
que és Ell qui ens crida i ens sosté. I després, com  
a resposta, ve el nostre: laics, sacerdots i bisbe. 
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Vida DiocesanaB ISBAT  DE  TORTOSA

¡Gracias por tanto!
Con ocasión del Día de «Germa -

 nor», domingo 6 de noviembre,  
os quiero agradecer todo lo 

que hacéis a favor de nuestra Iglesia 
y de la Iglesia universal. 
  Especialmente quisiera agradece-
ros vuestra oración, ella es la que sos- 
tiene nuestra Iglesia, en ella Dios es-
cucha la alabanza de su Pueblo así 
como el grito de petición por las dife-
rentes necesidades de las personas 
que oran por sí mismas y por los de-
más. Agradecer vuestro tiempo dedi-
cado a la parroquia, a la catequesis, a  
los consejos de la comunidad, a las reu- 
niones, a la liturgia, a la visita a los en- 
fermos, a Cáritas, a la ayuda a los ne- 
cesitados, a la colaboración codo con 
codo con los sacerdotes... Agrade cer, 
que pongáis vuestras cualidades, sin 

mirar si son muchas o pocas, más va- 
loradas o menos, al servicio del pue-
blo de Dios que peregrina en nuestros 
pueblos y que se edifica con la Gracia 
de Dios y la colaboración de todos. 
Agradecer vuestro apoyo económico, 
siempre generoso, que nos permite te- 
ner los templos abiertos y decorosos 
para celebrar la liturgia divina, tener los  
locales preparados y la luz encendida 
para acoger a los niños, los necesita -
dos, los jóvenes, los matrimonios y to- 
da persona que necesita de nosotros. 
  Por eso, alrededor de la Iglesia dio-
cesana, en la Jornada de «Germanor», 
os presentamos las grandes cifras de  
nuestro trabajo. El primero es el del Se- 
ñor, que no lo podemos cuantificar, co- 
mo tampoco olvidar que es Él quien nos  
llama y nos sostiene. Y después, como 

respuesta, viene el nuestro: laicos, sa- 
cerdotes y obispo. Todos esta mos lla-
mados a aportar nuestro grani to de 
arena según la medida de nuestras po- 
sibilidades a la misión a la que esta-
mos llamados. Y este trabajo conjunto, 
sinodal, os lo presentamos en esta re- 
vista Nuestra Iglesia. En primer lugar, lo 
que la Iglesia es y hace: los da tos dio-
cesanos de la actividad en celebra-
cio nes, de la pastoral en su conjunto, 
de la labor evangelizadora, del trabajo 
educativo, de la acción carita tiva y 
asistencial. A continuación, se mues-
tra cómo lo hace: desde la más nítida 
y clara transparencia, encontra mos el  
balance económico en las gran des par-
tidas de los gastos y de los ingresos. 
  No puedo decir otra cosa en nombre 
propio y de toda la Iglesia diocesana 

de Tortosa de la que el Señor me ha 
hecho pastor: ¡Gracias por tanto! 
  Hemos respondido con fe y genero -
sidad a la llamada del Señor para cons -
truir su Iglesia. Queremos seguir la lla - 
mada del Papa para ser una Iglesia 
auténticamente sinodal. Se está llevan- 
do a cabo en nuestras parroquias y en 
todas las realidades pastorales dio-
ce sanas una gran labor siguiendo el 
alien to del Espíritu. Que no decaiga nues- 
tro esfuerzo que nace como respues-
ta al amor de Cristo que nos compro-
mete. 
  Como siempre, cuento con su im-
prescindible ayuda. ¡Gracias por todo! 
  Con mi afecto y bendición, 

