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Vida Diocesana
B ISBAT  DE  TORTOSA

E
l 13 de novembre celebrem la Jornada de Germanor. Aques ta jorna -
da anual pretén ser una contribució a enfortir i envigorir el nostre sen -
timent de pertinença a l’Església diocesana. Tots formem part de

l’Església universal per mitjà del Poble de Déu que viu en una església
par ticular, en el nostre cas en l’Església diocesana de Tortosa. En ella hem
rebut el Baptisme que ens fa Fills de Déu, celebrem els sagraments rebent
l’aliment de Vida Eterna en la Paraula i l’Eucaristia, especialment, i vivim
la caritat en el servei als germans, d’una manera particular en els més ne -
cessitats.

Però aquest servei eclesial, aquests dons que rebem de l’anunci de l’E -
 vangeli, suposen la implicació de tots els creients, de tots els batejats, en
el sentit de formar part de la família dels Fills de Déu i de la necessi tat
que el Senyor vol tenir de nosaltres per poder transmetre la Bona No va a
tothom.

El ser i sentir-se comunitat cristiana porta a la participació, a la col·la-
boració, a interessar-se per l’Església diocesana. I aquí estan les diferents
formes de sostenir i fomentar la vida eclesial: la pregària, la catequesi, la
litúrgia, Càritas... i la col·laboració econòmica.

Tots els creients participem, en la mida de les nostres possibilitats i
d’a  cord amb les nostres qualitats, en la vida de l’Església. Com a Bisbe de
la diòcesi de Tortosa agraeixo tot el que feu: pregària, ajudar en la litúr-
gia de la parròquia, la catequesi, els grups, Càritas, l’economia i tants
d’altres serveis que presteu d’una manera silenciosa. Però també us ani-
mo a se guir en aquestes tasques que fan possible que l’Església pugui
continuar duent a terme la missió que li va confiar Jesús.

Que el sí que proclamem personalment i comunitària cada diumenge
en la celebració de la Missa, ens dugui a viure en l’Església com a autèn-
tica família que s’implica, es preocupa i col·labora.

Amb la meua benedicció i afecte.
† Enrique Benavent Vidal

Bisbe de Tortosa

13 de novembre de 2016. Jornada de Germanor

C
om agraïm que en els nostres
pobles i en les nostres par rò -
 quies es faci present el servei

del sacerdot: la predicació de la Pa -
rau la, la celebració dels Sagraments
i la vida de la Caritat! 

¡Com valorem el servei callat i efi -
 caç, pacient i bondadós de les cate -
quistes que cada setmana acompa -
nyen els nostres xiquets i adolescents
en la seva formació i compromisos
cristians! ¡Com apreciem la netedat
i po lidesa dels nostres temples par -
ro quials! ¡Qui na projecció són els vo -
lun taris i vo lun  tà ries de Càritas que,
sense distingir per sones, distribuei -
xen men jar, roba, atenció i somriures

als qui van per al  guna necessitat! Sí,
tot això i moltís sim més és la nos tra
Església dio  ce  sana de Torto sa. I ho
és per do de Déu, per la missió con-
fiada per Jesús als seus deixebles,
per la gràcia de l’Es perit Sant.

I es pot fer tot això perquè cen  te -
  nars de persones al llarg i ample 
de la geografia de la nostra diòcesi,
tant en parròquies grans com petites,
tant en llocs molt humils com en llocs
més vistosos, estan compromeses
en aquestes accions de l’Església
donant el seu temps, les seves ener-
gies, les seves capacitats. En de fi   -
ni tiva, donant el que són. Però també
hi ha un àmbit, que avui recordem

d’u na manera especial, que és ne-
cessari per poder viure en aquest
món: l’econòmic. Sen se l’ajuda eco -
nò mica de tants centenars de gene-
rositats sumades per a l’acció pas-
toral i caritativa, la nostra diòcesi no
podria arribar a realitzar tota l’obra
que està fent.

En aquest Full trobaran les dades
econòmiques del nostre Bisbat de
l’any 2015. És una informació que
naix de la transparència en l’econo-
mia i del dret que tenen els cristians
de conèixer quant sumen els seus
do natius i què es fa amb ells. Aques -
tes línies són un agraïment a la gene -
rositat de tots els qui amb els seus

donatius fan possible aquesta mis-
sió. Però aquest Full també vol ser un
record i una petició. Record de la ne-
cessitat que tenim de la col·labora-
ció econòmica de tots els qui, veient
la tasca que realitza la nostra Esglé -
sia en les parròquies, volen aportar el
seu granet de sorra perquè es pugui
continuar. I una petició a tots els cris -
tians i a tota persona de bona volun -
tat perquè, amb la seva generositat,
amb el seu donatiu, participi i ajudi la
nostra Església en la seva missió.

