
catequistes, voluntaris de Càritas, lectors, els con sells 
parroquials, els consells d’economia, els qui man te -
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Vida DiocesanaB ISBAT  DE  TORTOSA

«Somos lo que tú nos ayudas a ser.  
Somos una gran familia contigo» 

Con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración

La Iglesia diocesana de Tortosa, como 
parte de la Iglesia católica —porción 
del pueblo de Dios que peregrina en 

estas tierras nuestras— es una comuni-
dad formada por personas que, atraídas por 
Jesús, quieren seguir su camino y su vida 
poniendo en práctica el Evangelio que oran 
y predican; los sacramentos que celebran y 
la caridad que viven y dispensan a toda per -
sona que se acerca con alguna necesidad. 
  Por ello, en esta jornada de Germanor 
2021, que celebramos el día 7 de noviem-
bre, la Iglesia diocesana de Tortosa —co-
mo todas las del territorio— hace una lla-
mada a toda persona creyente y a toda 
per sona de buena voluntad, que valora y 
reconoce la labor de la Iglesia, para decir -

le: «Somos lo que tú nos ayudas a ser. So -
mos una gran família contigo.» 
  El mismo Jesús, cuando vino a anun-
ciar la Buena Noticia, no quiso estar solo. 
Al contrario. Buscó colaboradores, no des -
tacados por sus cualidades sino sencilla-
mente porque fueron elegidos por Él, pa-
ra poder desarrollar la misión que le había 
confiado el Padre y que ha de continuar 
hasta el fin. 
  Así también hoy, la Iglesia universal y las 
iglesias diocesanas necesitamos colabo-
radores. Mejor dicho, todos somos cola-
boradores de Cristo. Por eso podemos de -
cir que «Somos una gran família contigo», 
sin tantas personas que trabajamos en la 
edificación del Reino: sacerdotes, catequis -

tas, voluntarios de Cáritas, lectores, los con -
 sejos parroquiales, los consejos de eco-
nomía, los que mantienen vivos nues tros 
templos parroquiales… y quienes sen ci -
llamente hacen su aportación económica, 
por pequeña que sea. 
  Somos las personas las que formamos 
la Iglesia y posibilitamos que la Iglesia pue -
da continuar la misión de Jesús. Por eso os 
quiero decir a todos: ¡gracias! A las que co -
 laboráis más constante y directamente y 
también a quienes, por diversas circuns-
tancias, sólo lo hacéis puntualmente. ¡Gra -
 cias! Todos somos necesarios para el pre -
sente. 
  Aunque sabemos que quien lleva el ti-
món y la vida de nuestra Iglesia es el Se -

ñor, Él nos llama a colaborar. Colabo ra ción 
principal en buscarlo, conocerlo, vivir el 
Evangelio y predicarlo. Pero también cola -
boración material y económica porque es -
tamos en el mundo donde se necesitan los 
medios adecuados para poder transmitir 
de una forma actual a Jesús y su mensaje 
de misericordia que es el que más necesi -
tan nuestros hermanos. 
  Que esta jornada de Germanor nos ayu -
de a todos a renovar nuestra conciencia de 
miembros de la gran familia que es la Igle -
sia y de que «Somos lo que tú nos ayudas 
a ser. Somos una gran família contigo». 
  Con mi bendición y afecto, 

† Enrique Benavent Vidal 
Obispo de Tortosa

nen vius els nostres temples parroquials... i les que 
senzillament fan la seva aportació econòmica, per pe -
tita que sigui. 
  Som les persones les qui formem l’Església i pos-
sibilitem 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 puntual-
ment. Gràcies! Tots som necessaris per al present. 
  Encara que sabem que el qui porta el timó i la vi-
da de la nostra Església és el Senyor, Ell ens crida a 
col·laborar. Col·laboració principal en buscar-lo, co -
nèixer-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 mis-
satge 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». 
  Amb la meua benedicció i afecte, 

