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“Som una gran família amb tu” 

Jornada Germanor 2018 
 

El proper diumenge 11 de novembre es celebrarà una nova edició de Germanor, el Dia 

de l’Església Diocesana. Un any més, i sota el lema “Som una gran família amb tu”, es 
convidarà els fidels a reforçar el seu compromís i col·laboració amb l’Església i la seua 
activitat caritativa i assistencial. L’any passat, Germanor es va tancar a la diòcesi de 

Tortosa amb 37.490,05 euros recollits. Van ser 3.708,58 euros més que en  l’edició de 
l’any 2016. 
 

La forta contenció de la despesa deixa superàvit en l’Administració Diocesana i 

l’exercici ordinari de les parròquies 
 

L’any 2017, el moviment econòmic de la diòcesi de Tortosa es va tancar amb 

2.660,706,11 euros d’ingressos i 1.881.143,16 euros en despeses. Els ingressos es van 

mantenir estables respecte l’any 2016, amb un increment de poc més de 2.200 euros, 

mentre que les despeses han caigut 636.314 euros respecte l’any 2016. La forta 

contenció de la despesa arran d’una millora en la gestió i l’aparició de menys 
imprevistos i necessitats urgents han fet que l’administració diocesana tingués durant 

l’any 2017 un superàvit de 779.562,95 euros.  

 

També es va tancar amb superàvit el resultat de l’exercici ordinari de les parròquies. El 
superàvit ha estat de 466.197,47 euros. En aquest cas, ha estat determinant la reducció 

respecte l’any 2016 de les despeses extraordinàries, que han passat dels 963.862,14 

euros de l’any 2016 als 441.803,76 de l’any passat. En xifres generals, les parròquies de 
la diòcesi tortosina van tenir ingressos per valor de 2.748.675,37 euros –prop de 80.000 

euros menys que en l’exercici anterior- i despeses per valor de 2.282.477,90 euros. 

 

Una dotzena de projectes de restauració i manteniment de patrimoni històric i 

amortització de préstecs anteriors 
 

Una part important del superàvit obtingut en l’exercici de l’any 2017 de l’Administració 

Diocesana està destinat al manteniment, restauració i rehabilitació de patrimoni 

arquitectònic i artístic, sense oblidar el manteniment ordinari, molt costós tenint en 

compte el tipus de d’edificis dels quals es tracta. Estan en marxa 14 nous projectes en 

aquesta línia.  

 

A la demarcació de Tarragona, s’ha treballat o es treballa en la rehabilitació de la casa 

abadia de Garcia, en la reparació d’una capella i la teulada de la parròquia de Santa 
Bàrbara; en la reparació d’una paret lateral del temple parroquial de Prat de Comte i de 

l’ermita de San Francisco de La Fatarella, en el projecte d’obra per a la restauració de les 
cobertes de l’església d’Alfara de Carles, en la restauració de part de la teulada de 



l’església d’Horta de Sant Joan i la restauració i la neteja del retaule de l’Estrella i el 
desmuntatge i transport del retaule de Santa Anna, ambdós a la Catedral de Tortosa. 

Encara sobre la catedral tortosina, s’està treballant en la redacció del projecte de neteja 
de la façana barroca. 
 

A la demarcació de Castelló, s’ha adquirit un terreny a Penyíscola per construir un nou 
temple parroquial. També es treballa en la rehabilitació del Palau Iguals d’Izco de 

Vinaròs per ubicar-hi salons parroquials, en la rehabilitació del campanar de Canet Lo 

Roig i en les teulades de l’església parroquial de Cinctorres i de l’ermita de Sant Josep 

de Forcall. 

 

21 projectes socials i més de 10.000 beneficiats 

Més enllà de les xifres econòmiques, cal destacar la tasca caritativa i assistencial que es 

duu a terme a la diòcesi de Tortosa. Pel que fa a Càritas Diocesana, present en 35 

poblacions de la diòcesi, es van desenvolupar 21 projectes socials l’any 2017. Aquests 

projectes van permetre atendre directament 3.699 persones i beneficiar-ne un total de 

10.755. Aquesta acció social la van dur a terme l’equip de 16 tècnics i treballadors de 
Càritas i la generositat de més de 600 voluntaris i voluntàries. Les despeses totals de 

Càritas al Bisbat de Tortosa van ser de 2.357.796 euros.  

També és molt important la tasca assistencial que es fa a la residència Diocesana 

d’Ancians Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, de la qual se’n beneficien actualment prop 
de 200 persones. En els darrers mesos, una mitjana de 125 persones fan ús del servei 

residencial i unes 50 utilitzen el Centre de Dia. També cal recordar que la residència 

diocesana manté en marxa el projecte solidari “Compartint Taula”, que dóna àpats 
gratuïts a gent gran amb dificultats econòmiques i/o socials i que arriben derivades dels 

serveis socials municipals. L’any 2017, aquest projecte va servir 2.631 àpats, amb una 

mitjana de 219 menjades per mes. 

Més quilòmetres per atendre les parròquies 

 
La diòcesi de Tortosa compta en l’actualitat amb 96 sacerdots, dels quals 72 estan en 
actiu i 24 són emèrits. Respecte a l’any 2016, hi ha al bisbat 5 sacerdots menys.  

Actualment, al territori del bisbat a la demarcació de Tarragona hi ha 61 sacerdots. Es 

manté estable el número de sacerdots residents fora de la diòcesi. En són 11. 

 

Amb la Catedral de Tortosa, el bisbat tortosí té 142 parròquies repartides entres les 

demarcacions de Castelló i Tarragona. D’aquestes, 82 han de ser servides per sacerdots 

desplaçats des d’una altra parròquia. Són quatre parròquies més que l’any 2016. Això 

implica que s’han de fer nombrosos desplaçaments per tal de poder oferir els serveis 

religiosos i atendre personalment els fidels que ho necessiten. 

 

L’any passat, els mossens de la diòcesi van fer 236.102 quilòmetres per atendre les 

parròquies que no tenen sacerdot resident. Això són 45.052 quilòmetres més dels que es 

van fer l’any 2016 pel mateix concepte. Cal tenir en compte que la diòcesi té 286.163 

habitants, repartits en un territori que abasta una extensió de 6.450 quilòmetres quadrats. 

 


