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UNA ESGLÉSIA
QUE ÉS FAMÍLIA

UNA ESGLÉSIA QUE
ÉS TRAnSPARENT

UNA ESGLÉSIA QUE
COMPARTEIX I AJUDA

Tots tenim una missió per
complir, uns dons per posar
al servei de la construcció
de l’Església i del regne de
Déu.

Oferim el compte de resultats
2017 amb els ingressos i les
despeses. La generositat de
tots continua fent possible la
tasca de l’Església.

Milers de persones troben en
l’Església un missatge de fe
i d’esperança que dona sentit a tota la seva vida cercant
una societat millor.
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AMB TU, SOM UNA GRAN

† Jaume
Pujols Balcells
Arquebisbe metropolità
de Tarragona i primat

FAMÍLIA
Carta a la arxidiòcesi

U

na salutació molt cordial. El diumenge 11 de novembre, celebrarem un any més el Dia de l’Església Diocesana, també
anomenada Diada de Germanor. Dia en què s’ofereix als
fidels de cada diòcesi la situació econòmica de l’Església
diocesana, i alhora es demana l’ajuda econòmica necessària per al sosteniment de la mateixa.

La diòcesi és una part de l’Església; cada diòcesi és el que es diu una
Església particular, amb la seva història, les seves institucions, les seves necessitats. L’arxidiòcesi de Tarragona és sens dubte de les més
antigues de la península, amb una història riquíssima plena de moments estel·lars. En aquests moments hi ha 201 parròquies, amb més
de 500 temples, centres de culte, ermites, etc.
Deia abans que en l’arxidiòcesi hi ha moltes institucions totes elles al
servei dels catòlics, però també de totes aquelles persones que tinguin
alguna necessitat i s’acostin a demanar ajuda. Perquè les estructures
de l’Església diocesana estan al servei de tots. Els temples i ermites,
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els serveis de la cúria diocesana (patrimoni, economia, mitjans de comunicació, secretària, etc.), catequesis, Càrites, la Llar Natalis –centre d’acolliment per a mares gestants amb el risc d’avortament–, el
centre de formació per al temps lliure, els espais de l’Edifici Seminari
(l’anomenat Centre Tarraconense) amb la seva biblioteca, els Museus
Diocesà i Bíblic, l’Arxiu diocesà, la Catedral, el Seminari Interdiocesà,
etc. Tot al servei de tots.
Cada parròquia, i també algunes de les institucions que abans he esmentat, s’autofinancen econòmicament, i totes, cadascuna segons les
seves possibilitats, aporten a l’anomenat fons comú diocesà; així, les
parròquies amb més recursos ajuden a les que tenen menys. Però hi
ha moltes de les institucions abans
esmentades que són molt deficitàries per la seva naturalesa i que precisament per seguir realitzant totes
les activitats pastorals en aquesta
jornada es recullen fons per poder
seguir treballant i ajudant.

Des de fa uns anys, el
moviment econòmic
de la diòcesi està a
la pàgina web (www.
arquebisbattarragona.cat)
i es pot consultar, complint
així la llei de transparència
que se’ns exigeix.

Des de fa uns anys, el moviment
econòmic de la diòcesi està a la pàgina web (www.arquebisbattarragona.cat) i es pot consultar, complint
així la llei de transparència que se’ns exigeix. En aquests moments
també es pot fer un ingrés directament a través d’aquesta pàgina web.
Us convido a visitar aquesta pàgina i a adonar-vos de les necessitats
que té la diòcesi.
No vull deixar de donar les gràcies a totes les persones que ajudeu
a l’Església, sigui a la vostra parròquia o directament a l’arxidiòcesi;
que Déu us ho pagui. Seguiu ajudant i feu esforços perquè els vostres
amics i persones properes coneguin l’Església diocesana i siguin també generoses amb ella.
Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.
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INGRESSOS I D

arxi D i ó cesi de

INGRESsOS ordinaris
APORTACIONS VOLUNTÀRIES DELS FIDELS
Col·lectes parroquials
Subscripcions
Col·lectes per institucions de l’Església
Altres ingressos de fidels