† Enrique Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa 

L’Església diocesana de Tortosa, com a part de l’Es -
glésia catòlica —porció del poble de Déu que pe -
regrina per aquestes terres nostres— és una co -

munitat formada per persones que, atretes per Jesús, 
volen seguir el seu camí i la seva vida posant en pràc -
tica 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 dioce -
sana 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’Esglé -
sia, 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 po-
der 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 esglésies 
diocesanes necessitem col·laboradors. Millor dit, tots 
som col·laboradors de Crist. Per això podem dir que 
«Som una gran família amb tu...», sense tantes perso -
nes que treballem en l’edificació del Regne: mossens, 

«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



 ARXIPRESTATS                    FONS COMÚ       SEG. SOCIAL        ANNEXOS                    KM             MISSES             VOTIU                TOTAL 

 Ribera d’Ebre-Priorat             103.616,02          14.469,12         6.895,56         14.055,06          7.091,52        5.905,92       152.033,20  
 Terra Alta                                45.568,60            9.646,08        3.084,00          8.750,47           2.894,88        1.902,60         71.846,63  
 Montsià-Tinença                      93.641,80           16.880,64        4.620,00          6.351,20          7.632,60        9.942,36       139.068,60  
 Baix Ebre                                76.507,90           11.454,72        2.922,00          2.883,00          7.734,12        7.134,24       108.635,98  
 Delta-Litoral                            59.528,30          12.057,60         3.378,00          5.167,00          6.025,08        7.516,80         93.672,78  
 Els Ports-Maestrat                  67.807,57            9.646,08        4.814,50        15.487,28          2.776,70        3.826,28       104.358,41  
 Baix Maestrat                       122.176,81          19.292,16        1.896,00          3.772,24        14.616,72      14.247,60       176.001,53  
 TOTAL                                  568.847,00           93.446,40      27.610,06         56.466,25        48.771,62      50.475,80       845.617,13

FULL DOMINICAL
7 de novembre de 2021

II GERMANOR 2021

Aportació del fons comú diocesà a les parròquies, 2020 

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

DESPESES

RESULTATS DE L’ANY 2020.  
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT 

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

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions  
i serveis) .............................................................................. 620.353,74 

2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ..... 132.417,87 

3. Aportacions per assignació tributària i subvencions  
per accions concretes ........................................................... 1.890.407,38 

4. Altres ingressos extraordinaris .............................................. 260.579,70 

Total INGRESSOS ...................................................................... 2.903.758,69 

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

1. Personal (retribució dels preveres, personal seglar  
i Seguretat Social) ................................................................ 1.324.813,71 

2. Despeses de funcionament (culte, conservació d’edificis...) ... 388.239,16 

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries (aportacions a 
entitats d’Església i aportacions solidàries per accions socials) 467.528,77 

4. Despeses extraordinàries (obres extraordinàries, adquisició  
de béns i amort. remodelació Seminari) ................................ 198.211,33 

Total DESPESES ........................................................................ 2.378.792,97 

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................... 524.965,72 
 
 

RESULTATS DE L’ANY 2020. 
PARRÒQUIES I CABILDO CATEDRAL 

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

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions  
i serveis) .............................................................................. 735.637,95 

2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ...... 128.751,84 

3. Altres ingressos extraordinaris ............................................... 990.444,09 

Total INGRESSOS ...................................................................... 1.854.833,88 

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

1. Personal ............................................................................... 19.448,61 

2. Despeses de funcionament ................................................... 586.658,83 

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries ........................... 85.575,03 

4. Aportacions solidàries per a la Diòcesi (Fons de compensació,  
fons cases rectorals, aranzels, Germanor, Seminari) .............. 272.584,07 

5. Despeses extraordinàries ...................................................... 880.686,42 

Total DESPESES ........................................................................ 1.844.952,96 

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................... 9.880,92 

