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Una Església i milers d’històries gràcies a tu

A

quest diumenge celebrem la Jornada
de Germanor. Conta l’Evangeli de sant
Lluc que a Jesús, a més dels apòstols
i altres deixebles, l’acompanyaven també un
grup de dones que ell havia guarit i que l’ajudaven sostenint el seu ministeri amb els seus
béns (Lc 8,3). També en els Fets dels Apòstols veiem com els creients venien les seues
possessions i lliuraven el producte de la venda als apòstols per socórrer les necessitats
dels més pobres (Ac 4,34-35).
Crist va fundar l’Església perquè continués
en aquest món la seva obra salvadora, i per
fer-lo present anunciant la seva Paraula, celebrant els sagraments i donant testimoni
del seu amor en la vida de caritat. Per tal de
poder ser fidel a aquesta missió, l’Església
continua necessitant la generositat de tots
aquells que, conscients de la seva responsabilitat com a cristians, estiguen disposats a
compartir els seus béns per poder complir
el mandat del Senyor.
Aquest any el lema de la Diada de Germanor, «Una Església i milers d’històries gràcies
a tu», vol conscienciar tots els fidels de la
necessitat d’ajudar a l’Església perquè serveixi millor i més adequadament a la societat que ens envolta. En primer lloc, en el compliment de la seua missió evangelitzadora,
amb activitats formatives i catequètiques,
en la conservació i construcció de temples,
en el manteniment d’institucions educatives com són els seminaris, en
les activitats pastorals amb els joves, famílies o malalts, ajudant els nostres missioners, etc... A més, l’Església manté institucions caritatives per
atendre les necessitats dels més pobres. Finalment, hem de contribuir al
sosteniment dels preveres, que entreguen la seua vida al servei del Poble

de Déu. Els cristians coneixem la riquesa de
la vida de l’Església i també les seues necessitats. La col·laboració econòmica és un
gest de comunió eclesial.
Aquest lema ens diu també que la finalitat última de les apor tacions dels fidels
no és el sosteniment d’una institució impersonal. Ho són les persones que es veuen
beneficiades per les accions pastorals, educatives, caritatives i assistencials de l’Església, que no existeix per a ella mateixa sinó per servir a les persones. Darrere de cada
persona a la que la comunitat eclesial ajuda hi ha una història humana que, gràcies
a la solidaritat dels cristians, pot convertir-se en una història de gràcia. Aquesta és
la raó fonamental que ha de motivar la nostra generositat en aquesta Jornada de Germanor.
Com és costum, la nostra diòcesi fa públics aquests dies els comptes de l’any anterior. Amb això podem veure que gràcies a
què som «una Església», que per la fe és solidària i acollidora, es fan possibles i reals
«milers d’històries» per la generositat dels
creients, de les famílies i de tanta gent de bona voluntat que valora l’àmplia i profunda labor de la comunitat cristiana.
Que aquesta jornada ens arribi al cor. Som
«una Església», i tots som responsables de
la seva missió. Compartim amb ella els nostres béns com ho feien aquell grup de dones amb Jesús i els primers cristians amb els apòstols.
Amb la meua benedicció,
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Jornada de Germanor 2015

T

ots formem part de la mateixa Església. Pel baptisme vàrem ser fets fills de Déu i així
entràrem a formar part de la gran família de fe, esperança i amor que és
la comunitat cristiana.
Creiem i vivim la nostra fe individual i personal en un ambient, en una
atmosfera comunitària. I en aquesta comunitat viva és en la que podem creure i viure aquesta fe, perquè
en ella i per ella hem rebut aquest
gran do de Déu.
Per tot això podem dir amb el lema de la campanya d’aquest 2015:
«Una Església i moltes històries gràcies a tu». Perquè cadascú de nosaltres contribuïm a l’enfortiment de
la comunitat cristiana a la que pertanyem. De tal manera que la nostra

parròquia i fins i tot la nostra diòcesi seria diferent si cadascú de nosaltres no aportés el que som i el que
tenim en benefici de tots. Qualitats,
temps, pregària... Tot ofert com a
ser vei als demés en nom de Jesús
són Bona Notícia així, també nosaltres som Bona Notícia.
Una part important de la col·laboració amb l’Església és la nostra
aportació econòmica, d’acord amb
les nostres possibilitats i a les necessitats de la nostra comunitat. Perquè sense aquesta ajuda, la nostra
parròquia, la nostra diòcesi no podrien desenvolupar gran part dels serveis que ofereixen a tots: el servei de
la caritat i de les qüestions socials,
el servei de la catequesi, la celebració dels sagraments, la predicació de