4.013.072,69 €
1.861.369,03 €
154.022,75 €
235.813,45 €
1.761.867,46 €

ASsIGNACIÓ TRIBUTÀRIA (Fons Comú Interdiocesà)
FCI

2.433.748,77 €
2.433.748,77 €

INGREsSOS DE PATRIMONI i altreS ACTIVItatS
Arrendaments d’immobles
Ingressos financers
Activitats econòmiques

1.017.467,40 €
361.021,45 €
427.340,59 €
229.105,36 €

ALTRES INGRESSOS CORRENTS
Ingressos per serveis
Subvencions públiques corrents
Ingressos d’Institucions Diocesanes

1.679.366,55 €
1.193.754,10 €
461.026,21 €
24.586,24 €

TOTAL INGRESsOS

9.143.655,41 €

Estat d’ingressos i despeses 2017 / 5

DESPESES 2017

de tarragona

despeses ordinÀries
ACCIONS PASTORALS I ASSISTENCIALS
Activitats pastorals
Activitats assistencials
Ajuda a l’Església universal
Altres lliuraments a institucions diocesanes

1.375.557,46 €
666.083,01 €
479.943,09 €
220.886,00 €
8.645,36 €

RETRIBUCIÓ DEL CLERGAT
Sous
Seguretat Social i altres prestacions socials

1.407.735,07 €
1.281.285,81 €
126.449,26 €

RETRIBUCIÓ PERSONAL LAIC
Sous
Seguretat Social

1.123.938,48 €
890.497,08 €
233.441,40 €

APORTACIONS A CENTRES DE FORMACIÓ	
Seminari

29.950,00 €
29.950,00 €

CONSERVACIÓ D’EDIFICIS i despeses DE FUNCIONAMENT
Compres pel culte
Conservació d’edificis
Altres despeses de funcionament
Amortitzacions, impostos i despeses financeres

3.063.216,82 €
729.202,27 €
713.600,75 €
864.934,50 €
755.479,30 €

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES

7.000.397,83 €

DESPESES EXTRAORDINÀRIES
DESPESES EXTRAORDINÀRIES
Programes de rehabilitació
Capacitat de financiació

TOTAL despeses

1.583.908,38 €
1.583.908,38 €
559.349,20 €

9.143.655,41 €
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ACTIVITAT PASTORAL /
ACTIVITAT CELEBRATIVA
I EVANGELITZADORA
«La vida de Crist es comunica als creients, els quals estan units a Crist pacient
i gloriós pels sagraments (…). Pel baptisme, en efecte, ens configurem a Crist.
(…) Participant realment del Cos del Senyor en la fracció del pa eucarístic,
som elevats a una comunió amb Ell i entre nosaltres. “El pa és un de sol, i per
això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem
d’aquest únic pa” (1 Co 10, 17). Així tots nosaltres ens convertim en membres
d’aquest Cos (cf. 1 Co 12, 27) “i som membres els uns dels altres” (Rm 12, 5)».
(Lumen gentium, n. 7).

Dades nacionals*

Dades diòcesi**

Sacerdots

18.164

132

Religiosos

53.918

352

Missioners

13.000

37

Parròquies

23.019

200

Monestirs

812

4

46,4 millones

311.555

Hores d’activitat pastoral

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2016
** Dades de la diòcesi corresponents a 2017
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Dades nacionals*

Dades diòcesi**

Baptismes

226.125

1.903

Comunions

238.671

2.303

Confirmacions

128.832

817

Matrimonis

50.805

367

Catequistes

105.622

985

2.591

32

Centres educatius catòlics

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2016
** Dades de la diòcesi corresponents a 2017
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ACTIVITAT PASTORAL /
ACTIVITAT CELEBRATIVA
I EVANGELITZADORA
«Una caritat que, en una societat globalitzada, ha de buscar el bé comú de tota
la família humana, és a dir, de tots els homes i de tots els pobles i nacions. No
es tracta tan sols ni principalment de suplir les deficiències de la justícia, encara
que a vegades és necessari fer-ho. Ni molt menys es tracta d’encobrir amb una
suposada caritat les injustícies d’un ordre establert i assentat en profundes

