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Vida Diocesana
B ISBAT  DE  TORTOSA

L
a Jornada de Germanor que ce -
lebrem el diumenge 16 de no-
vembre té dos objectius princi -

pals: que tots els fidels prenguem
consciència ferma de la nostra per-
tinença a la gran família dels Fills
de Déu, l’Església; i que cadascun de
nosaltres, en conseqüència, ens
com prometem a aportar de la nos-
tra part, segons la nostra vocació i
possibilitats, l’ajuda material i eco -
nòmica perquè la nostra Església
Dio cesana pugui continuar realit-
zant la seva missió evangelitzado-
ra, humanitzadora i solidària.

La Jornada de Germanor és un
recordatori per a les nostres cons-
ciències cristianes perquè no ens
oblidem de la nostra responsabi li -
tat com a cristians i catòlics de man -
 tenir amb la nostra ajuda econòmi-
ca i amb el nostre esforç personal
la missió que té l’Església i que li
fou encomanda per Jesús, el Se -
nyor.

Un recordatori que no és nou. Ja
sant Pau va organitzar una gran col -
lecta a favor de l’església de Jeru -
salem, i en les seues cartes ho re-
cordava a les diferents esglésies que
ell, amb la força de l’Esperit Sant,
ha via anat fundant. Sant Pau recor -
dava als primers cristians la seua
missió d’ajudar en el sosteniment
de l’Església mare i de les seves prò-
pies esglésies. I parla amb admi-
ració i agraïment per la generositat
que van mostrar i que van con cretar
amb gran quantitat d’aportacions
en favor de l’Església.

I és que la nostra Església, l’Es -
glésia de Crist, està encarnada en

la realitat humana en la que vivim.
I per això necessita els mitjans hu-
mans per a transmetre als homes
i dones del nostre temps el missat-
ge de mi sericòrdia, amor i pau que
Je sús ens ha deixat com herència. I
no només això, donar el Crist per
mitjà dels Sa graments. Però al món
d’avui només podem arribar amb
eines d’avui. I això té un cost per al
que es ne cessita l’ajuda de tots els
cristians i de tota persona de bona
voluntat que reconeix i aprecia la
tasca humana i social que desen-
volupa l’Es glésia.

Qui no coneix ajudes i serveis que
presten sense esperar res a canvi
les nostres parròquies? Qui no sap
de la presència senzilla i discreta pe -
rò encoratjadora i consoladora de
mos sens, religioses i laics al costat
de malalts, xiquets i necessitats?

Crec que tots hem d’agrair a la
nos tra parròquia on vam néixer i
se’ns va educar en la Fe —mossens,
catequistes, agents de pastoral...—
els grans serveis i dons que per mi t -
jà d’ella vàrem rebre i continuem re -
bent. Crec que tots hem d’agrair el
gran servei que les parròquies per
mitjà de Càritas i de tants volunta-
ris estan donant en aquest moment.

«Ajuda la teva parròquia, hi gua -
nyem tots», diu el lema d’enguany,
i és perquè la parròquia, l’Església
Diocesana i l’Església universal, ne -
cessiten la teva ajuda i el teu com-
promís econòmic.

Gràcies per endavant. Que el Se -
nyor ens continuï beneint.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

No podem parar en el nostre compromís amb l’Església

A
quest diumenge 16 de novem -
bre celebrem la Jornada de
Germanor, Dia de l’Església

Diocesana. 
És l’únic dia de l’any en què se’ns

demana als fidels que tin guem pre-
sent les necessitats de la nostra
Església Diocesana que és la qui té
cura de què totes i cadas cuna de les
parròquies de la diòce si tinguin el ne -
cessari per celebrar, viure i transme -
tre la Fe.

La nostra diòcesi de Tortosa es -
tà formada per 141 parròquies que
són els camins habituals pels que els
cristians de les nostres terres hem

rebut la Fe i on la celebrem i la vi-
vim. Una Fe en Crist que té com a
primer impuls, com ens recorda el
papa Francesc, la transmissió, per-
què també tots els nostres germans
puguin gaudir de la joia de creure,
la certesa de la presència de Déu, la
seguretat de l’oferiment de la seva
amistat per a tots i cadascun de nos -
altres.