 
† Enrique Benavent 

Obispo de Tortosa

Tots estem cridats a aportar el nostre granet de sor- 
ra segons la mesura de les nostres possibilitats i 
la missió a la que estem cridats. I aquest treball con- 
junt, sinodal, us el presentem en aquesta revista 
La nostra Església. En primer lloc el que l’Església 
és i fa: les dades diocesanes de l’activitat en ce-
lebracions, de la pastoral en conjunt, de la tasca 
evangelitzadora, del treball educatiu, de l’acció ca-
ritativa i assistencial. Tot seguit es mostra com ho  
fa: des de la més nítida i clara transparència el ba- 
lanç econòmic en les grans partides de les des pe -
ses i dels ingressos. 
  No puc dir altra cosa en nom propi i de tota l’Es- 
glésia diocesana de Tortosa de la que el Senyor m’ha 
fet pastor: Gràcies per tant! 
  Hem respost amb fe i generositat a la crida del 
Senyor per construir la seva Església. Volem seguir 
la crida del Papa per ser una Església autènticament 
sinodal. S’està duent a terme en les nostres parrò-
quies i en totes les realitats pastorals diocesanes 
una gran labor seguint el buf de l’Esperit. Que no de- 
caigui el nostre esforç que naix com a resposta a l’a- 
mor de Crist que ens compromet. 
  Com sempre, compto amb la vostra imprescindi -
ble ajuda. Gràcies per tot! 
  Amb el meu afecte i benedicció, 

† Enrique Benavent 
Bisbe de Tortosa

En ocasió del Dia de Germanor, diumenge 6 
de novembre, us voldria agrair tot el que feu 
a favor de la nostra Església i de l’Església 

universal. 
  Especialment voldria agrair-vos la vostra pregà-
ria, ella és la que sosté la nostra Església, en ella 
Déu escolta la lloança del seu Poble així com el 
crit de petició per les diferents necessitats de les 
persones que preguen per elles mateixes i pels 
demés. Agrair el vostre temps dedicat a la parròquia, 
a la catequesi, als consells de la comunitat, a les reu- 
nions, a la litúrgia, a la visita a malalts, a Càritas, a  
l’ajuda als necessitats, a la col·laboració frec a frec  
amb els mossens... Agrair, que poseu les vostres 
qualitats, sense mirar si són moltes o poques, més  
valorades o menys, al servei del poble de Déu que 
peregrina en els nostres pobles i que s’edifica amb  
la Gràcia de Déu i la col·laboració de tots. Agrair el  
vostre recolzament econòmic, sempre generós, que 
ens permet tenir els temples oberts i decorosos per 
celebrar la litúrgia divina, tenir els locals preparats 
i el llum encès per acollir els xiquets, els necessi -
tats, els joves, els matrimonis i tota persona que ne- 
cessita de nosaltres. 
  Per això, al voltant de l’Església diocesana, Dia -
da de Germanor, us presentem les grans xifres del 
nostre treball. El primer és el del Senyor, que no el  
podem quantificar però del que no podem oblidar 

Gràcies per tant!



 ARXIPRESTATS                    FONS COMÚ       SEG. SOCIAL        ANNEXOS                    KM             MISSES             VOTIU                TOTAL 

 Ribera d’Ebre-Priorat               92.989,34          15.284,40        6.516,00        20.554,96          4.730,04        5.137,20      145.211,94  
 Terra Alta                               45.223,50          10.189,60        2.904,00          7.685,72          2.823,28        2.238,84        71.064,94  
 Montsià-Tinença                      96.838,32          18.469,24        4.800,00          9.126,87          6.737,49      10.513,65      146.485,57  
 Baix Ebre                                66.038,00          10.189,60        2.922,00          3.343,80          5.597,40        6.290,80        94.381,60  
 Delta-Litoral                            66.317,47          12.737,00        3.305,00          5.818,58          5.702,90        6.831,75      100.712,70  
 Els Ports-Maestrat                  49.392,44            7.642,20        4.644,00        16.117,44          3.066,28        3.633,10        84.495,46  
 Baix Maestrat                       122.023,52          18.469,24        2.014,50          7.436,64        12.358,80      12.814,38      175.117,08 
 TOTAL                                  538.822,59          92.981,28      27.105,50        70.084,01        41.016,19      47.459,72      817.469,29
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Aportació del fons comú diocesà a les parròquies, 2021 

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

DESPESES

RESULTATS DE L’ANY 2021.  
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT 

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

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions  
i serveis) .............................................................................. 669.763,14 

2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ..... 131.158,84 

3. Aportacions per assignació tributària i subvencions  
per accions concretes ........................................................... 1.978.113,47 

4. Altres ingressos extraordinaris .............................................. 32.491,17 

Total INGRESSOS ...................................................................... 2.811.526,62 

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

1. Personal (retribució dels preveres, personal seglar  
i Seguretat Social) ................................................................ 1.272.125,94 

2. Despeses de funcionament (culte, conservació d’edificis...) ... 371.445,60 

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries (aportacions a 
entitats d’Església i aportacions solidàries per accions socials) 307.813,15 