la Paraula, la presència i companyia
dels sacerdots... Per això és important la nostra aportació solidària.
La Jornada de Germanor, el 15
de novembre, és així una nova crida
a la generositat i a la responsabilitat. Una generositat i responsabilitat
que naixen de la nostra condició de
cristians i també de la nostra sensibilitat davant la tasca que està
realitzant l’Església en les nostres
parròquies i en la diòcesi.
Una anotació important, que cal
tenir ben present, és el canvi en la
deducció per les donacions. Com
saben, qui fa un donatiu té dret a
la desgravació fiscal corresponent
en la Declaració de la Renta de l’any
següent, a la desgravació fiscal corresponent en la declaració de l’Im-

post de Societats de l’any següent
i a mantenir el seu anonimat. Amb
la llei del 2015 hi ha un augment de
les quanties de desgravació, especialment a partir del 2016, que arribaran al 35% del que s’hagi donat.
Així, quan vostès facin un donatiu
no dubtin a demanar un justificant
que després els permetrà deduir
quantitats importants en les seves
declaracions.
Diumenge 15 de novembre, Diada
de Germanor, recordem-nos del bé
que rebem per mitjà de la nostra Església i aportem generosament els
nostres dons perquè ella pugui continuar aquesta labor amb nosaltres
i els germans.
Víctor-Manuel Cardona
Ecònom Diocesà
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ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT (Resultats ordinaris, any 2014)
INGRESSOS
INGRESSOS

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions
i serveis) ...........................................................................
2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus...) .…
3. Aportacions per assignació tributària i subvencions per
accions concretes ..............................................................

1.921.573,63

Total INGRESSOS ...................................................................

2.680.756,09

Aport. dels fidels
20%

548.822,84
210.359,62

Rendes del
patrimoni
8%

DESPESES
1. Personal (retribució dels preveres, personal seglar
i Seguretat Social) ..............................................................
2. Despeses de funcionament (culte, conservació d’edificis) .....
3. Activitats pastorals i aportacions solidàries (aportacions a
entitats d’Església i aportacions solidàries per accions socials)

Aportacions assignació tributària
72%

1.051.406,76
526.878,80
DESPESES
789.293,98

Total DESPESES .....................................................................

2.367.579,54

RESULTAT DE L’EXERCICI ORDINARI .......................................

313.176,55

OBRES EXTRAORDINÀRIES ....................................................

352.828,50

1. Obres Palau Episcopal .......................................................
2. Aportacions obres del Cabildo ............................................
3. Altres resultats extraordinaris .............................................

270.000,00
77.607,95
5.220,55

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................

–39.651,95

Comunió de béns
33%

Personal
45%

Funcionament i activitats
22%

PARRÒQUIES (Resultats ordinaris, any 2014)

INGRESSOS

INGRESSOS

Rendes del
patrimoni
8%

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions
i serveis) ...........................................................................
2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ....

1.348.921,59
124.201,64

Total INGRESSOS ...................................................................

1.473.123,23

DESPESES
1.
2.
3.
4.

Personal ...........................................................................
Despeses de funcionament ................................................
Activitats pastorals i aportacions solidàries .........................
Aportacions solidàries per a la Diòcesi (Fons de compensació,
fons cases rectorals, aranzels, Germanor, Seminari) ............

21.336,02
591.460,41
454.065,93

Aportació dels fidels
92%

382.388,32

DESPESES

Total DESPESES .....................................................................

1.449.250,68

RESULTAT DE L’EXERCICI ORDINARI .......................................

23.872,55

INGRESSOS EXTRAORDINARIS
(Subvencions, donacions, vendes de patrimoni i aportacions
de la Diòcesi) .........................................................................

796.163,32

DESPESES EXTRAORDINÀRIES
(Obres extraordinàries i adquisició de béns) .............................

–614.004,35

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................

