
ball de tantes persones: mossens, catequistes, 
voluntàries de Càritas, lectors, consells parro-
quials, consells d’economia, les qui mantenen 

«Som el que tu ens ajudes a ser.  
Som una gran família amb tu»
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Vida DiocesanaB ISBAT  DE  TORTOSA

«Som el que tu ens ajudes a ser»

Germanor» és la jornada anual 
que l’Església celebra, en -
guany el 8 de novembre, per -

què tots prenguem consciència de la 
nostra responsabilitat, com a creients 
i com a membres del Poble de Déu, 
de col·laborar d’acord a les nostres 
possibilitats en la missió que ens va 
confiar Jesús: anunciar l’Evangeli, ce -
 lebrar els sagraments i viure la cari-
tat. 
  Una jornada que com tota realitat 
d’aquest temps ve marcada per la 
pandèmia que estem vivint arreu del 
món. Un problema sanitari, social, 
econòmic... que no ens pot portar a 
tancar-nos en nosaltres mateixos, al 
contrari, ens ha d’obrir més a desco-
brir la realitat de la nostra pobresa 
humana, la realitat de l’amor de Déu 

«
per tots i cadascú de nosaltres, i des -
cobrir, ara més que mai, la crida a un 
compromís ferm de responsabilitat i 
solidaritat que aquesta situació su-
posa. 
  La Covid-19 ens ha mostrat la nos -
tra fragilitat. Pensàvem que ja ho te-
níem tot controlat i un petit micro -
organisme ha ficat el món sencer en 
crisi. I això ens ha mostrat que som 
interdependents: ningú pot salvar-se 
sol. Necessitem l’ajuda dels altres, 
igual que la irresponsabilitat d’un 
posa en perill els demés. Així podem 
aprendre quina és la llibertat autèn-
tica: no fer el que ens ve de gust sinó 
allò que és bo i veritable per a tots. 
  D’aquesta manera podem enten-
dre també la vida de la nostra Esglé -
sia i el motiu d’aquesta Jornada de 

Germanor que aquest any té per le-
ma: «Som el que tu ens ajudes a ser. 
Som una gran família amb tu. Amb el 
teu temps, les teves qualitats, el teu 
recolzament econòmic i la teva pre-
gària.» 
  I com a comunitat que som, l’Es -
glésia ens parla d’interdependència. 
Que tots som necessaris i que tots 
ens necessitem, de manera princi-
pal a Jesús. Però Ell ens ha deixat 
lliures i per això l’Església, que és el 
que Ell vol, arriba a ser de la manera 
«que tu ens ajudes a ser». Som una 
gran família que necessita del nos-
tre temps, qualitats, del suport eco-
nòmic i sobretot de la pregària per-
què és l’Esperit qui porta l’Església  
i qui la sosté. L’Església, d’alguna ma- 
nera, també depèn de nosaltres. 

  Som d’aquesta manera gràcies a 
l’ajuda que tots donem al Crist: mos -
sens, catequistes, voluntaris de Cà -
ri tas, els qui ajudeu en la litúrgia, els 
qui formeu part dels consells pasto-
rals o d’economia, els qui esteu atents 
a les necessitats materials i d’infra -
estructures per a desenvolupar la mis -
sió evangelitzadora... A tots: gràcies! 
  Però no ens quedem aquí. Conti -
nuem, creixem en el nostre camí de 
fe i de compromís solidari amb l’Es -
glésia parroquial, diocesana i univer-
sal. Només arrelats al Crist i amb el 
nostre sí, que implica també la nos-
tra aportació econòmica, podrem 
desenvolupar la missió que se’ns ha 
confiat. 

Víctor-Manuel Cardona 
Ecònom diocesà

vius els nostres temples parroquials... i les que 
senzillament fan la seva aportació econòmica, 
per petita que sigui. 
  Som les persones qui formem l’Església i 
possibilitem que continuï la missió de Jesús. 
Per això us vull dir a tothom: gràcies. A les que 
col·laboreu més constant i directament i també 
a les que, per diverses circumstàncies, només 
ho feu puntualment. Gràcies! Tots som neces-
saris per al present. 
  Encara que sabem que el qui porta el timó 
de la nostra Església és el Senyor, Ell ens crida 
a col·laborar. La nostra col·laboració principal 
és buscar-lo, conèixer-lo, viure l’Evangeli i pre-
dicar-lo. Però també és important la col·labora-
ció material i econòmica, perquè avui es neces-
siten els mitjans adequats per poder transmetre 
d’una forma actual a Jesús i el seu missatge de 
misericòrdia, que és el que més necessiten els 
nostres germans. 
  Que aquesta jornada de Germanor ens ajudi 
a tots a renovar la consciència de pertinença a 
la gran família de l’Església. «Som el que tu ens 
ajudes a ser. Som una gran família amb tu.» 
  Amb la meua benedicció i afecte, 