Però per poder desenvolupar
aques  ta missió la nostra diòcesi tor -
tosina i les nostres parròquies ne-
cessiten no només la nostra solida -
ritat i generositat donant del nostre
temps en les celebracions, les cate -

quesis, els grups, les convivències,
etc., sinó que també necessiten la
nostra ajuda econòmica, les nostres
aportacions que sumades a altres
col·laboracions possibiliten el sos-
teniment del nostre clergat, el man -
teniment i restauració dels nostres
temples i ermites, la rehabilitació de
cases rectorals i espais pastorals
de les parròquies, especialment de
les més petites i pobres.

És veritat que cada any, i també
en aquest temps llarg de dura crisi,
no han faltat les aportacions dels fi -
dels, però és un tema que cal re cor -
dar i insistir. No podem parar en el

nostre compromís amb l’Església,
no podem oblidar-nos de les nos-
tres parròquies, de les que tenim
en la nostra diòcesi, i que depenen
de la nostra aportació solidària i ge -
nero sa.

Que aquest diumenge 16 de no-
vembre en celebrar l’Eucaristia ens
recordem també de la nostra comu -
nitat parroquial i la nostra comuni-
tat diocesana per ser, amb decisió,
generosos i compromesos solidà-
riament amb elles.

Víctor-Manuel Cardona
Ecònom diocesà



ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT

Resultats ordinaris de l’any 2013

INGRESSOS

1. Aportacions dels fidels 
(col·lectes, donatius, subscripcions i serveis) ...................... 554.163,56

2. Rendiment del patrimoni 
(lloguers, interessos, museus…) .......................……………. 200.685,92

3. Aportacions de la CEE i subvencions ................................... 1.950.355,59

Total INGRESSOS ................................................................... 2.705.205,07

DESPESES

1. Personal ........................................................................... 1.160.291,92

2. Despeses de funcionament ................................................ 548.450,14

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries ......................... 840.791,53

Total DESPESES ..................................................................... 2.549.533,59

RESULTAT DE L’EXERCICI ORDINARI ....................................... 155.671,48

PARRÒQUIES

Resultats ordinaris de l’any 2013

INGRESSOS

1. Aportacions dels fidels 
(col·lectes, donatius, subscripcions i serveis) ...................... 1.309.701,52

2. Rendiment del patrimoni 
(lloguers, interessos, museus…) ........................................ 117.384,63

Total INGRESSOS ................................................................... 1.427.086,15

DESPESES

1. Personal ........................................................................... 21.649,81

2. Despeses de funcionament ................................................ 632.095,39

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries ......................... 412.515,46

4. Aportacions solidàries per a la Diòcesi 
(Fons de compensació, fons cases rectorals, aranzels, 
Germanor, Seminari) .......................................................... 381.622,00

Total DESPESES ..................................................................... 1.447.882,66

RESULTAT DE L’EXERCICI ORDINARI ....................................... –20.796,51
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ARXIPRESTATS FONS COMÚ SEG. SOCIAL KM ANNEXOS TOTAL

Ribera d’Ebre-Priorat 86.539,18 16.655,04 15.740,96 13.854,00 132.789,18

Terra Alta 26.863,80 8.327,52 9.580,56 5.808,00 50.579,88

Els Ports-Maestrat 77.508,90 18.736,92 17.580,48 12.408,00 126.234,30

Baix Ebre 65.687,82 10.409,40 6.984,16 4.896,00 87.977,38

Delta-Litoral 52.011,44 13.705,71 6.694,08 5.844,00 78.255,23

Montsià-Tinença 90.076,22 18.736,92 6.980,88 8.136,00 123.930,02

Baix Maestrat 70.357,70 10.409,40 4.520,64 1.896,00 87.183,74

TOTAL 469.045,06 96.980,91 68.081,76 52.842,00 686.949,73

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

DESPESES
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II GERMANOR 2014

Aportació del fons comú diocesà a les parròquies, 2013



Ribera d’Ebre-Priorat 45.342,74 Els Ports-Maestrat 63.901,43 Delta-Litoral 49.175,95