Agraint la seva ajuda i esperant la
seva col·laboració.

Víctor-Manuel Cardona
Ecònom Diocesà

¡



ARXIPRESTATS FONS COMÚ SEG. SOCIAL KM ANNEXOS TOTAL

Ribera d’Ebre-Priorat 77.833,12 14.874,72 9.494,76 12.265,28 114.467,88

Terra Alta 32.846,29 8.499,84 8.375,68 5.992,00 55.713,81

Els Ports-Maestrat 60.790,72 14.874,72 15.702,07 11.018,00 102.385,51

Baix Ebre 66.377,15 10.624,80 6.383,52 6.240,00 89.625,47

Delta-Litoral 60.003,28 12.749,76 2.888,91 4.646,00 80.287,95

Montsià-Tinença 76.327,02 16.999,68 9.138,55 7.740,00 110.205,25

Baix Maestrat 70.231,09 12.749,76 5.657,76 3.396,00 92.034,61

TOTAL 444.408,67 91.373,28 57.641,25 51.297,28 644.720,48
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Aportació del fons comú diocesà a les parròquies, 2015
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DESPESES

INGRESSOS
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RESULTATS DE L’ANY 2015. 
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT

INGRESSOS ............................................................................ euros

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions 
i serveis) .......................................................................... 530.535,32

2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ... 201.654,51

3. Aportacions per assignació tributària i subvencions 
per accions concretes ........................................................ 1.792.585,51

4. Altres ingressos extraordinaris ........................................... 191.978,91

Total INGRESSOS ................................................................... 2.716.754,25

DESPESES .............................................................................. euros

1. Personal (retribució dels preveres, personal seglar 
i Seguretat Social) ............................................................. 1.027.724,78

2. Despeses de funcionament (culte, conservació d’edificis...) .. 386.512,07

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries (aportacions a
entitats d’Església i aportacions solidàries per accions socials) 521.615,51

4. Despeses extraordinàries (obres extraordinàries, adquisició 
de béns i amort. remodelació Seminari) ............................. 694.779,22

Total DESPESES .................................................................... 2.630.631,58

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ...................................... 86.122,67

RESULTATS DE L’ANY 2015.
PARRÒQUIES I CABILDO CATEDRAL

INGRESSOS ............................................................................ euros

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions 
i serveis) .......................................................................... 1.523.004,55

2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ... 121.004,22

3. Altres ingressos extraordinaris ........................................... 692.463,20

Total INGRESSOS ................................................................... 2.336.471,97

DESPESES .............................................................................. euros

1. Personal ........................................................................... 8.488,43

2. Despeses de funcionament ................................................ 584.989,17

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries ........................ 542.332,21

4. Aportacions solidàries per a la Diòcesi (Fons de compensació,
fons cases rectorals, aranzels, Germanor, Seminari) ........... 611.227,80

5. Despeses extraordinàries ................................................... 800.412,91

Total DESPESES .................................................................... 2.547.450,52

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ...................................... –210.978,55



Ribera d’Ebre-Priorat 45.766,17 Els Ports-Maestrat 35.843,10 Delta-Litoral 43.506,16

Ascó 2.131,71 Canet lo Roig 1.109,28 Aldea L’ 3.314,15 
Benissanet 1.888,77 Castellfort 2.633,54 Aldea L’ - Ermita 0,00 
Bisbal de Falset, La 1.201,10 Catí 2.598,14 Ametlla de Mar, L’ 5.349,33 
Cabacés 997,07 Cervera del Maestre 1.112,87 Ampolla, L’ 3.221,58 
Capçanes 1.523,86 Cinctorres 1.426,98 Camarles - St. Jaume 3.171,56 
Colldejou 717,51 Xert 2.254,74 Camarles - St. Joan 1.049,00 
Darmós 655,29 Xiva de Morella 325,70 Deltebre Sant Miquel 5.922,23 
Figuera, La 221,45 Forcall 1.506,97 Hospitalet de l’Infant 6.471,72 
Flix 5.621,25 Herbés 542,19 Deltebre L’Assumpció 3.761,80 
Garcia 1.804,23 Jana, La 1.348,07 Masriudoms 546,28 
Ginestar 1.202,82 Mata, La 598,91 Montells, Els 810,36 
Guiamets, Els 1.065,97 Morella 7.120,58 Perelló, El 3.581,72 
Lloar, El 437,84 Olocau del Rei 334,98 Pratdip 2.312,97 
Margalef 1.075,19 Ortells 394,88 Sant Jaume d’Enveja 2.442,74 
Marçà 919,40 Palanques 297,75 Vandellós 1.550,72 
Masroig, El 927,45 Portell de Morella 302,86 
Miravet 892,33 Salsadella, La 1.336,65 Montsià-Tinença 61.639,15 