4. Despeses extraordinàries (obres extraordinàries, adquisició  
de béns i amort. remodelació Seminari) ................................ 894.171,08 

Total DESPESES ........................................................................ 2.845.555,77 

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................... –34.029,15 
 
 

RESULTATS DE L’ANY 2021. 
PARRÒQUIES I CABILDO CATEDRAL 

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

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions  
i serveis) .............................................................................. 836.308,52 

2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ...... 134.289,88 

3. Altres ingressos extraordinaris ............................................... 1.382.280,16 

Total INGRESSOS ...................................................................... 2.352.878,56 

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

1. Personal ............................................................................... 30.544,97 

2. Despeses de funcionament ................................................... 597.479,34 

3. Activitats pastorals i aportacions solidàries ........................... 94.320,98 

4. Aportacions solidàries per a la Diòcesi (fons de compensació,  
fons cases rectorals, aranzels, Germanor, Seminari) .............. 292.862,13 

5. Despeses extraordinàries ...................................................... 1.018.220,27 

Total DESPESES ........................................................................ 2.033.427,69 

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................... 319.450,87 

Ingressos  
extraordinaris

Assignació  
tributària

Aportacions  
dels fidels

Rendiment  
del patrimoni

Despeses  
extraordinàries

Pastoral

Personal

Funcionament

Aportacions  
dels fidels

Rendiment  
del patrimoniIngressos  

extraordinaris

Pastoral

Personal

Funcionament
Despeses  

extraordinàries

Aportacions solidàries  
per a la Diòcesi



 Ribera d’Ebre-Priorat            43.165,29             Els Ports-Maestrat                 31.150,48             Delta-Litoral                         30.637,43
 Ascó                                      2.043,35             Canet lo Roig                              523,61             Aldea L’                                 2.037,45 
 Benissanet                             1.507,75             Castellfort                                2.327,58             Aldea L’ - Ermita                            0,00 
 Bisbal de Falset, La                   561,93             Catí                                         2.617,00             Ametlla de Mar, L’                  4.151,16 
 Cabacés                                 1.237,59             Cervera del Maestre                    502,50             Ampolla, L’                             2.584,96 
 Capçanes                               1.566,39             Cinctorres                                2.234,66             Camarles - St. Jaume              1.473,66 
 Colldejou                                   451,16             Xert                                         2.155,51             Camarles - St. Joan                    737,40 
 Darmós                                     474,26             Xiva de Morella                            143,08             Deltebre Sant Miquel              3.914,79 
 Figuera, La                                230,08             Forcall                                      1.892,47             Hospitalet de l’Infant              6.070,73 
 Flix                                         6.783,95             Herbés                                        137,55             Deltebre L’Assumpció             2.127,58 
 Garcia                                    1.413,29             Jana, La                                   1.638,33             Masriudoms                              247,65 
 Ginestar                                    510,67             Mata, La                                  1.002,82             Montells, Els                             475,68 
 Guiamets, Els                         1.196,96             Morella                                    6.838,23             Perelló, El                               2.454,25 
 Lloar, El                                    201,78             Olocau del Rei                             171,74             Pratdip                                   1.942,55 
 Margalef                                   542,12             Ortells                                        120,89             Sant Jaume d’Enveja               1.098,47 
 Marçà                                       799,32             Palanques                                     11,10             Vandellós                               1.321,10 
 Masroig, El                                801,99             Portell de Morella                        288,61                                                                        
 Miravet                                  1.161,52             Salsadella, La                             710,70             Montsià-Tinença                   44.358,87 
 Molar, El                                   919,46             Sant Jordi                                   513,61             Amposta - Assumpció              4.955,00 
 Móra d’Ebre                           5.962,84             Sant Mateu                              2.501,81             Amposta - Sagrat Cor              4.473,95 
 Móra la Nova                          2.973,90             Sant Rafael del Río                      361,92             Amposta - Sant Josep             2.893,18 
 Palma d’Ebre, La                       790,46             Tírig                                         1.668,21             Sénia, La                               2.704,28 
 Rasquera                                  528,04             Todolella                                     601,91             Freginals                                   808,38 
 Riba-Roja d’Ebre                     2.356,80             Traiguera                                  1.633,50             Galera, La                                 890,98 
 Serra d’Almos, La                   1.127,46             Villores                                       315,69             Godall                                       578,17 
 Tivissa                                   4.206,00             Sorita                                         237,45             Mas de Barberans                  1.068,70 
 Torre de l’Espanyol, La               779,52                                                                                         Masdenverge                          1.922,16 
 Vilella Baixa, La                      1.305,18             Baix Ebre                               39.400,56             Rosell                                       948,25 
 Vinebre                                     731,52             Aldover                                       542,63             Sant Carles - Trinitat               7.422,95 
                                                                           Alfara de Carles                           230,42             Sant Carles - Sant Josep         3.513,06 
 Terra Alta                             15.864,31             Raval de Cristo                            545,38             Sant Joan del Pas                      286,30 
 Arnes                                        464,59             Benifallet                                    654,72             Santa Bàrbara                        3.206,69  
 Batea                                     3.751,46             Bítem                                      1.301,18             Ulldecona                               6.365,07 
 Bot                                        1.337,76             Campredó                                1.173,71             Valentins, Els                             351,32 
 Caseres                                    376,98             Xerta                                       1.077,15             Vallibona                                   121,47 
 Corbera d’Ebre                       1.229,29             Jesús                                       2.247,81             Poble Nou del Delta                1.848,96 
 Fatarella, La                           1.391,39             Paüls                                          859,62                                                                         
 Gandesa                                2.200,79             Reguers, Els                                533,53             Baix Maestrat                      88.285,19 
 Horta de Sant Joan                 1.166,25             Roquetes                                 3.939,67             Alcalà de Xivert                     10.767,07  
 Pinell de Brai                          1.652,19             Tivenys                                    1.177,89             Alcanar                                   4.511,08 
 Pobla de Massaluca, La             814,87             Tortosa - Sant Crist                   1.647,24             Benicarló - Sant Bartomeu    19.707,53  
 Prat de Compte                         557,95             Tortosa - M. D. Dels Àngels       1.645,26             Benicarló - Sta. Maria del Mar  5.897,17 
 Vilalba dels Arcs                        920,79             Tortosa - M. D. Dolors               5.395,40             Benicarló - Sant Pere              7.463,19  
                                                                           Tortosa - M. D. Roser                9.660,99             Càlig - Sant Llorenç                 1.866,98  
                                                                           Tortosa - Sant Blai                    5.218,58             Càlig - Santuari                              0,00  
                                                                           Tortosa - Sant Jaume                   962,64             Cases d’Alcanar, Les                 994,06  
                                                                           Vinallop                                       586,74             Peñíscola                               5.964,17  
                                                                                                                                                      Santa Magdalena de Polpis        908,22  
                                                                                                                                                      Vinaròs - L’Assumpció           22.759,11  
                                                                                                                                                      Vinaròs - Santa Maria              7.446,61  
 TOTAL                                                                                                                                                                                     292.862,13