Ascó 2.484,91 Canet lo Roig 1.017,00 Aldea L’ 3.307,04 
Benissanet 1.038,44 Castellfort 2.848,52 Aldea L’ - Ermita 0,00 
Bisbal de Falset, La 1.147,13 Catí 3.195,46 Ametlla de Mar, L’ 6.316,61 
Cabacés 785,24 Cervera del Maestre 1.084,85 Ampolla, L’ 3.188,53 
Capçanes 1.091,93 Cinctorres 2.851,98 Camarles - St. Jaume 3.296,63 
Colldejou 503,27 Xert 2.874,33 Camarles - St. Joan 1.130,81 
Darmós 984,00 Xiva de Morella 107,71 Deltebre Sant Miquel 6.888,24 
Figuera, La 308,90 Forcall 2.463,94 Hospitalet de l’Infant 7.185,08 
Flix 4.940,86 Herbés 391,23 Deltebre L’Assumpció 3.708,39 
Garcia 1.764,08 Jana, La 1.372,25 Masriudoms 430,89 
Ginestar 1.257,87 Mata, La 872,65 Montells, Els 750,60 
Guiamets, Els 1.187,76 Morella 32.128,03 Perelló, El 5.931,72 
Lloar, El 641,21 Olocau del Rei 386,45 Pratdip 2.076,32 
Margalef 788,04 Ortells 428,42 Sant Jaume d’Enveja 3.533,69 
Marçà 1.015,37 Palanques 272,75 Vandellós 1.431,39 
Masroig, El 910,14 Portell de Morella 632,15 
Miravet 1.322,11 Salsadella, La 1.194,14 Montsià-Tinença 61.534,96 

Molar, El 927,31 Sant Jordi 802,36 Amposta - Assumpció 7.405,67 
Móra d’Ebre 5.710,57 Sant Mateu 2.684,11 Amposta - Sagrat Cor 6.809,02 
Móra la Nova 4.298,26 Sant Rafael del Río 819,10 Amposta - Sant Josep 4.124,88 
Palma d’Ebre, La 1.411,13 Tírig 1.165,08 Sénia, La 5.340,97 
Rasquera 1.328,92 Todolella 345,60 Freginals 1.235,09 
Riba-Roja d’Ebre 3.063,43 Traiguera 2.896,15 Galera, La 1.527,94 
Serra d’Almos, La 570,93 Villores 332,98 Godall 1.164,62 
Tivissa 2.537,09 Sorita 734,18 Mas de Barberans 1.173,79 
Torre de l’Espanyol, La 1.197,53 Masdenverge 2.275,79 
Vilella Baixa, La 902,08 Baix Ebre 60.548,42 Rosell 1.791,29 
Vinebre 1.224,23 Aldover 816,84 Sant Carles - Trinitat 10.723,01 

Alfara de Carles 499,41 Sant Carles - Sant Josep 4.098,32 
Terra Alta 31.935,30 Raval de Cristo 1.378,21 Sant Joan del Pas 275,49 
Arnes 1.372,48 Benifallet 1.198,52 Santa Bàrbara 3.888,03 
Batea 6.299,51 Bítem 1.654,89 Ulldecona 7.054,38 
Bot 2.232,07 Campredó 1.614,86 Valentins, Els 408,85 
Caseres 716,62 Xerta 2.160,89 Vallibona 294,16 
Corbera d’Ebre 1.993,92 Jesús 3.612,65 Poble Nou del Delta 1.943,67 
Fatarella, La 4.127,13 Paüls 786,74 
Gandesa 5.289,64 Reguers, Els 889,38 Baix Maestrat 93.593,19 

Horta de Sant Joan 2.722,94 Roquetes 7.061,44 Alcalà de Xivert 11.859,48 
Pinell de Brai 3.192,61 Tivenys 1.592,54 Alcanar 5.908,82 
Pobla de Massaluca, La 1.471,64 Tortosa - Sant Crist 6.575,82 Benicarló - Sant Bartomeu 10.627,98 
Prat de Compte 624,88 Tortosa - M. D. Dels Àngels 2.558,89 Benicarló - Sta. Maria del Mar 9.374,86 
Vilalba dels Arcs 1.891,86 Tortosa - M. D. Dolors 8.946,69 Benicarló - Sant Pere 7.604,35 