Molar, El 805,08 Sant Jordi 874,62 Amposta - Assumpció 7.232,28 
Móra d’Ebre 4.995,91 Sant Mateu 3.122,34 Amposta - Sagrat Cor 6.557,40 
Móra la Nova 4.091,46 Sant Rafael del Río 775,00 Amposta - Sant Josep 4.526,09 
Palma d’Ebre, La 1.657,66 Tírig 1.370,22 Sénia, La 5.408,65 
Rasquera 1.146,86 Todolella 353,72 Freginals 1.130,65 
Riba-Roja d’Ebre 3.311,33 Traiguera 2.758,71 Galera, La 1.333,09 
Serra d’Almos, La 659,75 Villores 503,72 Godall 1.188,06 
Tivissa 2.379,93 Sorita 839,68 Mas de Barberans 1.166,56 
Torre de l’Espanyol, La 1.382,46 Masdenverge 2.256,34 
Vilella Baixa, La 1.109,94 Baix Ebre 60.491,82 Rosell 2.018,41 
Vinebre 942,55 Aldover 2.010,58 Sant Carles - Trinitat 9.885,75 

Alfara de Carles 618,98 Sant Carles - Sant Josep 4.607,36 
Terra Alta 30.690,39 Raval de Cristo 1.296,05 Sant Joan del Pas 309,24 
Arnes 840,18 Benifallet 1.151,37 Santa Bàrbara 4.360,94 
Batea 4.614,69 Bítem 1.573,95 Ulldecona 7.247,60 
Bot 1.739,51 Campredó 1.505,27 Valentins, Els 398,84 
Caseres 696,50 Xerta 3.071,29 Vallibona 285,31 
Corbera d’Ebre 2.670,66 Jesús 3.151,01 Poble Nou del Delta 1.726,58 
Fatarella, La 4.048,07 Paüls 1.326,75 
Gandesa 6.869,02 Reguers, Els 719,71 Baix Maestrat 95.055,85 

Horta de Sant Joan 3.032,49 Roquetes 6.798,96 Alcalà de Xivert 13.943,08 
Pinell de Brai 2.749,72 Tivenys 1.513,87 Alcanar 5.389,40 
Pobla de Massaluca, La 1.096,10 Tortosa - Sant Crist 5.028,42 Benicarló - Sant Bartomeu 13.552,33 
Prat de Compte 353,93 Tortosa - M. D. Dels Àngels 2.474,31 Benicarló - Sta. Maria del Mar 6.817,01 
Vilalba dels Arcs 1.979,52 Tortosa - M. D. Dolors 9.845,97 Benicarló - Sant Pere 6.274,43 

Tortosa - M. D. Roser 9.496,23 Càlig - Sant Llorenç 3.855,60 
Tortosa - Sant Blai 6.492,35 Càlig - Santuari 0,00 
Tortosa - Sant Jaume 1.944,35 Cases d’Alcanar, Les 2.006,17 
Tortosa - Sant Pere 0,00 Peñíscola 8.636,59 
Vinallop 472,40 Santa Magdalena de Polpis 1.596,26 

Vinaròs - L’Assumpció 22.871,90 
Vinaròs - Santa Maria 10.113,08 

TOTAL 372.992,64

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

Ribera d’Ebre - Priorat 9.847,17 6.222,92 21.851,39 5.462,85 2.381,83 45.766,16

Terra Alta 4.758,54 3.487,15 17.138,52 4.284,63 1.021,56 30.690,40

Els Ports - Maestrat 6.070,22 2.962,57 20.149,29 5.037,32 1.623,70 35.843,10

Baix Ebre 15.058,52 6.488,26 28.525,52 7.131,38 3.288,16 60.491,84

Delta - Litoral 12.837,15 2.335,73 20.695,09 5.173,77 2.464,42 43.506,16

Montsià - Tinença 17.746,89 4.340,59 29.047,57 7.261,89 3.242,21 61.639,15

Baix Maestrat 22.438,43 5.064,93 50.387,27 12.596,82 4.568,38 95.055,83

TOTAL 88.756,92 30.902,15 187.794,65 46.948,66 18.590,26 372.992,64
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Aportacions dels set arxiprestats, parròquia a parròquia, 2015