 
† Enrique Benavent Vidal 

Bisbe de Tortosa

L ’Església diocesana de Tortosa —porció 
del poble de Déu que peregrina en aques -
tes terres nostres—, com a part de l’Es -

glésia catòlica, és una comunitat formada per 
persones que, atretes per Jesús, volen seguir el 
seu camí posant en pràctica l’Evangeli que pre-
guen i prediquen, els sagraments que celebren 
i la caritat que viuen i dispensen a tota persona 
que s’apropa amb alguna necessitat. 
  Per això, en aquesta jornada de Germa -
nor 2020, l’Església tortosina fa una crida als 
creients i a tota persona de bona voluntat que 
s’adona i reconeix la labor de l’Església, perquè 
«Som el que tu ens ajudes a ser. Som una gran 
família amb tu», amb el teu temps, les teves 
qualitats, el teu recolzament econòmic i la teva 
oració. 
  El mateix Jesús quan va venir a anunciar la 
Bona Nova no va voler estar sol. Al contrari. Va 
buscar col·laboradors, no destacats per les se-
ves qualitats, senzillament escollits per Ell per 
desenvolupar la missió que li havia confiat el 
Pa re i que ha de continuar fins a la fi. 
  Així, també avui l’Església universal i les es-
glésies diocesanes necessitem col·laboradors. 
Tots som col·laboradors de Crist. Per això podem 
dir que «Som una gran família amb tu...». No se -
ria possible l’edificació del Regne sense el tre-



 ARXIPRESTATS                    FONS COMÚ       SEG. SOCIAL                  KM        ANNEXOS      ESTIP. MISSES             VOTIU               TOTAL 

 Ribera d’Ebre-Priorat               95.795,80          15.531,52       13.366,01         6.895,56              6.631,11        6.861,72      145.081,72  
 Terra Alta                                44.161,74          11.648,64        9.227,32        2.998,00              3.618,44        2.477,84        74.131,98  
 Montsià-Tinença                      91.306,52           20.385,12        7.516,32        4.482,00              8.255,00      12.470,20      144.415,16  
 Baix Ebre                                80.257,05           14.560,80        2.952,32        2.777,50              5.740,25        5.023,53      111.311,45  
 Delta-Litoral                            59.105,76          14.560,80         6.485,30        3.036,00              5.709,84        6.084,36        94.982,06  
 Els Ports-Maestrat                  69.088,10          14.560,80      11.831,52        4.650,00              3.834,12        3.954,48      107.919,02  
 Baix Maestrat                       111.682,54          21.355,84        4.887,84        1.896,00            12.174,84      14.075,28      166.072,34  
 TOTAL                                  551.397,51        112.603,52      56.266,63      26.735,06            45.963,60      50.947,41      843.913,73
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II GERMANOR 2020

Aportació del fons comú diocesà a les parròquies, 2019 

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

DESPESES

RESULTATS DE L’ANY 2019.  
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT 

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

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions  
i serveis) .......................................................................... 740.552,92 

2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ... 131.308,73 

3. Aportacions per assignació tributària i subvencions  
per accions concretes ........................................................ 1.861.730,45 

4. Altres ingressos extraordinaris ........................................... 402.680,33 

Total INGRESSOS ................................................................... 3.136.272,43 

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

1. Personal (retribució dels preveres, personal seglar  
i Seguretat Social) ............................................................. 1.318.638,36 

2. Despeses de funcionament (culte, conservació d’edificis...) .. 470.962,48 

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries (aportacions a 
entitats d’Església i aportacions solidàries per accions socials) 367.796,69 

4. Despeses extraordinàries (obres extraordinàries, adquisició  
de béns i amort. remodelació Seminari) ............................. 279.171,15 

Total DESPESES .................................................................... 2.436.568,68 

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ...................................... 699.703,75 
 
 

RESULTATS DE L’ANY 2019. 
PARRÒQUIES I CABILDO CATEDRAL 

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

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions  
i serveis) .......................................................................... 983.176,30 

2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ... 120.036,25 

3. Altres ingressos extraordinaris ........................................... 989.382,72 

Total INGRESSOS ................................................................... 2.092.595,27 

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

1. Personal ........................................................................... 18.519,15 

2. Despeses de funcionament ................................................ 630.470,33 

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries ........................ 140.412,54 