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             41.118,11              Els Ports-Maestrat                 27.432,71             Delta-Litoral                         28.588,56   
 Ascó                                      1.777,62             Canet lo Roig                               649,02             Aldea L’                                 1.690,53 
 Benissanet                                945,69             Castellfort                                2.316,66             Aldea L’ - Ermita                            0,00 
 Bisbal de Falset, La                   790,59             Catí                                          2.592,25             Ametlla de Mar, L’                  3.580,87 
 Cabacés                                 1.035,74             Cervera del Maestre                    470,25             Ampolla, L’                             2.109,12
 Capçanes                               2.060,34             Cinctorres                                1.932,58             Camarles - St. Jaume              1.387,11  
 Colldejou                                   729,52             Xert                                         1.642,59             Camarles - St. Joan                    668,30 
 Darmós                                     363,89             Xiva de Morella                            219,33             Deltebre Sant Miquel              3.537,10 
 Figuera, La                                224,55             Forcall                                      1.780,17             Hospitalet de l’Infant              6.216,24 
 Flix                                         5.297,74             Herbés                                        168,37             Deltebre L’Assumpció             1.970,42 
 Garcia                                    1.431,10             Jana, La                                   1.426,83             Masriudoms                              258,86 
 Ginestar                                    555,27             Mata, La                                     371,08             Montells, Els                             471,07 
 Guiamets, Els                         1.539,76             Morella                                    5.985,45             Perelló, El                               2.428,70 
 Lloar, El                                     141,13             Olocau del Rei                             212,36             Pratdip                                   2.048,41 
 Margalef                                    638,64             Ortells                                        184,45             Sant Jaume d’Enveja               1.183,00 
 Marçà                                       968,53             Palanques                                     11,10             Vandellós                               1.038,83 
 Masroig, El                                786,23             Portell de Morella                        339,61                                                                        
 Miravet                                   1.091,34             Salsadella, La                             634,58             Montsià-Tinença                   41.421,18 
 Molar, El                                    870,16             Sant Jordi                                    481,44             Amposta - Assumpció              5.039,72 
 Móra d’Ebre                           5.598,33             Sant Mateu                              2.450,17             Amposta - Sagrat Cor              3.936,30 
 Móra la Nova                          2.793,28             Sant Rafael del Río                      485,33             Amposta - Sant Josep             2.443,98 
 Palma d’Ebre, La                       732,76             Tírig                                            419,08             Sénia, La                               2.857,66 
 Rasquera                                  435,51             Todolella                                     525,49             Freginals                                   652,88 
 Riba-Roja d’Ebre                     2.616,35             Traiguera                                  1.618,59             Galera, La                              1.007,43 
 Serra d’Almos, La                   1.092,22             Villores                                       306,98             Godall                                       516,30 
 Tivissa                                   3.790,85             Sorita                                          208,95             Mas de Barberans                     932,52 
 Torre de l’Espanyol, La               847,96                                                                                         Masdenverge                          1.183,23 
 Vilella Baixa, La                      1.324,18             Baix Ebre                               39.536,60             Rosell                                    1.004,22 
 Vinebre                                     638,83             Aldover                                        643,37             Sant Carles - Trinitat               8.076,30 
                                                                           Alfara de Carles                           291,40             Sant Carles - Sant Josep         3.705,30 
 Terra Alta                             16.046,51             Raval de Cristo                            644,56             Sant Joan del Pas                      252,57 
 Arnes                                        442,37             Benifallet                                     486,85             Santa Bàrbara                        3.048,48  
 Batea                                     3.684,16             Bítem                                       1.117,66             Ulldecona                               4.705,68 
 Bot                                        1.038,72             Campredó                                1.066,11             Valentins, Els                             262,08 
 Caseres                                    387,04             Xerta                                       1.385,00             Vallibona                                   117,73 
 Corbera d’Ebre                          988,08             Jesús                                       1.962,37             Poble Nou del Delta                1.678,80 
 Fatarella, La                           1.319,03             Paüls                                          812,07                                                                         
 Gandesa                                3.266,83             Reguers, Els                                467,86             Baix Maestrat                      78.440,40 
 Horta de Sant Joan                 1.227,43             Roquetes                                 6.376,02             Alcalà de Xivert                     11.638,57  
 Pinell de Brai                          1.758,99             Tivenys                                     1.164,49             Alcanar                                   3.195,46 
 Pobla de Massaluca, La             599,70             Tortosa - Sant Crist                   1.621,36             Benicarló - Sant Bartomeu    11.617,41  
 Prat de Compte                         595,82             Tortosa - M. D. Dels Àngels       1.797,17             Benicarló - Sta. Maria del Mar  5.147,17 
 Vilalba dels Arcs                        738,34             Tortosa - M. D. Dolors               5.299,58             Benicarló - Sant Pere              9.811,90  
                                                                           Tortosa - M. D. Roser                8.139,69             Càlig - Sant Llorenç                 2.099,58  
                                                                           Tortosa - Sant Blai                    4.874,86             Càlig - Santuari                              0,00  
                                                                           Tortosa - Sant Jaume                   935,94             Cases d’Alcanar, Les                 959,69  
                                                                           Vinallop                                       450,24             Peñíscola                               6.737,78  
                                                                                                                                                      Santa Magdalena de Polpis        941,72  
                                                                                                                                                      Vinaròs - L’Assumpció           20.257,02  
                                                                                                                                                      Vinaròs - Santa Maria              6.034,10  
 TOTAL                                                                                                                                                                                     272.584,07