206.031,52

Aportacions
a la Diòcesi
26%

Personal
1%

Funcionament
42%

Activitats
pastorals
31%

Aportació del fons comú diocesà a les parròquies, 2014
ARXIPRESTATS

FONS COMÚ

SEG. SOCIAL

KM

ANNEXOS

TOTAL

Ribera d’Ebre-Priorat
Terra Alta
Els Ports-Maestrat
Baix Ebre
Delta-Litoral
Montsià-Tinença
Baix Maestrat
TOTAL

89.924,85
31.928,26
55.348,70
59.334,66
53.158,16
79.937,42
78.452,63
448.084,68

17.529,00
8.413,92
14.724,36
11.043,27
14.023,20
18.931,32
14.198,49
98.863,56

12.931,86
10.040,16
13.160,24
6.173,79
5.758,32
8.025,46
7.348,08
63.437,91

14.237,00
5.808,00
10.512,00
4.818,00
5.607,00
7.740,00
2.844,00
51.566,00

134.622,71
56.190,34
93.745,30
81.369,72
78.546,68
114.634,20
102.843,20
661.952,15
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Aportacions dels set arxiprestats, parròquia a parròquia, 2014
Ribera d’Ebre-Priorat
Ascó
Benissanet
Bisbal de Falset, La
Cabacés
Capçanes
Colldejou
Darmós
Figuera, La
Flix
Garcia
Ginestar
Guiamets, Els
Lloar, El
Margalef
Marçà
Masroig, El
Miravet
Molar, El
Móra d’Ebre
Móra la Nova
Palma d’Ebre, La
Rasquera
Riba-Roja d’Ebre
Serra d’Almos, La
Tivissa
Torre de l’Espanyol, La
Vilella Baixa, La
Vinebre

47.082,03
2.525,48
2.609,86
1.136,67
1.070,26
1.177,06
275,02
817,11
283,91
5.111,16
1.694,89
1.417,66
1.071,82
680,43
917,79
912,75
1.119,94
1.403,00
801,88
5.726,79
4.277,10
1.624,36
1.454,38
2.749,72
664,07
2.578,84
1.341,88
684,12
954,08

Terra Alta
Arnes
Batea
Bot
Caseres
Corbera d’Ebre
Fatarella, La
Gandesa
Horta de Sant Joan
Pinell de Brai
Pobla de Massaluca, La
Prat de Compte
Vilalba dels Arcs

32.093,63
1.285,10
5.142,48
1.975,25
791,38
2.409,47
4.325,36
5.660,35
2.907,02
3.485,93
1.367,44
945,24
1.798,61

Els Ports-Maestrat
Canet lo Roig
Castellfort
Catí
Cervera del Maestre
Cinctorres
Xert
Xiva de Morella
Forcall
Herbés
Jana, La
Mata, La
Morella
Olocau del Rei
Ortells
Palanques
Portell de Morella
Salsadella, La
Sant Jordi
Sant Mateu
Sant Rafael del Río
Tírig
Todolella
Traiguera
Villores
Sorita

36.847,53
1.031,01
2.636,35
2.891,48
1.103,81
1.605,73
2.675,81
145,21
1.695,95
390,28
1.337,09
580,13
7.874,09
280,51
396,55
297,75
340,68
1.498,90
827,10
2.982,44
800,52
1.240,15
383,22
2.558,96
472,63
801,18

Baix Ebre
Aldover
Alfara de Carles
Raval de Cristo
Benifallet
Bítem
Campredó
Xerta
Jesús
Paüls
Reguers, Els
Roquetes
Tivenys
Tortosa - Sant Crist
Tortosa - M. D. Dels Àngels
Tortosa - M. D. Dolors
Tortosa - M. D. Roser
Tortosa - Sant Blai
Tortosa - Sant Jaume
Tortosa - Sant Pere
Vinallop

59.108,22
1.285,08
647,63
1.323,46
1.119,26
1.442,81
1.451,90
2.291,89
2.944,33
1.103,00
784,40
6.771,45
1.502,09
5.960,65
2.471,27
9.614,46
9.426,79
6.630,60
1.891,55
0,00
445,60

TOTAL

Delta-Litoral
Aldea L’
Aldea L’ - Ermita
Ametlla de Mar, L’
Ampolla, L’
Camarles - St. Jaume
Camarles - St. Joan
Deltebre Sant Miquel
Hospitalet de l’Infant
Deltebre L’Assumpció
Masriudoms
Montells, Els
Perelló, El
Pratdip
Sant Jaume d’Enveja
Vandellós

48.796,50
3.450,94
0,00
5.459,52
3.290,47
3.655,36
1.321,56
7.222,64
6.887,39
4.378,52
467,78
849,52
4.522,38
2.464,40
3.449,32
1.376,70

