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“Som allò que tu ens ajudes a ser. 

              Amb tu som una gran Família” 

 

Jornada Germanor 2021 
 

El proper diumenge 7 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 34.900,99 euros recollits. Van ser 

1.664,46 euros més que en l’edició de l’any 2019. 

 

Dins dels comptes presentats hem de destacar.  

 

Per un costat els resultats de l’Administració General de la Diòcesi (Bisbat). Degut 

principalment a un descens en els ingressos derivats de les aportacions dels fidels en uns 

120.000 euros i un augment d’uns 100.000 euros en les despeses relatives a les activitats 

pastorals i aportacions solidàries per a acció social, el bisbat va tancar l'exercici amb una 

disminució de 174.738,03 euros davant el resultat de l’exercici 2019; tenint uns 

ingressos, el 2020, de 2.903.758,69 euros i unes despeses de 2.378.792,97, acabant amb 

un superàvit de 524.965,72 euros. Conseqüència, tant la disminució d’ingressos com 

l’augment de les despeses, de la pandèmia que estem sofrint. Destacant, tot i això, el 

augment de número d’ajudes per mitjà del www.donoamiiglesia.es, un mitjà per ajudar a 

la diòcesi i les parròquies que a més facilita als donants per a la desgravació 

corresponent d’acord amb la legislació vigent. 

 

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

també un descens en els seus ingressos que passen de 2.092.595,27 euros en l’any 2019 

a 1.854.833,88 euros l'any 2020, 237.761,39 euros menys. Mentre que les despeses tan 

sols disminueixen 72.564.33 euros, passant de 1.917.517,29 en 2019 a la quantitat de 

1.844.952,96 euros en 2020. El resultat de l’exercici 2020 dóna un superàvit de 9.880,92 

euros davant del benefici de 175.077,98 euros de l’any 2019. El que suposen 165.197,06 

euros menys. 

 

És de destacar que malgrat la disminució dels ingressos patits a causa de la pandèmia de 

la Còvid, les despeses en l’acció pastoral i solidària de l’Administració General de la 

Diòcesi han augmentat 100.000 euros, el que ve a reafirmar el compromís de l’església 

diocesana amb els més necessitats. 

 

http://www.donoamiiglesia.es/


26 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 26 projectes socials, l’any 2020 en què 

hem patit de ple la pandèmia de la COVID-19. Aquests projectes van permetre atendre 

directament 8.534 persones i 3.644 famílies. Aquesta acció social la van dur a terme 

l’equip de 18 tècnics i treballadors professionals de Càritas i la generositat de 684 

voluntaris i voluntàries. Les despeses totals de Càritas al Bisbat de Tortosa van ser de 

2.394.140,46 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 165 persones. Encara que es va veure molt afectada per la pandèmia de la còvid i es 

va haver de restringir l’entrada al centre de tota persona externa. En els darrers mesos, 

una mitjana de 115 persones fan ús del servei residencial i unes 35 utilitzen el Centre de 

Dia. També cal recordar que la residència diocesana ha mantingut en marxa, mentre s’ha 

pogut, el projecte solidari “Compartint Taula”, que va donar àpats gratuïts a gent gran 

amb dificultats econòmiques i/o socials i que arribaven derivades dels serveis socials 

municipals. L’any 2020, aquest projecte encara va poder servir 1.764 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 59.489,69€; per mitjà de Mans Unides s’han fet arribar 

139.765,11€; i als Sants Llocs un total de 5.053,28€. 


