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“Sense tu no hi ha present.
Amb tu hi ha futur”
Jornada Germanor 2019
El proper diumenge 10 de novembre es celebrarà una nova edició de Germanor, el Dia
de l’Església Diocesana. Un any més, i sota el lema “Sense tu no hi ha present. Amb tu
hi ha futur”, es convida 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 34.667,99 euros recollits. Van ser 2.822,06 euros menys que
en l’edició de l’any 2017.
El resultat ordinari del Bisbat ha millorat ostensiblement davant l’obtingut l’any anterior.
Passant de 779.562,95 euros de superàvit als 894.744,87 euros d’aquest any 2018.
Aquest augment de 115.181,92 euros en el resultat és degut a l’augment dels ingressos
que van passar de 2.660.706,11 euros de l’any 2017 a 3.210.749,24 euros en 2018, un
increment de 550.043,13 euros, justificat principalment per l’ascens de les aportacions
dels fidels així com llegats rebuts inclosos com ingressos extraordinaris.
Les despeses encara que han millorat en 434.861,21 euros, passant del 1.881.143,16
euros de l’any 2017 als 2.316.004,37 euros en 2018, ho han fet en menor mesura i
proporció que els ingressos, contribuint així a un millor resultat.
El resultat de l’exercici ordinari de les Parròquies ha tancat amb un fort dèficit de
838.015,80 euros. El total de 2.223.064,56 euros d’ingressos obtinguts durant l’exercici
no han estat suficients per fer front als 3.061.080,36 euros de gastos produïts.
Dins d’aquesta despesa cal ressaltar l’augment de 1.482.010,49 euros de les depeses
extraordinàries que han passat dels 441.083,76 euros l’any 2017 a 1.923.814,25 euros
del present exercici 2018.
L’Església, fidel al seu mandat evangelitzador, ha dedicat gran quantitat dels seus
recursos a adquirir un solar per edificar un nou temple i al manteniment i reparació dels
que té, a fi de poder dur a terme aquest manament, al temps que assegura la conservació
d’un esplèndid patrimoni per al gaudiment present i futur de tota la societat.
Destaquen entre aquestes despeses extraordinàries les obres i actuacions realitzades en
les següents parròquies: L’Assumpció de Maria de Vinaròs, Sant Pere apòstol de
Cinctorres, Sant Pere de Benicarló, Sant Andreu Apòstol de la Fatarella, Sant Miquel
Arcàngel de Canet lo Roig, Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea, l’Assumpció de Maria

de Gandesa, La Nativitat de Maria de García, Santa Maria de Peníscola i l’Assumpció de
Maria de Morella..
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 34
poblacions de la diòcesi, es van desenvolupar 21 projectes socials l’any 2018. Aquests
projectes van permetre atendre directament 7.924 persones i 3.181 famílies ateses.
Aquesta acció social la van dur a terme l’equip de 16 tècnics i treballadors de Càritas i la
generositat de 581 voluntaris i voluntàries. Les despeses totals de Càritas al Bisbat de
Tortosa van ser de 2.256.963 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 120 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 2018, aquest projecte va servir 2.066 àpats.
I per completar l’arc d’acció de l’església diocesana a favor dels necessitats en altres
països cal recordar les aportacions totals a favor de les missions en diferents indrets que
van pujar a un total de 80.102,30€; per mitjà de Mans Unides s’han fet arribar
127.859,34€; i als Sants Llocs un total d’11.392,61€.