Tortosa - M. D. Roser 9.336,38 Càlig - Sant Llorenç 2.649,59 
Tortosa - Sant Blai 7.289,17 Càlig - Santuari 0,00 
Tortosa - Sant Jaume 1.729,67 Cases d’Alcanar, Les 2.550,88 
Tortosa - Sant Pere 391,25 Peñíscola 9.404,65 
Vinallop 454,17 Santa Magdalena de Polpis 1.838,43 

Vinaròs - L’Assumpció 21.218,14 
Vinaròs - Santa Maria 10.556,02 

TOTAL 406.032,00

ARXIPRESTATS Q. SEMI. C. GERMANOR F. COMP. C. RECT. ARANZELS TOTAL

Ribera d’Ebre - Priorat 9.847,17 6.701,11 21.314,73 5.328,68 2.151,05 45.342,74

Terra Alta 4.758,54 4.350,64 17.032,08 4.258,02 1.536,01 31.935,29

Els Ports - Maestrat 6.070,22 3.599,29 22.497,11 30.034,28 1.700,53 63.901,43

Baix Ebre 15.361,72 7.473,46 27.801,77 6.950,44 2.961,04 60.548,43

Delta - Litoral 12.837,15 2.276,26 24.839,21 6.209,80 3.013,53 49.175,95

Montsià - Tinença 17.746,89 4.317,18 28.798,67 7.199,67 3.472,55 61.534,96

Baix Maestrat 22.438,43 4.692,41 49.595,31 12.398,83 4.468,22 93.593,20

TOTAL 89.060,12 33.410,35 191.878,88 72.379,72 19.302,93 406.032,00
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GERMANOR 2014 III

Aportacions dels set arxiprestats, parròquia a parròquia, 2013

Distribució de les diverses aportacions per arxiprestats, 2013



Programa Projecte Total participants Núm. de Càritas 
amb aquest servei

ACOLLIDA

Acollida
Famílies 3.695

32Persones 11.868

Arce
Famílies 17

1Persones 85

Lots
Famílies 3.008

28Persones 10.349

Kg menjar (kg) 750.431 26

ALIMENTS
Menjador

Famílies 268
4Persones 890

Valentina
Famílies 24

1Persones 25

ROBA

Robers
Famílies 455

20Persones 1.847

Botiga de roba
Famílies 184

5Persones 7.434

INFANTS I JOVES
Recolzament Famílies 88

8escolar Persones 116

GENT GRAN Persones 389 14

FAMÍLIA
Famílies 35

2Persones 0

DONA
Clara Persones 20 1
Dia a dia Persones 14 1

Botiga Famílies

LABORAL
mobles Persones 2

Taller Famílies 24
costura Persones 24 2

SENSE SOSTRE Persones 1.849 19

PRESONS Persones 37 2

Alguna acció 
de sensibilització 20

Fires 24

SENSIBILITZACIÓ Campanyes 12

I PARTICIPACIÓ Publicacions 2

Events
(sopars, sortides,…) 4

Mitjans A/V 7
D
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Pla Estratègic Càritas
Diocesana de Tortosa

2014-2017
A finals del 2011, l’equip directiu inicià

un procés de consultes al Consell i als di-
rectius de les Càritas locals per ence tar un
procés de millora que facilités l’ac ció de
Cà ritas arreu de Bisbat. Aques tes consul -
tes es van concretar en la decisió de redac -
tar un Pla Estratègic que orientés els pas-
sos de Càritas en els propers anys.

Necessitats noves requereixen nous plan -
tejaments. Hem de ser valents per assumir
riscos, prudents en el consens i generosos
per donar respostes als nous signes dels
temps. No és suficient veure la realitat sinó
que cal interpretar-la a la llum de l’Evan ge   li.

Estem cridats a acompanyar i donar su -
port als que la societat rebutja. El servei a
l’Església en un compromís vers als més
desvalguts, veient en ells el rostre de Crist,
defineix la nostra identitat.

