats. I també hem de comptar el que 
aporta l’arxidiòcesi a la Santa Seu, al Papa, així com a mantenir la Conferència 
Episcopal Tarraconense i l’ajuda a la Conferència Episcopal Espanyola.

En aquesta Jornada de Germanor us demano dues coses: pregueu perquè 
sapiguem administrar adequadament els recursos econòmics, ajudeu en la 
col·lecta d’aquests dies amb generositat segons les possibilitats de cada un i 
no us cregueu els que diuen que l’Església és rica, que té molts béns, perquè 
no és veritat. Els sacerdots viuen sòbriament i us puc assegurar que el que es 
gasta es mira amb lupa.

Us demano als fidels que llegiu aquestes línies que sigueu generosos en el 
sosteniment de la nostra Església diocesana de Tarragona, i us dono per an·
ticipat les gràcies.

Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.
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Per a fer un donatiu visita

www.donoamiiglesia.es

Col·lectes parroquials 1.608.646,81 €
Subscripcions 168.096,39 €
Col·lectes per institucions de l’Església 225.991,59 €
Altres ingressos de fidels 1.562.563,41 €

F.C.I. 2.233.030,61 €

Arrendaments d’immobles 304.851,67 €
Financers 504.333,82 €
Activitats econòmiques 241.869,16 €

Ingressos per serveis 1.405.569,92 €
Subvencions públiques corrents 489.669,29 €
Ingressos d’institucions diocesanes 165.200,05 €

Vendes de patrimoni 232.970,78 € 
Altres ingressos extraordinaris 1.247.348,77 €

APORTACIONS vOluNTàRIeS DelS FIDelS 3.565.298,20 €

TOTAl

TOTAl

8.909.822,72 €

1.480.319,55 €

ingressos ordinAris

in
g

r
es

so
s

ingressos extrAordinAris

totAL ingressos 10.390.142,27 €

ASSIGNACIÓ TRIBuTàRIA (Fons Comú Interdiocesá)  2.233.030,61 €

INGReSSOS De PATRIMONI I AlTReS ACTIvITATS  1.051.054,65 €

AlTReS INGReSSOS CORReNTS 2.060.439,26 €
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Per a fer un donatiu visita

www.donoamiiglesia.es

Activitats pastorals  635.999,70 €
Activitats assistencials 305.955,98 €
Ajuda a l’Església universal 319.671,90 €
Altres lliuraments a institucions diocesanes 6.807,06 €

Compres pel culte 586.203,20 €
Conservació d’edificis 1.255.574,79 €
Altres despeses de funcionament 825.752,62 €
Amortitzacions, impostos i despeses financeres 1.104.419,62 €

Seminari 37.907,00 € 
Altres 30.170,13 €

Sous de preveres i religiosos 1.416.924,82 €
Seguretat Social i altres prestacions socials 116.142,12 €

Sous 789.506,46 €
Seguretat Social 226.601,37 €

ACCIONS PASTORAlS I ASSISTeNCIAlS 1.268.434,64 €

APORTACIONS AlS CeNTReS De FORMACIÓ 68.077,13 €

CONSeRvACIÓ D’eDIFICIS I DeSPeSeS De FuNCIONAMeNT  3.771.950,23 €

ReTRIBuCIÓ Del CleRGAT 1.533.066,94 €

ReTRIBuCIÓ Del PeRSONAl lAIC 1.016.107,83 €

TOTAl

TOTAl

7.657.636,77 €

2.550.941,37 €

despeses ordinÀries

d
es

pe
se

s

Programes de rehabilitació 2.550.941,37 €

despeses extrAordinÀries

totAL despeses 10.390.142,27 €

CAPACITAT De FINANCIACIÓ  181.564,13 €
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mEmÒRIA d’ACtIVItAtS 
dE L’ ESGLÉSIA A tARRAGONA

Mossens 18.576 143

Religiosos 55.367 431

Parròquies 22.999 200

Monestirs 827 4

Dades nacionals* Dades diòcesi**

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015                              ** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom 
del Pare i del Fill i de l’esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he 
manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mateu 28, 19-20). 

Déu mateix ens acompanya en tots els moments i situacions de la nostra vida, des 
del baptisme, com a membres de la família dels fills de Déu, en la celebració de 
l’amor en el matrimoni, en els moments de debilitat, malaltia i dolor amb la unció 
dels malalts. Tot és presència i gràcia.

