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“Som allò que tu ens ajudes a ser. 

              Amb tu som una gran Família” 

 

Jornada Germanor 2020 
 

El proper diumenge 8 de novembre es celebrarà una nova edició de Germanor, el Dia de 

l’Església Diocesana. Un any més, i sota el lema “Som allò que tu ens ajudes a ser. Amb 

tu som una gran família”, 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 33.236,53 euros recollits. Van ser 

1.431,46 euros menys que en l’edició de l’any 2018. 

 

Dins dels comptes presentats hem de destacar.  

 

Per un costat els resultats de l’Administració General de la Diòcesis (Bisbat),  que va 
tancar l'exercici amb uns ingressos de 3.136.272,43 euros i unes despeses de 

2.436.568,68,  llançant un superàvit de 699.703,75 euros. El que suposa una disminució 

de 195.041,12 euros davant el resultat de l’exercici 2018, el que és degut principalment a 
un descens en els ingressos extraordinaris en uns 112.000 euros i un augment de més de 

100.000 euros en les despeses relatives a les activitats pastorals i aportacions solidàries 

per a acció social 

 

D'altra banda els resultats referits a les Parròquies i Capítol de la Catedral experimenten 

un descens en els seus ingressos que passen de 2.223.064,56 euros en l'any 2018 a 

2.092.595,27 euros l'any 2019, 130.469,29 euros menys . No obstant això la causa d'una 

dràstica disminució de les despeses que passen de 3.061.080,36 euros a 1.917.517,29 

euros, el resultat de l'exercici 2019 dóna un superàvit de 175.077,98 euros davant el 

dèficit de 838.015,80 que es llança en l'any 2018. 

 

Això és degut principalment a una forta disminució de les despeses extraordinàries que 

van passar de 1.923.814,25 euros en l'exercici 2018 a 797.891,43 euros l'any 2019. 

Aquestes despeses es refereixen principalment a les obres i restauracions realitzades en 

els diferents temples de la diòcesi, que si bé és veritat que han disminuït continuen 

arribant a la important quantitat de 797.891,43 euros ja esmentats. Entre les parròquies 

beneficiades amb aquestes actuacions cal destacar: Sant Miquel de Deltebre, ermita del 

Remei d'Alcanar, ermita Sant Josep de Forcall, Salons parroquials de l'Arxiprestal de 

Vinaròs, casa abadia de Santa Bàrbara, Sant Jaume de Tivissa i finalment les teulades i 

el retaule de Santa Anna de la Catedral. 

 

 



1 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 2019. Aquests 

projectes van permetre atendre directament 7.829 persones i 3.259 famílies ateses. 

Aquesta acció social la van dur a terme l’equip de 18 tècnics i treballadors de Càritas i la 

generositat de 684 voluntaris i voluntàries. Les despeses totals de Càritas al Bisbat de 

Tortosa van ser de 2.176.351 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 2019, aquest projecte va servir 2.028 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 64.748,49€; per mitjà de Mans Unides s’han fet arribar 
255.212,87€; i als Sants Llocs un total de 8.601,58€. 