Distribució de les diverses aportacions per arxiprestats, 2015
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D
’ençà que el bisbe D. Ricardo M. Carles
decretà que s’erigís la Residència Dioce -
sana d’Ancians «Sant Miquel Arcàngel»,

per a «l’exercici de la caritat amb els ancians,
i l’atenció espiritual i material dels mateixos»;
aquesta Casa s’ha mantingut fidel a l’esperit fun-
dacional al llarg d’aquests ja trenta-un anys de
la seva fundació.

En aquest sentit, la residència fa anys que ofe-
reix el programa «Compartint Taula», per a aten -
dre a persones sense recursos i en risc d’exclu sió
social. Aquest programa consisteix en oferir-los
menús gratuïts, fent-se càrrec del cost dels ma -
teixos la pròpia residència.

En total són 3.650 menús cada any entregats
a persones beneficiàries, el 96% de les quals són
majors de 65 anys.

Residència Diocesana d’Ancians 
«Sant Miquel Arcàngel»

L
’Església neces -
sita de tots i ca -
dascú de nos al -

tres. 
Càritas amb l’es-

forç, el treball i tot l’a   -
mor de que són capa ços els 770 volun -
ta ris, aquest any 2015 ha mostrat el seu
testimoni de misericòrdia amb l’acom-
panyament a més d’11.200 persones
de 3.722 famílies en les 33 Càritas del
nos tre Bisbat de Tortosa, amb els 14 pro -
 jec  tes i programes que du a terme i amb
un cost econòmic de 2.352.222 E. 

Mostrem-nos agraïts pel que tenim
com a Església diocesana i que és molt.

Que la generositat de tots augmen ti
aquesta presència engrescadora d’una
Església diocesana viva i cohe rent amb
els valors de l’Evangeli.

Càritas diocesana

La col·lecta del Dia 
de Germanor

Els donatius, al nos-
tre bisbat de Tor  to sa,
van ascendir l’any 2015
a un total de 35.454,19
euros. 

Aquest import cor res -
pon a la col·lecta de Ger ma nor (30.902,15
eu ros) i a les quotes dels subscriptors
(4.552,04 euros).

FULL DOMINICAL

13 de novembre de 2016

IV GERMANOR 2016

240.280 quilòmetres 
per atendre 

les parròquies sense 
capellà resident

El nombre d’habitants de la diòce -
si és de 284.163, 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 240.280.

74 sacerdots en actiu i 141 parròquies

A la Diòcesi de Tortosa hi ha 106 sacerdots, 74 dels quals
es tan en actiu i 32 són emèrits. A més a més, comp tem
amb 5 diaques permanents. 

Al territori del bisbat de la demarcació de Tar ragona hi ha
64 sacerdots, i corresponents a la de marcació de Cas te lló
n’hi ha 24 sacerdots, més 14 residents fora de la diòcesi
i 4 sacer dots d’altres diòcesis.

El nombre de parròquies amb la Catedral de Tor  tosa inclo -
sa com a capdavantera, és de 142. A la demarcació de Tar -
 ragona n’hi ha 95, 52 de les quals estan servides des d’u-
na 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 Residència Diocesana d’Ancians «Sant Miquel Arcàngel»
ofereix menús gratuïts per a persones necessitades

Delegació diocesana de MissionsCàritas 
diocesana

D
urant l’any 2015, la De -
lega ció diocesana de Mis -
sions, gràcies a la gene  ro -

sitat dels donatius que se’ns van
donar, vam poder oferir 74.217,86
euros per la Mis sió universal mit -
jançant les Obres Mis  sionals Pon -
tifícies. Per altra ban da, la delega -

ció de Tortosa hem recolzat tam-
bé als nostres missioners dioce -
sans a Perú i a República Do mi  ni -
ca na, sense oblidar els religio sos
que estan escampats arreu del
món.

En total van ser 38.445,98 eu -
ros recollits i enviats directament

a ells per cooperar en les seues
tasques. Per a Ayacucho, on es -
tà Mn. Javier Obón, 20.046,53 eu -
ros i a República Do minicana, on
està Roger Marco i Ma ria Palau,
14.679,99 euros.

Delegació diocesana 
de Missions

Càritas
Diocesana de

Tortosa