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

 Ribera d’Ebre - Priorat              3.938,87               6.408,18             23.219,77               5.804,94               1.746,33           41.118,09   
 Terra Alta                                1.903,42               2.017,68               8.978,80               2.244,70                  901,91           16.046,51   
 Els Ports - Maestrat                 2.428,09               2.903,73             16.617,77               4.154,44               1.328,70           27.432,73   
 Baix Ebre                                6.023,41               3.690,32             19.657,89               7.621,08               2.543,91           39.536,61   
 Delta - Litoral                           5.134,86               1.992,36             15.249,13               3.812,28               2.399,93           28.588,56   
 Montsià - Tinença                    7.071,77               3.616,21             22.178,00               5.544,50               3.010,70           41.421,18   
 Baix Maestrat                          8.975,37               5.645,92             45.045,55             14.711,96               4.061,59           78.440,39   
 TOTAL                                   35.475,79             26.274,40           150.946,91             43.893,90             15.993,07         272.584,07  
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GERMANOR 2021 III

Aportacions dels set arxiprestats, parròquia a parròquia, 2020 

Distribució de les diverses aportacions per arxiprestats, 2020 



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 640 volun-
tàries i voluntaris i la professionalitat dels 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 2020 en que hem patit la pandèmia de la 
Covid-19, es van desenvolupar al territori 26 pro-
jectes socials. Hem prestat 59.940 serveis per-
sonals a un total de 8.534 persones integrants 
de 3.644 famílies, un 30% dels beneficiaris són in -
fants i adolescents menors de 17 anys. Del total 
de persones ateses, un 51% són dones i un 49% 
ho mes.  

  Les despeses totals de Càritas al Bisbat de Tor   -
tosa han estat de 2.394.140,46 €. Càritas se gueix 
sent necessària per a moltes persones. Neces si -
tem ajuts de tota mena per su perar mancances 

de tot tipus; perquè com diu el nostre bisbe En ri -
que: «Els reptes de Càritas no acaben mai.» 

