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Amb tu hi hA futur

Pertanys a una comunitat en 
la qual es viu i se celebra la 
fe en esperança. Amb tu la 
teva parròquia i la teva diò-
cesi progressen.

Les xifres de L’esgLésiA

Cada any s’ofereix el compte 
de resultats perquè el Poble 
de Déu estigui informat de la 
situació en què es troba la 
seva diòcesi.

SenSe tu no hi ha preSent.
amb tu hi ha futur.

ArxidiÒCesi de tArrAgONA NOVembre 2019

LA NOSTRAESGLÉSIA

CArtA deL NOstre bisbe

Ens sentim cridats a col·la-
borar amb la nostra diòcesi 
i amb les nostres parròquies 
perquè som part de la gran 
família dels fills de Déu.
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Benvolguts, el diumenge, dia 10 de novembre, celebrarem un any més 
el Dia de l’Església Diocesana, una jornada que s’anomena també 
«Diada de Germanor». És el dia en el qual s’ofereix als creients 
de cada diòcesi la situació econòmica de l’Església diocesana i, a 

la vegada, es demana l’ajut econòmic necessari per al sosteniment de la 
mateixa.

El lema d’enguany és: «Amb tu som una gran família». La família fa pensar 
en el que ha de ser la comunitat cristiana, no per casualitat anomenem 
l’Església «família dels fills de Déu». La comunitat cristiana fa uns serveis 
a dintre i a fora d’ella mateixa en el camí de seguiment de Jesús. Els qui 
ens beneficiem i reconeixem el bé social que suposen i estem interessats 
que continuïn, hem de demostrar-ho. Net i clar. Davant d’una persona que 
coixeja serveixen de ben poc o de no res les teories de cafè. El que cal és 
aixecar-se i ajudar-lo a portar el feix i caminar.

En la família hi ha intercanvi de serveis. A voltes, es presenten situacions 
d’emergència: la mare s’ha posat malalta, el pare ha quedat sense feina o 
el fill gran es casa i ha de moblar el pis. Si la família és ben avinguda, tots 

AMB TU som una  
gran família

Carta a la arxidiòcesi

LA NOSTRA ESGLÉSIA



3Carta a la arxidiòcesi

† Joan Planellas i Barnosell
    Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

hi són per un cap amb naturalitat. És que la família dóna quelcom únic: 
amor gratuït. El servei que costa fer vindrà a repèl o serà més planer, però 
l’afecte i la raó s’imposen i ningú no posa ordinadors o fulls de càlcul per 
anotar el servei que presta.

Reconec que és antipàtic barrejar estimació i diners. Aclarim, però les coses 
i toquem de peus a terra. El jove que es casa no es casa per diners, però 
necessita un lloc per viure i aquí l’economia hi té una paraula a dir. El ma-
teix passa amb l’Església. Presta un servei que no es compra ni es ven, però 
ho fa amb uns mitjans humans que tenen el seu cost econòmic. I com que 
l’Església està formada per comunitats desiguals, cal que la comunió de fe 
i de vida es manifesti en la coresponsabilitat. Aquí ens n’aniríem a parlar 
dels vasos comunicants, però el bisbe no és mestre en física.

Cal dir que el moviment econòmic de la diòcesi es pot consultar a la pàgi-
na web de l’arquebisbat, acomplint així la llei de transparència que se’ns 
demana. Fins i tot, en aquests moments es pot fer un ingrés directament a 
través d’aquesta pàgina web. Us invito a visitar aquesta pàgina i a adonar-
vos dels diversos serveis i necessitats de la diòcesi.

No vull deixar de donar les gràcies a totes les persones que ajudeu l’Es-
glésia. Segur que l’estimeu i la valoreu. A més, penseu que el to amb què 
a casa es parla de l’Església fa que se la valori d’una manera o altra. Se-
guiu-la valorant i ajudant i treballeu perquè els vostres familiars i amics la 
valorin i l’estimin.

El diumenge de la «Diada de Germanor» és un dia assenyalat per a valorar, 
estimar i ajudar l’Església amb més generositat. Que Déu us ho pagui.

Ben vostre.
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Estat d’ingressos i despeses 2018

Per fer un donatiu visita

www.donoamiiglesia.es
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 16,43%
APORTACIONS VOLUNTÀRIES DELS 
FIDELS
(col·lectes parroquials, 
subscripcions, col·lectes per 
institucions de l'Església, altres 
ingressos de fidels)

 11,78%
ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA 
(Fons Comú Interdiocesà)

 11,40%
INGRESSOS DE PATRIMONI I ALTRES 
ACTIVITATS
(arrendaments d' immobles, 
ingressos financers, activitats 
econòmiques)

 55,52%
ALTRES INGRESSOS CORRENTS
(ingressos per serveis, subvencions 
públiques corrents, ingressos 
d' institucions diocesanes)

 4,87%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
(vendes de patrimoni, altres 
ingressos extraordinaris)

Ingressos
19.631.457,00 €

Els comptes econòmics d’aquest exercici consoliden el resultat de totes les activitats de la diòcesi, incloent per 
primer cop l’activitat educativa.
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Per conèixer la tasca de l’Església

www.portantos.es

Arxidiòcesi de Tarragona

Despeses
19.631.457,00 €

 8,26%
ACCIONS PASTORALS I ASSISTENCIALS
(activitats pastorals, activitats 
assistencials, ajuda a l'Església 
universal, altres lliuraments a 
institucions diocesanes)

 7,28%
RETRIBUCIÓ DEL CLERGAT
(sous, Seguretat Social i altres 
prestacions socials)

 38,24%
RETRIBUCIÓ DEL PERSONAL SEGLAR
(sous i Seguretat Social)