Montsià-Tinença
Amposta - Assumpció
Amposta - Sagrat Cor
Amposta - Sant Josep
Sénia, La
Freginals
Galera, La
Godall
Mas de Barberans
Masdenverge
Rosell
Sant Carles - Trinitat
Sant Carles - Sant Josep
Sant Joan del Pas
Santa Bàrbara
Ulldecona
Valentins, Els
Vallibona
Poble Nou del Delta

61.621,95
7.584,99
6.976,37
4.372,05
5.354,45
1.012,08
1.446,98
1.140,02
1.160,06
2.144,89
1.827,26
9.849,07
4.236,29
270,73
4.479,22
7.426,63
288,79
263,41
1.788,66

Baix Maestrat
97.930,34
Alcalà de Xivert
13.668,62
Alcanar
6.673,46
Benicarló - Sant Bartomeu 10.479,77
Benicarló - Sta. Maria del Mar 9.827,80
Benicarló - Sant Pere
6.432,83
Càlig - Sant Llorenç
2.297,27
Càlig - Santuari
0,00
Cases d’Alcanar, Les
2.004,45
Peñíscola
11.974,05
Santa Magdalena de Polpis
1.755,15
Vinaròs - L’Assumpció
21.195,53
Vinaròs - Santa Maria
11.621,41
383.480,20

Distribució de les diverses aportacions per arxiprestats, 2014
ARXIPRESTATS
Ribera d’Ebre - Priorat
Terra Alta
Els Ports - Maestrat
Baix Ebre
Delta - Litoral
Montsià - Tinença
Baix Maestrat
TOTAL

Q. SEMI.

C. GERMANOR

F. COMP.

C. RECT.

ARANZELS

TOTAL

9.847,17
4.758,54
6.070,22
15.058,51
12.837,15
17.746,89
22.438,43
88.756,91

6.665,01
3.967,75
4.317,35
6.745,37
2.541,76
4.581,27
4.988,11
33.806,62

22.735,10
17.716,50
19.830,75
27.419,07
24.470,05
28.768,40
52.385,23
193.325,10

5.683,78
4.429,13
4.957,69
6.854,77
6.267,51
7.192,10
13.996,31
49.381,29

2.150,97
1.221,71
1.671,52
3.030,50
2.680,03
3.333,30
4.122,25
18.210,28

47.082,03
32.093,63
36.847,53
59.108,22
48.796,50
61.621,95
97.930,34
383.480,20
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Campanya de
Germanor 2015

É

s el moment en que donem una ullada enrere per veure el que ha estat la nostra acció, els interessos que ens han mogut, les
il·lusions que hem posat en el dia a dia i l’esforç
amb el que hem anat donant creixement a l’acció de Càritas a les terres del nostre bisbat de
Tortosa; i com no a l’expressió del compromís
de la nostra fe en Jesús que ens inculcà que el
millor que podem fer cada dia és acollir, escoltar i acompanyar a les persones que se’ns apropen cercant una paraula tendra, un consell encertat, un alè per poder seguir endavant, un ajut
per poder arrossegar les pesades creus que pesen sobre les seves espatlles. Unes creus que
porten el nom d’atur, solitud, malaltia, pobresa,
addiccions, pèrdua de sentit i baixa autoestima, víctimes de violència, desestructuració familiar, desarrelament, desesperança,...
És molt el que es fa però també és cert que
és molt més el que es queda per fer.
Amb la dedicació dels més de 800 voluntaris i
l’aportació dels nostres col·laboradors hem pogut
oferir uns ajuts que han superat els 2.300.000 E.
Tot el que s’ha fet és el fruit del treball i la generositat de la bona gent que habiteu aquestes
terres del sud de Tarragona i nord de Castelló donant dia a dia el millor que teniu, repartint generositat a mans plenes per fer més digna la vida del nostre proïsme.
Recentment ens regalarem el que ha estat
com un cim conquerit: «El Pla Estratègic». Escrit
amb la lletra de tots i amb línies de projecció cap
al futur que volem que tingui la nostra Càritas. És
una tasca de tots i per a tots. De la reflexió personal i en equip naixeran nous estils de donar
respostes a les noves necessitats i als plantejaments de nous reptes. Ho devem a les persones que acudeixen a nosaltres i perquè s’ho mereixen.
Els objectius que ens hem proposat per a aquest
any i que aprovà l’Assemblea General el passat
30 de maig foren:
—Difondre les accions de Càritas en la comunitat cristiana cercant la seva implicació.
—Promoure que es treballi la Campanya Institucional de Càritas a nivell dels equips
i les comunitats parroquials.
—Elaborar un pla d’acollida, incorporació i
acompanyament als nou voluntaris, afavorint la incorporació de voluntaris des del sí
de comunitat cristiana.
—Focalitzar l’acció de Càritas en les accions
significatives amb els últims i no atesos.