Dades nacionals*

Dades diòcesi**

Centres socials
i assistencials

9.110

120

Persones ateses

4.765.869

93.148

• Persones grans,
malalts crònics,
persones amb
alguna discapacitat

76.808

144

• Drogodependents

23.403

53

84.449

1.591

3.786.071

76.302

Voluntaris Mans Unides

5.089

35

Projectes de cooperació
al desenvolupament

941

3

Béns immobles d’Interès
Cultural

3.168

342

Parròquies rurals

11.396

150

Voluntaris Càritas
Persones en exclusió
social ateses

* Dades nacionals
recollides de
la Memòria
d’Activitats 2016
** Dades de la diòcesi
corresponents a 2017
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arrels de dominació o explotació. Es tracta més aviat d’un compromís actiu i
operant, fruit de l’amor cristià als altres homes, considerats com a germans, a
favor d’un món just i més fratern, amb especial atenció a les necessitats dels
més pobres».
(Església, servidora dels pobres, n. 30).
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Llar Natalis, espai de Vida
i Esperanza

L

a fundació Obra Pia Montserrat té com a objectiu l’atenció a realitats familiars que es
troben en una situació de risc
d’exclusió social, dirigit de manera particular a la dona embarassada amb dificultats.
Llar Natalis és una casa d’acolliment
de dones gestants que compta amb la
presència de les religioses del Verb Encarnat, animades per un bon grup de
voluntaris/as i acompanyades per una
treballadora social. Compta amb la
col·laboració de Càrites, aportacions de
col·laboradors i entitats, que asseguren
que tant a les mares com als seus fills
no els falti cap recurs que els permeti

tenir cobertes les seves necessitats bàsiques.
La seva permanència a la Casa és des
del moment del seu embaràs fins a un
any aproximadament després del part.
En cap cas la dona deixarà la casa sense
els recursos suficients per poder portar
una vida totalment autònoma, tenint
en compte sobretot la seva integració
social i laboral que es durà a terme mitjançant empreses o fundacions que ens
faciliten aquesta missió.
En la Llar Natalis es viu un esperit de família, senzillesa i servei. Són moltes les parròquies, col·legis, moviments que pel seu
caràcter diocesà s’interessen i acompanyen aquest procés. Un grup
de voluntaris/as professionals
de l’àmbit de la salut, advocacia, així com l’administració
en general, participen en la
consecució dels objectius d’aquest projecte.
Per afrontar la continuïtat
de la Llar, s’ha creat el projecte Mater Vita, que acull
empreses i particulars que
ofereixen els seus recursos
per a aquesta causa. Una
realitat d’esperança per a
l’Església diocesana en la
qual el centre són la mare i
els seus fills.
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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)...........................

(Marqui amb una X
l’opció escollida)

□ Arquebisbat/Bisbat de .........................................................................................
□ Parròquia de (nom) .............................................................................................
Població de ............................................................................................................

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

□ Sí □ No

Firma del subscriptor

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, el subscriptor presta el seu consentiment exprés perquè les seves
dades siguin tractades per a gestionar la seva subscripció. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a tercers, llevat d’obligació legal. El termini de conservació de les dades vindrà determinat per la relació que el subscriptor mantingui amb l’Arquebisbat / Bisbat
o parròquia escollida. Pot exercir els seus drets (accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició) dirigint-se per escrit
al responsable del tractament. Aquest Butlletí de subscripció està adaptat a la normativa d’Adendos SEPA (zona única de pagaments).

La teva ajuda amb un CLIC

Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com o des de quin dispositiu el facis, només has d’entrar
a www.donoamiiglesia.es i fer el teu donatiu amb un clic.
I tu tries a quina parròquia o diòcesi vols destinar el teu donatiu, o
si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.
Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.

Coordinació
Miguel Ángel Jiménez

Edició
Arxidiòcesi de Tarragona
Col.laboració

Disseny
The Corporate Agency

Conferència Episcopal Espanyola

Maquetació
ARTS&PRESS

Secretariat per al Sosteniment
de l’Església

Arquebisbat de Tarragona
Pla de Palau, 2
43003 Tarragona
www.arquebisbattarragona.cat
www.portantos.es