Cadascú en el seu equip de treball sap
com s’està realitzant aquesta tasca enco -
manada per l’Església, però on volem anar
i com fer-ho és una qüestió de discerniment
que l’hem de fer conjuntament:

ON ESTEM I COM ESTEM?

• Estem amb qui ningú vol estar?
• Estem on ningú vol estar?
• Estem com ningú vol estar?

ON VOLEM ANAR?

• Quina Càritas somiem?
• Cerquem la fidelitat al missatge de

Je sús?

COM ANAR-HI?

• Amb reflexions compartides
• Diàlegs participatius

La finalitat d’un vaixell no és navegar si -
nó arribar a port. No es tracta de multipli -
car reunions sense sentit, sinó de cercar
respostes y propostes d’accions que ens
possibiliten una Càritas digna i fidel al seus
objectius en la que tant els que acompa -
nyem com els acompanyats, participem
conjuntament enriquint-nos de manera mú -
tua.

La reflexió i discerniment seran molt
en riquidors per a nosaltres i per als que
vindran darrere. És una missió que les cir -
cums tàncies i la Providència, ens han en -
coma nat. Estic ben segur que tots junts ho
farem el millor que sabem i podem.

Gràcies.
Agustín Castell Maura

Director de Càritas Diocesana 
260.933 quilòmetres 

per atendre 
les parròquies sense 

capellà resident

El nombre d’habitants de la diòce -
si és de 294.473, en el marc d’un ter -
ritori que ar riba a 6.450 quilòmetres
quadrats.

Els quilòmetres que van fer-se l’any
pas sat per atendre a les parròquies
que no te nen sacerdot resident, van ar -
ribar als 260.933.

86 sacerdots en actiu i 141 parròquies

A la Diòcesi de Tortosa hi ha 120 sacerdots, 86 dels quals es -
tan en actiu i 34 són emèrits. A més a més, comptem amb 5
diaques permanents. 

Al territori del bisbat de la demarcació de Tar ragona hi ha 75
sacerdots, i corresponents a la de marcació de Castelló n’hi ha
26 sacerdots, més 15 residents fora de la diòcesi i 4 sacer dots
d’altres diòcesis.

El nombre de parròquies amb la Catedral de Tor  tosa inclosa
com a capdavantera, és de 142. A la demarcació de Tar ragona
n’hi ha 95, 52 de les quals estan servides des d’una altra par -
ròquia i, a la part de Castelló n’hi ha 47, de les que 26 estan ser -
vides des d’una altra parròquia.

La col·lecta del Dia 
de Germanor

Els donatius, al nostre bisbat de Tor -
tosa, van ascendir l’any 2103 a un to-
tal de 48.702,41 euros. Aquest import
correspon a la col·lecta de Ger ma nor
(33.410,35 euros) i a les quotes dels
subscriptors (15.292,06 euros) de l’any
2013.

Memòria de la gestió 2013
Càritas és el servei de la caritat de l’Església. Per tant, és la mateixa Església, no

una organització de l’Església. Càritas no és una ONG o una empresa de serveis socials.
L’o bra i serveis de Càritas és l’expressió d’amor de la comunitat cristiana i en concret de
la comunitat parroquial.

Càritas Diocesana de Tortosa està constituïda per 28 Càritas Parroquials, 5 In terpar roquials i 6 Arxi -
prestals i comptem amb 831 voluntaris que realitzen la seva tasca al llarg de tota la diòcesi.

Durant l’any 2013 Càritas ha atès 11.868 persones que constitueixen 3.695 famílies a la nostra diòce-
si destinant per a això 1.565.799,70 euros.

Acció social de Càritas
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IV GERMANOR 2014

Aplicació/Destí Import 

Ajuts a l’acció social 1.148.314,03 E
Sous i càrregues socials a projectes 151.804,83 E
Sous i càrregues socials a estructura 87.114,07 E
Despeses de funcionament 159.642,79 E
Altres despeses 26.781,52 E
Excedent i reserves -7.857,54 E

TOTAL 1.565.799,70 E 73,34%

9,70%

5,56%

10,20%
1,71%

Ajuts i col·laboracions

Sous i càrregues socials
a projectes

Sous i càrregues socials
a estructura

Despeses de funcionament

Altres despeses