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

 Ribera d’Ebre - Priorat              3.938,87               5.518,47             25.661,57               6.415,39               1.631,00           43.165,30     
 Terra Alta                                1.903,42               1.497,51               9.275,72               2.318,93                  868,75           15.864,33     
 Els Ports - Maestrat                 2.428,09               3.128,66             18.879,64               5.169,91               1.544,18           31.150,48     
 Baix Ebre                                6.023,41               4.326,19             21.226,96               5.385,59               2.438,42           39.400,57     
 Delta - Litoral                           5.134,86               1.567,34             17.294,98               4.323,74               2.316,49           30.637,41     
 Montsià - Tinença                    7.071,77               4.155,33             23.011,65               7.252,91               2.867,21           44.358,87     
 Baix Maestrat                          8.975,37               6.556,57             51.539,72             17.853,01               3.360,50           88.285,17     
 TOTAL                                   35.475,79             26.750,07           166.890,24             48.719,48             15.026,55         292.862,13    
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GERMANOR 2022 III

Aportacions dels set arxiprestats, parròquia a parròquia, 2021 

Distribució de les diverses aportacions per arxiprestats, 2021 



A rribats al mes 
de novembre, 
i davant la Jor- 

nada de Germanor, és 
un moment per a re-
flexionar com a cris-
tians en tant que fills 
de Déu i germans de 
tothom. 

En aquest sentit, 
Càritas segueix amb 
la seva disposició d’a-
tendre les necessitats 
de les persones que 
truquen a les nostres portes. Malauradament cada 
any supera l’anterior en el número de persones ate-
ses per pal·liar les seves necessitats. 