4. Aportacions solidàries per a la Diòcesi (Fons de compensació,  
fons cases rectorals, aranzels, Germanor, Seminari) ........... 330.223,84 

5. Despeses extraordinàries .................................................. 797.891,43 

Total DESPESES .................................................................... 1.917.517,29 

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ...................................... 175.077,98 

Ingressos  
extraordinaris

Assignació  
tributària

Aportacions  
dels fidels

Rendiment  
del patrimoni

Despeses  
extraordinàries

Pastoral

Personal Funcionament

Aportacions  
dels fidels

Rendiment  
del patrimoni

Ingressos  
extraordinaris

Pastoral

Personal
Funcionament

Despeses  
extraordinàries

Aportacions solidàries  
per la Diòcesi



 Ribera d’Ebre-Priorat             44.053,73              Els Ports-Maestrat                 37.101,86             Delta-Litoral                         32.347,48 
 Ascó                                       1.703,34             Canet lo Roig                               864,86             Aldea L’                                 1.915,77 
 Benissanet                             1.064,37             Castellfort                                2.325,72             Aldea L’ - Ermita                            0,00 
 Bisbal de Falset, La                   818,89              Catí                                          4.462,46             Ametlla de Mar, L’                  3.613,29 
 Cabacés                                    897,81             Cervera del Maestre                    838,83             Ampolla, L’                             2.437,50 
 Capçanes                               1.776,26             Cinctorres                                2.024,76             Camarles - St. Jaume              1.605,22 
 Colldejou                                   561,01             Xert                                         2.752,34             Camarles - St. Joan                    756,81 
 Darmós                                     374,04             Xiva de Morella                            278,52             Deltebre Sant Miquel              3.928,18 
 Figuera, La                                221,34             Forcall                                      2.084,66             Hospitalet de l’Infant              6.582,85 
 Flix                                         4.963,64             Herbés                                        154,87             Deltebre L’Assumpció             2.487,23 
 Garcia                                    1.739,94             Jana, La                                   1.854,71             Masriudoms                              312,43 
 Ginestar                                    783,85             Mata, La                                     834,66             Montells, Els                             540,51 
 Guiamets, Els                         2.070,95             Morella                                     7.718,25             Perelló, El                               2.755,37 
 Lloar, El                                     342,14             Olocau del Rei                             355,06             Pratdip                                   2.342,79 
 Margalef                                 1.008,78             Ortells                                         171,53             Sant Jaume d’Enveja               1.683,39 
 Marçà                                     1.201,65             Palanques                                     11,10             Vandellós                               1.386,14 
 Masroig, El                                953,02             Portell de Morella                        412,11                                                                        
 Miravet                                   1.000,77             Salsadella, La                           1.088,18             Montsià-Tinença                   48.551,18 
 Molar, El                                    903,27             Sant Jordi                                    611,43             Amposta - Assumpció              5.440,27 
 Móra d’Ebre                            5.053,00             Sant Mateu                              2.985,68             Amposta - Sagrat Cor              4.421,10 
 Móra la Nova                          3.342,42             Sant Rafael del Río                      551,93             Amposta - Sant Josep             3.109,13 
 Palma d’Ebre, La                    1.120,55             Tírig                                         1.352,10             Sénia, La                               3.848,97 
 Rasquera                                   640,86             Todolella                                      559,61             Freginals                                1.056,98 
 Riba-Roja d’Ebre                     2.696,77             Traiguera                                  2.180,42             Galera, La                              1.124,02 
 Serra d’Almos, La                   1.156,22             Villores                                        349,69             Godall                                       643,10 
 Tivissa                                    4.294,70             Sorita                                          278,38             Mas de Barberans                  1.154,70 
 Torre de l’Espanyol, La               989,82                                                                                         Masdenverge                          1.815,98 
 Vilella Baixa, La                      1.360,30             Baix Ebre                               55.257,48             Rosell                                    1.143,95 
 Vinebre                                   1.014,02             Aldover                                        938,15             Sant Carles - Trinitat               9.906,32 
                                                                           Alfara de Carles                           548,11             Sant Carles - Sant Josep         3.803,41 
 Terra Alta                             20.508,93             Raval de Cristo                            938,99             Sant Joan del Pas                      316,49 
 Arnes                                        540,74             Benifallet                                12.081,52             Santa Bàrbara                        3.319,82  
 Batea                                     3.978,78             Bítem                                       1.309,31             Ulldecona                               5.162,06 
 Bot                                         1.165,76             Campredó                                1.149,78             Valentins, Els                             332,05 
 Caseres                                    563,15             Xerta                                        1.712,26             Vallibona                                   210,37 
 Corbera d’Ebre                        1.764,64             Jesús                                       2.164,34             Poble Nou del Delta                1.742,46 
 Fatarella, La                           2.001,60             Paüls                                          986,22                                                                         
 Gandesa                                 4.546,14             Reguers, Els                                638,20             Baix Maestrat                      92.403,18 
 Horta de Sant Joan                 1.346,67             Roquetes                                  5.001,07             Alcalà de Xivert                     13.810,36  
 Pinell de Brai                          2.627,67             Tivenys                                     1.327,90             Alcanar                                   9.619,54 
 Pobla de Massaluca, La             492,95             Tortosa - Sant Crist                   2.246,30             Benicarló - Sant Bartomeu    12.874,72  
 Prat de Compte                          579,56             Tortosa - M. D. Dels Àngels       1.591,77             Benicarló - Sta. Maria del Mar  5.634,54 
 Vilalba dels Arcs                        901,27             Tortosa - M. D. Dolors               6.037,56             Benicarló - Sant Pere              7.288,20  
                                                                           Tortosa - M. D. Roser                9.347,15             Càlig - Sant Llorenç                 3.225,86  
                                                                           Tortosa - Sant Blai                    5.568,49             Càlig - Santuari                              0,00  
                                                                           Tortosa - Sant Jaume                1.160,77             Cases d’Alcanar, Les                 888,52  
                                                                           Vinallop                                       509,59             Peñíscola                               8.242,18  
                                                                                                                                                      Santa Magdalena de Polpis     1.042,66  
                                                                                                                                                      Vinaròs - L’Assumpció           23.529,91  
                                                                                                                                                      Vinaròs - Santa Maria              6.246,69  
 TOTAL                                                                                                                                                                                     330.223,84