Dades nacionals* Dades diòcesi**

Batejos 231.254 2.134

Comunions 240.094 2.330

Confirmacions 115.764 907

Casaments 51.810 417

Catequistes 101.751 954

Centres educatius
catòlics 2.593 28

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015                              ** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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ACtIVItAt CARItAtIVA I ASSIStENCIAL /
ACtIVItAt EduCAtIVA /

ACtIVItAt CuLtuRAL



“el qui no actua justament no és de Déu, i tampoc no ho és el qui no 
estima el seu germà. el missatge que heu sentit des del principi és 
aquest: que ens estimem els uns als altres”  (1 Joan 3, 10-11). 

La caritat, la solidaritat concreta amb el necessitat és una conseqüèn·
cia ineludible de la fe. Cercant el regne de Déu i la seva justícia contri·
buïm a fer, personalment i com a comunitat cristiana, un món millor.

Activitat caritativa i assistencial / activitat educativa / activitat cultural  08/ 09

Dades nacionals* Dades diòcesi**

Centrs socials
i assistencials 8.966 357

Persones ateses 4.791.593 180.741

Voluntaris de Càritas 83.712 1.517

Persones en exclusió 
social ateses 1.974.358 73.698

Voluntaris de Mans 
Unides 5.052 47

Projectes de cooperació al 
desenvolupament 938 14

Béns d’Interès Cultural 3.168 20

Parròquies rurals 11.396 150

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015                              ** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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ImPORtANt APORtACIó A LA dOCÈNCIA

L’Església, al llarg dels segles, ha vis·
cut l’exigència de comprometre’s en 
l’àmbit de l’educació dels infants i joves 
com una conseqüència de la seva mis·
sió evangelitzadora. Tenim una llarga 
llista d’homes i dones d’Església que en 
diferents períodes han educat els més 
necessitats per a superar les desigual·
tats socials i les discriminacions que 
feien que l’educació es reservés només 
als grups benestants. El papa Francesc 
parla d’ells amb aquestes paraules: 
«Aquests pioners de la instrucció havien 
entès profundament l’obra de misericòr·
dia i n’havien fet un estil de vida capaç 
de transformar la societat. Mitjançant 
un treball senzill i poques estructures 
van saber restituir la dignitat a moltes 
persones!».

Avui, a Catalunya l’escola cristiana du·
rant el curs escolar 2016·17, pel que fa 
als ensenyaments curriculars presenta 
aquesta notable xifra: 256.233 alum·
nes acollits en 400 escoles i atesos per 
19.158 professors.

A més, l’Església 
proposa més de dos 
milers de profes·
sors i mestres de 
religió catòlica que 
a les escoles i ins·
tituts exerceixen la 
seva docència per 
a tots aquells que, 
lliurement, decidei·
xen cursar la matè·
ria de religió i moral 
catòlica.

Més enllà d’aquesta 
important aportació 

de l’Església catòlica a Catalunya pel 
que fa a l’ensenyament d’infants i joves, 
hi ha un altre àmbit en què les entitats 
socials d’Església treballen de manera 
molt intensa majoritàriament de forma 
voluntària. És l’atenció en l’àmbit soci·
oeducatiu que, començant per Càritas i 
seguint per una munió d’entitats de l’Es·
glésia, es porta a terme amb una clara 
repercussió en les famílies que aconse·
gueixen una millora en la qualitat de vida 
i en els canvis de les trajectòries vitals 
d’aquests nois i noies.

L’obra de misericòrdia «ensenyar el qui 
no sap» continua essent vigent per a tot 
cristià, sense oblidar, com ens recorda el 
papa Francesc que «l’ensenyament més 
profund que som cridats a transmetre i 
la certesa més segura per a sortir del 
dubte és l’amor de Déu amb què hem 
estat estimats».

Norbert Miracle 
Delegat diocesà d’ensenyament



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 haurà de sol·licitar·se dins de les vuit 
setmanes que segueixen a la data de càrrec al 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 dona 
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. Butlletí de 
subscripció adaptat a la normativa de càrrecs SEPA (zona única de pagaments).

Butlletí de subscripció  10 / 11
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coordinació
Miguel Ángel Jiménez

disseny
The Corporate Agency

Maquetació
ARTS&PRESS

edició
Arxidiòcesi de Tarragona

col.laboració
Conferència Episcopal Espanyola
Secretariat per al Sosteniment 

de l’Església

Arquebisbat de Tarragona
Pla de Palau, 2

43003 Tarragona 

www.arquebisbattarragona.cat 
www.portantos.es

Ara col.laborar amb la tasca de l’església
a través d’internet és més fàcil

I pots escollir on vols que vagi la teva aportació: a la teva parròquia,  
la teva diòcesi o la Conferència episcopal

La teva ajuda amb un clic