La col·lecta del Dia
de Germanor
Els donatius, al nostre bisbat de Tor tosa,
van ascendir l’any 2014
a un total de 39.137,98
euros.
Aquest import correspon a la col·lecta de Germanor (33.806,62
euros) i a les quotes dels subscriptors
(5.331,36 euros).

Càritas
Diocesana de
Tortosa

FULL DOMINICAL

Resum dels principals projectes
de Càritas a la diòcesi
durant l’any 2014

PROJECTES

PERSONES
PARTICIPANTS

AGRUPADES
EN FAMÍLIES

12.714

3.912

Acollida i acompanyament
Valentina

38

Aliments

10.874

3.501

819

298

Robers

2.731

746

Botigues de roba

6.735

Menjadors socials

Recolzament escolar

144 nens/es
61 beques menjador
233

Gent gran

56

La família és la clau
Drogodependències: CECAS
Promoció de la dona: CLARA

105

Promoció de la dona: Dia a Dia

20

Inserció Laboral: Taller de cosir

24
1

Inserció Laboral: Botiga Mobles

1.849

Sense sostre

93

Presons
Sensibilització
En grans xifres:

• 33 Càritas parroquials/interparroquials
• 737 voluntaris/es
• 15 persones contractades
• 12 programes i 17 projectes desenvolupats
• 12.714 persones ateses mensualment/quinzenalment
• 2.031.823,56 E destinats a ajudar
• 87 E de cada 100 E destinats a ajudar

Dos nous documents que han vist la llum recentment ens carreguen d’il·lusió i d’esperança per fer camí sense pors i ens han donat llum
i certeses. Els que ens vinculem a la pastoral social i caritativa trobem amb ells un mirall. M’estic referint a la Butlla de convocatòria del Jubileu
Extraordinari de la Misericòrdia: Misericordiae
Vultus. El rostre de la misericòrdia. El desig del
Papa és que aquest any, la misericòrdia de Déu
sigui una experiència viscuda i pugui convertirse en una oportunitat per a que la Paraula de
Déu ressoni fort i decidida com a paraula i gest
de perdó, de suport, d’ajuda, d’amor. L’acció de
Càritas és expressió de la misericòrdia de Déu
vers els seus fills més desvalguts.
El segon és una instrucció pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola davant la crisi: Iglesia, servidora de los pobres. Multituds d’homes,

242.837 quilòmetres
per atendre
les parròquies sense
capellà resident
El nombre d’habitants de la diòcesi és de 294.473, en el marc d’un territori que ar riba a 6.450 quilòmetres
quadrats.
Els quilòmetres que van fer-se l’any
passat per atendre a les parròquies
que no tenen sacerdot resident, van arribar als 242.837.

dones i nens que cerquen refugi i asil, fugen de
la violència i vénen a morir a les portes d’Europa. Aquesta és una crida que no podem oblidar.
En aquest document l’anàlisi de l’Església, no
s’atura en la denúncia, sinó que avança propostes en clau profètica i esperançada com posar a
les persones en el centre de qualsevol model
de desenvolupament.
El nostre compromís és que Càritas faci camí.
No importa que les passes siguin curtes. Allò important es que ens moguem cap endavant. No
ens poséssim grans reptes que no puguem complir. És preferible que ens proposem accions significatives i a la vegada assequibles a les possibilitats de cada comunitat parroquial.
Agustí Adell
Secretari de Càritas
Diocesana de Tortosa

74 sacerdots en actiu i 141 parròquies
A la Diòcesi de Tortosa hi ha 106 sacerdots, 74 dels quals
estan en actiu i 32 són emèrits. A més a més, comptem
amb 5 diaques permanents.
Al territori del bisbat de la demarcació de Tarragona hi ha
64 sacerdots, i corresponents a la demarcació de Castelló
n’hi ha 24 sacerdots, més 14 residents fora de la diòcesi
i 4 sacerdots d’altres diòcesis.
El nombre de parròquies amb la Catedral de Tor tosa inclosa com a capdavantera, és de 142. A la demarcació de Tarragona n’hi ha 95, 52 de les quals estan servides des d’una altra parròquia i, a la part de Castelló n’hi ha 47, de les
que 26 estan ser vides des d’una altra parròquia.
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