Dídac Rodríguez Alumbreros 
Director de Càritas diocesana de Tortosa
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A partir del dia 12 de març del 2020, la resi -
dència es veu afectada per l’emergent pan -
dèmia de la covid-19. Per aquest motiu, 

molts dels nostres serveis, espais i activitats es 
veuen alterats, modificats o suprimits, havent de 
cenyir-nos als nous protocols establerts pel Depar -
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Es 
va fer necessària la restricció de l’entrada al centre, 
de totes les persones externes. 
  Tot i així, els esforços per una assistència de qua -
litat en unes instal·lacions modernes i funcionals i 
amb una atenció centrada en la persona, han donat 
com a fruit el fet que prop de 165 persones s’han 
beneficiat dels serveis que ofereix la nostra residèn -
cia diocesana d’ancians. 

  També l’any 2020, per mitjà del projecte social 
de la residència «Compartint taula», hem donat 
1.764 àpats a persones per diferents necessi tats 
socials. Degut a les circumstàncies, ens vàrem 
adaptar i canviar el format. El menjar es va donar en  
carmanyoles per ser consumit fora de la residència. 

  En els darrers mesos, una mitjana de 110 per-
sones fan ús del servei residencial i unes 35 utilit -
zen el Centre de Dia. Aquesta obra del Bisbat de 
Tortosa segueix en la línia d’atendre a les persones 
que sol·liciten fer ús dels seus serveis d’una mane-
ra personalitzada, adaptant-nos a les seves neces -
sitats i a les seves realitats. 
  Des de la residència mostrem la nostra satis -
facció per continuar amb la nostra realitat, fruit del 
treball i dedicació de tantes persones i professionals 
que ens han precedit en aquests 142 anys d’histò-
ria de la nostra Casa. 
 

Residència diocesana d’Ancians  
«Sant Miquel Arcàngel» 

La col·lecta del  
Dia de Germanor 

Els donatius acon -
 seguits en la col -
lecta de Germa -
nor de l’any 2020 
a la diòcesi de Tor   -

tosa van assolir una quantitat de 
34.900,99 euros.  
  La major part d’aquest import cor- 
respon a la col·lecta de Germa nor que 
va recollir 26.274,40 euros.  
  Els 8.626,59 euros restants van 
arribar per la via de les quotes dels 
subscriptors.
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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 -
rò quia. 
  L’any passat, els capellans van fer un to  tal 
de 199.299,62 quilòmetres per atendre les 
parròquies que no tenen sacerdot resi dent.

 

67 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. 
  El 2020, la diòcesi de Tortosa compta amb 90 sa-
cerdots, dels quals 67 estan en actiu i 23 són emèrits. 
Al territori del bisbat a la demarcació de Tarragona hi 
ha 55 sacerdots. A la demarcació de Castelló n’hi ha 
23. El nombre de sacerdots residents fora de la diòce -
si són 12. 

Prop de 165 persones han fet ús dels serveis  
que ofereix la Residència diocesana d’Ancians  

«Sant Miquel Arcàngel» durant l’any 2020

Delegació diocesana de Missions
Càritas diocesana

Gràcies a la generositat dels donatius 
que se’ns van donar l’any 2020, la De -
legació diocesana de Missions van po -

der oferir durant l’any passat 55.204,16 € 
per a la Missió Universal mitjançant les Obres 
Missionals Pontifícies (OMP), que són l’instru -
ment oficial de l’Església i les que se n’encar re -
guen del sosteniment dels Territoris de Missió. 
Per això, el Papa compta amb les OMP per a sos- 
tenir la tasca de la seva presència de l’Es glé -
sia i poder anunciar l’Evangeli a tots els ra c ons 
del món. Per una altra banda, des de la dele -
ga  ció tam bé vam rebre per als nostres mis sio -
 ners dio cesans 13.456,59 €. 
  Un poc més agraïm la vostra col·laboració i 
també de tot cor ho fan tots els nostres mis sio -

ners. Ells, més que ningú, sabent les dificultats  
que estan passant en tot el món. 
  No ens oblidem de pregar per tots ells, que 
continuen sent l’altaveu dels sense veu. 
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