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

 Ribera d’Ebre - Priorat              3.938,87               6.307,65             25.579,94               6.394,98               1.832,28           44.053,72 
 Terra Alta                                1.903,42               1.990,85             12.502,74               3.125,68                  986,23           20.508,92 
 Els Ports - Maestrat                 2.428,09               3.658,62             21.657,32               7.664,33                1.693,50            37.101,86 
 Baix Ebre                                6.023,41               4.115,96             24.955,64             17.488,91               2.673,57           55.257,49 
 Delta - Litoral                           5.134,86               1.665,37             18.527,20               4.631,80               2.388,26           32.347,49 
 Montsià - Tinença                    7.071,77               3.768,33             27.642,85                6.910,71               3.157,52           48.551,18 
 Baix Maestrat                          8.975,37               5.078,06             54.747,84             19.806,96               3.794,95           92.403,18 
 TOTAL                                   35.475,79             26.584,84           185.613,53             66.023,37             16.526,31         330.223,84

FULL DOMINICAL
8 de novembre de 2020

GERMANOR 2020 III

Aportacions dels set arxiprestats, parròquia a parròquia, 2019 

Distribució de les diverses aportacions per arxiprestats, 2019 
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E ls esforços per una assistència 
de qualitat en unes instal·la-
cions modernes i funcionals i 

amb una atenció centrada en la per-
sona han donat com a fruit el fet que 
prop de 198 persones es beneficien 
dels serveis que ofereix la nostra re-
sidència diocesana d’ancians. 
  En els darrers mesos, una mitjana 
de 120 persones fan ús del servei re-
sidencial i unes 50 utilitzen el Cen -
 tre de Dia. Aquesta obra del Bisbat 
de Tortosa segueix en la línia d’aten-
dre a les persones que sol·liciten fer 

ús dels seus serveis d’una manera 
personalitzada, adaptant-nos a les se- 

ves necessitats i a les seves realitats. 
També en el darrer any 2019, per mit-

jà del projecte social de la Residèn -
cia «Compartint taula», hem donat 
2.028 àpats a persones per diferents 
necessitats socials. 
  Des de la Residència mostrem la 
nostra satisfacció per continuar amb 
aquesta realitat, fruit del treball i de-
dicació de tantes persones i pro -
fessionals que ens han precedit en 
aquests 141 anys d’història de la nos- 
tra Casa. 
 

Residència diocesana d’Ancians  
«Sant Miquel Arcàngel» 

Un any més, l’Església ens 
convida a créixer en la cons- 
ciència que som Església. 

