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DIÒCESI DE TORTOSA

Amb tu, som una gran família
Diumenge 7 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un 

dia per a recordar que junts construïm una parròquia viva, compromesa, 
apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Però la tasca de l’Església 

va més enllà d’un dia i un lloc, com mostren les dades d’aquesta 
publicació. Per això et demanem que, en la mesura de les teves 

possibilitats, col·laboris amb la teva parròquia  oferint el teu temps, 
les teves qualitats, el teu donatiu i la teva pregària.
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LA NOSTRA ESGLÉSIA

† Enrique Benavent Vidal
   Bisbe de Tortosa

L’Església diocesana de Tortosa, com a part  
de l’Església catòlica –porció del poble de Déu 
que peregrina per aquestes terres nostres– és 
una comunitat formada per persones que, atretes 
per Jesús, volen seguir el seu camí i la seva vida 
posant en pràctica l’Evangeli que preguen 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 Germanor 2021, 
que celebrem el dia 7 de novembre, l’Església 
diocesana de Tortosa –com totes les del territori– 
fa una crida a tota persona creient i a tota 
persona de bona voluntat, que s’adona i reconeix 
la labor de l’Església, per a dir-li: “Som el que tu 
ens ajudes a ser. Som una gran família amb tu”.

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 seves qualitats 
sinó senzillament perquè van ser escollits per Ell, 
per poder desenvolupar la missió que li havia 
confiat el Pare i que ha de continuar fins a la fi.

Així, també avui l’Església universal i les Esglésies 
diocesanes necessitem col·laboradors. Millor dit, 

Som allò que tu ens ajudes a ser.
Amb tu, som una gran família
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CARTA A LA DIÒCESI

tots som col·laboradors de Crist. 
Per això podem dir que “Som una 
gran família amb tu...”, sense 
tantes persones que treballem en 
l’edificació del regne: mossens, 
catequistes, voluntaris de Càritas, 
lectors, els consells parroquials, 
els consells d’economia, els qui 
mantenen vius els nostres temples 
parroquials... i les que senzillament 
fan la seva aportació econòmica, 
per petita que sigui.

Som les persones les qui  
formem l’Església i possibilitem que 
l’Església pugui continuar la missió 
de Jesús. Per això us vull dir a tots: 
gràcies. A les que col·laboreu més 
constantment i directa i també a les 
que, per diverses circumstàncies, 
només ho feu puntualment. Gràcies! 
Tots som necessaris per al present.

Encara que sabem que el qui 
porta el timó i la vida de la nostra 

església és el Senyor, Ell ens crida a 
col·laborar. Col·laboració principal 
en buscar-lo, conèixer-lo, viure 
l’Evangeli i predicar-lo. Però també 
col·laboració material i econòmica 
perquè estem en el món on es 
necessiten 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 nostra 
consciència de membres de la gran 
família que és l’Església i de que 
“Som el que tu ens ajudes a ser. 
Som una gran família amb tu”.

Així, també avui 
l’Església universal 
i les Esglésies 
diocesanes necessitem 
col·laboradors
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Compte de resultats de la diòcesi de Tortosa

Ingressos ordinaris

Aportacions directes dels fidels  1.190.871,47 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà) 1.794.424.71 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats 2.106.585,01 €

Altres ingressos corrents 348.683.84 €

Ingressos extraordinaris 1.251.023,79 €

TOTAL INGRESSOS                                              6.691.588,82 €

Aportacions directes dels fidels

Assignació tributària 
(Fons Comú Interdiocesà)

Altres ingressos corrents

Ingressos extraordinaris

Ingressos de patrimoni i altres activitats

17,80 %

26,80 %

31,50 %

5,20 %

18,70 %
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Compte de resultats de la diòcesi de Tortosa

Despeses ordinàries

Accions pastorals i assistencials 808.287,79 € 

Retribució del clergat 1.158.087,83 €

Retribució del personal seglar 1.053.144,55€

Aportacions als centres de formació 1.022.419,17 €

Conservació edificis i despeses de funcionament 921.418,78 €

Despeses extraordinàries 1.078.897,75 € 

TOTAL DESPESES 6.042.255,87 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats

Retribució del clergat

Accions pastorals i assistencials

Retribució del personal seglar

Conservació edificis i despeses de funcionament

Despeses extraordinàries

Aportacions als centres de formació

13,40%

19,20%

17,4%

16,90 %

15,20 %

17,90 %

%

%

%
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Activitat celebrativa
«Si alguna cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra 
consciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum 
i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els 
contingui, sense un horitzó de sentit i de vida».  

L'Església a Tortosa
LA NOSTRA ESGLÉSIA

Baptismes

Confirmacions Matrimonis

Primeres comunions
411

348 32

732

Uncions dels malalts
478

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l’any 2020.
Font: Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal Espanyola
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Activitat pastoral i evangelitzadora
«La parròquia, per tant, és una comunitat convocada per l’Esperit Sant, 
per anunciar la Paraula de Déu i fer renéixer nous fills a la font baptismal; 
reunida pel seu pastor, celebra el memorial de la passió, mort i resurrecció 
del Senyor, i dona testimoni de la fe en la caritat, vivint en un estat 
permanent de missió, perquè a ningú li manqui el missatge salvador, que 
dona la vida».  