 0,19%
APORTACIONS A CENTRES DE 
FORMACIÓ
(seminari)

 38,39%
CONSERVACIÓ D'EDIFICIS I DESPESES 
DE FUNCIONAMENT

 2,68%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES  
(altres despeses extraordinàries)

 4,96%
CAPACITAT DE FINANCIACIÓ

Els comptes econòmics d’aquest exercici consoliden el resultat de totes les activitats de la diòcesi, incloent per 
primer cop l’activitat educativa.
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La tasca de l’Església 
a Tarragona

	Activitat celebrativa
«En una obra tan gran amb la qual Déu és perfectament glorificat i els homes santi-
ficats, Crist s’associa sempre l’Església, Esposa seva estimadíssima, que invoca el seu 
Senyor i per Éll dona culte al Pare etern».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

Datos diócesis

 Baptismes 1.674

2.101  Primeres comunions

 Confirmacions 631

291  Matrimonis
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	Activitat pastoral
«L’Església ha d’avançar pel mateix camí pel qual anà personalment Crist, el de la 
pobresa, de l’obediència, del servei i de la immolació d’un mateix fins a la mort, 
de la qual isqué victoriós per la seva resurrecció».

(Ad gentes, n. 5)

Dades diòcesi

 Sacerdots 130

858  Catequistes

 Religioses i religiosos 346

200  Parròquies

         Parròquies rurals 150

5 Monestirs 

	Activitat evangelitzadora
«Com que posseeixen dons diversos, els fidels cristians han de col·laborar en l’E-
vangeli segons l’oportunitat, la riquesa, el carisma i el ministeri de cadascú; tots, 
doncs, els qui sembren i els qui seguen, els qui planten i els qui reguen han d’ésser 
u, de forma que “pel fet de contribuir lliurement i ordenada al mateix fi”, esmercin 
unànimement les forces en la construcció de l’Església».

(Ad gentes, n. 28)

Dades diòcesi

 Missioners 33
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	Activitat educativa
«El mateix Estat, doncs, ha de protegir el dret dels infants a l'adequada educació 
escolar, vetllar per la capacitat dels mestres i pel prestigi dels estudis, procurar la 
sanitat dels alumnes i, en general, fomentar la totalitat del sistema escolar tenint en 
compte el principi de l'obligació subsidiària i, per tant, excloent qualsevol monopoli 
escolar, contrari als drets naturals de la persona humana i també al progrés i a la 
divulgació de la mateixa cultura, a la convivència pacífica entre els ciutadans i al 
pluralisme avui vigent en moltes societats».

(Gravissimum educationis, n. 6)

Dades diòcesi

 Centres educatius 28

	Activitat cultural
«La cultura humana cal que evolucioni de forma que cultivi equitativament tota 
la persona humana i ajudi l’home en els deures, al compliment dels quals són 
tots cridats, i sobretot els fidels cristians, fraternalment units en l’única família 
humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

Dades diòcesi

 Béns immobles 
d’Interès Cultural

342

LA NOSTRA ESGLÉSIA
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	Activitat assistencial
«L’Església envolta d’amor tots els afligits de feblesa humana, més encara, reco-
neix en els pobres i en els sofrents la imatge del seu Fundador, pobre i sofrent, i 
s’esforça a trobar remei a llur pobresa i en ells intenta de servir Crist».

(Lumen gentium, n. 8)

Dades diòcesi

 Centres socials i 
assistencials 148

74.760  Persones ateses

 Persones gran, 
discapacitats

146

108  Drogodependents

 Voluntaris de Càritas 1.170

61.239   Persones en exclusió 
ateses

 Voluntaris Mens Unides 59

2  Projectes de cooperació
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	EL CAmpAnAr dE LA vosTrA EsgLésiA

Alcem la vista i allà estan, bells i esvelts 
campanars que dibuixen les siluetes 
dels nostres pobles i ciutats. En mol-
tes de les nostres poblacions rurals, 
els campanars i esglésies són sovint 
el principal o únic element arquitec-
tònic, freqüentment amb un altíssim 
valor patrimonial i històric. Són més 
de 340 les edificacions de la diòcesi 
que compten amb un especial grau de 
protecció pel seu important valor ar-
tístic i evidentment religiós. Hem de 
ser molt conscients, aquest patrimoni 
que realça els nostres pobles i ciutats i 
que tots ens sentim tan nostre, és cer-
tament patrimoni dels seus habitants 
i és a nosaltres a qui ens correspon 
participar activament en el seu man-
teniment i recuperació. Una part molt 

important del pressupost diocesà es 
dedica al manteniment d'aquests edi-
ficis, constatant el nostre clar compro-
mís en el manteniment del patrimoni. 
No hi ha dubte que les aportacions 
econòmiques dels fidels i les institu-
cions públiques, han estat, són i han 
de seguir sent la base per a prosseguir 
en aquesta importantíssima tasca i 
compromís amb la cultura. 

Cal que no oblidem la tasca que l'Es-
glésia desenvolupa en tots els seus 
àmbits i que siguem conscients que 
per portar-los a terme, cal que el com-
promís i la corresponsabilitat de tots 
es mantingui, per sobre de la pròpia 
confessió religiosa. Gràcies per la vos-
tra col·laboració.



11Butlletí de subscripció

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) .....................................................................................................................

    Poblaciò 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 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).



Edita
Arxidiòcesi de Tarragona

Arquebisbat de Tarragona
Pla de Palau, 2

43003 Tarragona
www.arquebisbattarragona.cat www.portantos.es

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com i des de quin dispositiu ho 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 destines el teu donatiu, o si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal. 

Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.

Ara, el teu donatiu, amb un clic

Tan fàcil, tan ràpid, tan còmode…