En l’apartat social, Càritas ha es-
tat atenta a les necessitats de les 

persones que o bé viuen amb nosaltres o ens vi-
siten passant cap a altres indrets geogràfics cer-
cant noves oportunitats per viure dignament. 
  Al Bisbat de Tortosa, Càritas té seu en 34 po-
blacions. La dedicació i generositat de 684 volun-
tàries i voluntaris i la professionalitat de 18 tèc-
nics i treballadors ens posen rostre. Les tasques 
d’aquests voluntaris les fan possibles un total de 
1.540 donants i col·laboradors. 
  L’any 2019 es van desenvolupar al territori 21 
projectes socials. Han estat 7.829 les persones 
beneficiades i 3.259 famílies ateses. Per sexe, el 
52% de les persones ateses eren dones i el 48%, 
homes. Les despeses totals de Càri tas al Bisbat 
de Tortosa han estat de 2.176.351 €.  
  Càritas segueix sent necessària per a moltes 
persones. Necessitem ajuts de tota mena per su-
perar mancances de tot tipus. Us necessitem a 
tots. 

Agustí Castell Maura 
Director de Càritas diocesana de Tortosa

La col·lecta del Dia  
de Germanor 

Els donatius acon -
 seguits en la col -
lecta de Germa -
nor de l’any pas-
sat a la diòcesi de 

Tor tosa van assolir la quantitat de 
33.236,53 euros.  
  La major part d’aquest import 
correspon a la col·lecta de Germa -
nor que va recollir 26.584,84 eu-
ros.  
  Els 6.651,69 euros restants van 
arribar per la via de les quotes dels 
subscriptors.

FULL DOMINICAL
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Quilòmetres que fan  
els sacerdots per atendre  

les parròquies  
sense capellà resident 

  Amb la Catedral de Tortosa, el bisbat tor   -
 tosí té 142 parròquies. D’aquestes, 95 es 
troben situades a la demarcació de Tarra -
go  na. Més de la meitat, un total de 58, han 
de ser servides per sacerdots desplaçats 
des d’una altra parròquia.  
  A la demarcació de Castelló la proporció 
és simi lar. Hi ha 47 parròquies, de les quals 
30 han de ser servides des d’una altra par -
ròquia. 
  L’any passat, els capellans van fer un to -
 tal de 232.925 quilòmetres per atendre les 
parròquies que no tenen sacerdot resident.

 

71 sacerdots en actiu  
i 141 parròquies 

  La diòcesi de Tortosa té 276.265 habitants. La 
major part, 195.152, a la demarcació de Tar ragona. 
Els 81.113 restants es troben a la demarcació de Cas -
 telló. En total, el territori diocesà abasta una extensió 
de 6.450 quilòmetres quadrats. Any rere any, el bis-
bat de Tortosa treballa per garantir una bona atenció 
a tots els fidels, tot i les dificultats com la gran exten -
sió del territori i el fet que algunes parròquies no po-
den tenir capellà resident. 
  La diòcesi de Tortosa compta en l’actualitat amb 
93 sacerdots, dels quals 71 estan en actiu i 22 són 
emèrits. Actualment, al territori del bisbat a la demar-
cació de Tarragona hi ha 56 sacerdots. A la demarca- 
ció de Castelló n’hi ha 23. Es manté estable el nú-
mero de sacerdots residents fora de la diòcesi, en 
són 14. 

Prop de 198 persones han fet ús dels serveis que ofereix  
la Residència diocesana d’Ancians «Sant Miquel Arcàngel»

Delegació diocesana de Missions
Càritas diocesana

Gràcies a la generositat dels donatius 
que se’ns van donar l’any 2019, la De -
legació diocesana de Missions vam po -

der oferir durant l’any passat 58.496,48 euros 
per a la Missió Universal mitjançant les Obres 
Missionals Pontifícies. Per una altra banda, des 
de la Delegació de Tortosa també vam donar 
suport als nostres missioners diocesans, sense 
oblidar els religiosos que estan escampats ar-
reu del món. En total van ser 21.755,27 els eu-
ros recollits i enviats directament per cooperar 
en les seves tasques. Per al laic missioner de 
Sant Carles de la Ràpita, Mike Safont, que es-
tava a l’Equador 3.650 euros, per a la missio-
nera de Benicarló, Maria Àngels Cornelles, que 
fa molts anys que resideix a Malabo (Guinea 
Equatorial) 1.475 euros, i per a la missione- 
ra comboniana Maria Rosa Piquer de la Mata, 
que per motius de salut fa temps que viu a 
Madrid, però va estar més de 40 anys compar-
tint la seva vida amb el poble sudanès, en el 
qual el projecte que ella i altres missioners van 
començar encara continua vigent, van recollir-
se 1.351,60 euros. 

  Molt agraïts per la vostra col·laboració, so-
bretot en estos moments que estem vivint.   
  Els nostres missioners també us ho agraei-
xen de tot cor, ells malgrat les dificultats con-
tinuen entregant-se incansablement. 
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