ACTIVITATS

90 Preveres

142 Parròquies

2 Seminaristes

400 Catequistes

176 Religioses i
 religiosos

Diaques permanents 4
Monges / monjos de clausura 

65
Monestirs 9
Missioners 13

Activitat educativa
«L’educació és el millor servei que es pot prestar a la societat, ja que és la 
base de tota transformació de progrés humà, tant personal com comunitari».  
(Papa Francesc)

4.776 Alumnes
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Activitat caritativa i assistencial
«A l’hora present, caracteritzada a vegades per situacions de marginació i 
solitud, la comunitat parroquial està cridada a ser signe viu de la proximitat 
de Crist, a través d’una xarxa de relacions fraternes, projectades vers les 
noves formes de pobresa». 

LA NOSTRA ESGLÉSIA

Centres per a la promoció 
de la dona i víctimes de 
violència

Persones ateses: 146

Centres per a mitigar la 
pobresa
 
Persones ateses: 9.439

36

Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones 
amb discapacitat
 
Persones ateses: 724

5

Projectes de cooperació 
al desenvolupament

1Centres per a la defensa 
de la vida i la família 
 
Persones ateses: 138

Centres de menors i joves 
i altres per a la tutela de 
la infància

Persones ateses: 101



9
Novembre 2021

persones ateses en 41 centres

10.548
ACTIVITATS

Voluntaris de Càritas
684

Voluntaris de Mans 
Unides

48

Activitat cultural
«Prestar atenció a la bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme 
utilitarista». (Papa Francesc)

Béns immobles d’interès 
cultural

Projectes de construcció i 
rehabilitació

18 7
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LA NOSTRA ESGLÉSIA

La sinodalitat és encàrrec de Jesús a tots 
els seus seguidors. El papa Francesc ens 
diu que la sinodalitat representa el camí 
principal per a l’Església. Perquè també 
per a l’Església val l’slogan: o surem tots o 
ens enfonsem!  

El procés sinodal que el papa Francesc 
ha inaugurat a Roma el 10 d’octubre (i a 
Tortosa el nostre bisbe el dissabte 16 en 

la fase diocesana) és criteri fonamental 
del camí cristià que anima la resta de 
criteris de la nostra fe. La veritat és el 
conjunt harmoniós de moltes veritats: 
amb la sinodalitat se’ns hi subratlla una 
particularment necessària avui. 

L’Església necessita la implicació de tot 
el poble de Déu aportant cadascú el que 
pugui, com la viuda pobra de l’Evangeli, 
participant en aquest repte: ¿Com 
animar els cristians desanimats? ¿Com 
recuperar la il·lusió de militants en procés 
d’abandonament? ¿Com retornar vitalitat 
al zel apostòlic dels consagrats? ¿Com 
presentar avui als joves la proposta 
evangèlica de Jesús d’una manera fidel i 
atractiva? 

Que la generositat econòmica sigui signe i 
preàmbul de la generositat participativa al 
procés sinodal.  

Josep Lluis Arín Roig 
Vicari general

Actualitat

L’Església és sinodalitat

El papa Francesc ha convocat 
l’Església universal a un procés 
sinodal per plantejar-nos cóm 
es fa avui això de caminar junts 
vers l’ideal irrenunciable de la 
primera comunitat cristiana en 
què tots eren constants a escoltar 
l’ensenyament dels apòstols, 
a posar en comú els béns, a 
reunirse per partir el pa i per a 
la pregària (Ac 2,42). 



DADES BÀSIQUES DE LA SUBSCRIPCIÓ PERIÒDICA A FAVOR DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA
Ordre de domiciliació de càrrec SEPA

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el subscriptor autoritza l’Arquebisbat / Bisbat o parròquia a enviar al banc 
del subscriptor aquesta ordre perquè carreguin al compte la quantitat assenyalada. El subscriptor podrà sol·licitar la devolució. 
Aquesta haurà de sol·licitar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte del subscriptor.

Cognoms/Surname	

Nom/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicili/Address	

Núm.	Esc.	Pis/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

País/Country	

Telèfon/Phone

Banc	o	Caixa/Bank	or	savings	bank

Domicili/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, el subscriptor presta el seu consentiment exprés perquè les 
seves dades siguin tractades per a gestionar la seva subscripció. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a tercers, 
llevat d’obligació legal. El termini de conservació de les dades vindrà determinat per la relació que el subscriptor mantingui amb 
l’Arquebisbat / Bisbat o parròquia escollida. Pot exercir els seus drets (accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i 
oposició) dirigint-se per escrit al responsable del tractament. Aquest Butlletí de subscripció està adaptat a la normativa d’Adendos 
SEPA (zona única de pagaments).

Butlletí de subscripció

NÚMERO DE COMPTE IBAN

codi europeu banc            sucursal          digit control                   número de compte

Se subscriu amb la quantitat de

Mes     Trimestre   Semestre     Any

A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui

Arquebisbat/Bisbat de

Parròquia de (nom)

Població de

Sí         No

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

 FIRMA DEL SUBSCRIPTOR



EL TEU DONATIU, 
AMB UN CLIC

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’Internet. Tant és quan, com 
o des de quin dispositiu ho facis, només has d’entrar a www.donoamiiglesia.es i fer el 
teu donatiu amb un clic. I tu tries a quina parròquia o diòcesi destines el teu donatiu, 
o si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.

A donoamiiglesia.es POTS FER EL TEU DONATIU
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COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es

DISSENY
Proximity

MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Tortosa   

Cruera, 5. Apdo. 16    
43080 Tortosa (Tarragona)      

www.bisbattortosa.org    

TAN FÀCIL, TAN RÀPID,  TAN CÒMODE…