Al Bisbat de Tortosa, Càritas té 35 equips en di-
ferents poblacions de la diòcesi. Compta amb 705 
voluntàries i voluntaris, que l’any 2021 varen dedicar 
més de 160.000 hores en tasques assistencials i 
d’acompanyament; i la professionalitat dels nostres 
tècnics i treballadors. També cal destacar el suport 
que rebem dels més de 1.500 donants i col·labo-
radors. 

Aquest passat any 2021, hem prestat prop de 
62.000 serveis personals a un total de 9.269 in-
tegrants de 3.696 famílies. Del total de persones 
ateses, 1.800 són infants i joves de menys de 17 
anys.  

Tenim en marxa a tot el territori un total de 27 
projectes socials, i hem superat els 700.000 € en 
ajudes directes, la qual cosa suposa un increment 
del 48,7% respecte l’any 2019. Les despeses to-

tals de Càritas al Bisbat de Tortosa han estat de 
2.529.741 €. 

Càritas continuem sent un punt de llum dintre 
del cor de moltes persones necessitades. Com des-
tacava el nostre bisbe Enrique: «Volem que l’amor 
sigui l’eix vertebrador del nostre compromís i de la 
nostra missió.» 

Dídac Rodríguez Alumbreros 
Director de Càritas diocesana de Tortosa
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Durant l’any 2021, la residència continua afec-
tada per la pandèmia de la Covid-19. Alguns 
dels nostres serveis, espais i activitats es 

veuen alterats, modificats o suprimits, havent de ce- 
nyir-nos als protocols establerts pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

Les visites i entrades de familiars i personal extern 
han estat limitades i sempre registrades amb cita prèvia. 

Respecte a la vacunació per la Covid-19: el gener 
del 2021 es va iniciar la vacunació als residents i 
treballadors, de la primera i segona dosi. A l’octubre 
de la tercera dosi. 

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 213 persones s’han 
beneficiat dels serveis que ofereix la nostra Resi -
dència diocesana d’Ancians. Degut a la pandèmia, 
per les prescripcions sanitàries, hem hagut de sus-
pendre el servei «Compartint taula». 

En els darrers mesos, una mitjana de 118 per-
sones fan ús del servei residencial i unes 38 utilitzen 
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 manera per-
sonalitzada, adaptant-nos a les seves necessitats 
i a les seves realitats. 

Des de la residència mostrem la nostra satisfacció 
per continuar amb la nostra realitat, fruit del treball 
i dedicació de tantes persones i professionals que 
ens han precedit en aquests 143 anys d’història 
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 2021 
a la diòcesi de Tor   -

tosa van assolir una quantitat de 
32.121,36 €. La major part d’aquest  
import correspon a la col·lecta de Ger- 
ma nor que va recollir 26.750,07 €.  
  Els 5.371,29 € restants van arri- 
bar per la via de les quotes dels subs- 
criptors.
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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 Tarrago- 
  na. Un total de 58 han de ser servides per sa- 
cerdots desplaçats des d’una altra parròquia.  
  A la demarcació de Castelló la proporció 
és simi lar. Hi ha 47 parròquies, de les quals 
33 han de ser servides des d’una altra par -
rò quia. 
  L’any 2021, els capellans van fer un to  tal 
de 205.790 quilòmetres per atendre les par- 
ròquies 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 extensió 
del territori i el fet que algunes parròquies no poden te- 
nir capellà resident. 
  El 2021, la Diòcesi de Tortosa compta amb 85 sa-
cerdots, dels quals 67 estan en actiu i 18 són emèrits. 
Al territori del bisbat a la demarcació de Tarragona hi ha  
55 sacerdots. A la demarcació de Castelló n’hi ha 20. El  
nombre de sacerdots residents fora de la diòcesi són 10. 

Prop de 162 persones han fet ús dels serveis  
que ofereix la Residència diocesana d’Ancians  

«Sant Miquel Arcàngel» durant l’any 2021

Delegació diocesana de Missions
Càritas diocesana

Gràcies a la generositat dels 
donatius que se’ns van do-
nar l’any 2021, la Delegació 

diocesana de Missions va poder 
oferir durant l’any passat 53.680 € 
per a la Missió Universal mitjançant 
les Obres Missionals Pontifícies (OMP), 
que són l’instrument oficial de l’Es -
glésia i les que se n’encarreguen del 
sosteniment dels Territoris de Missió. Per això, 
el Papa compta amb les OMP per a sostenir la 
tasca de la seva presència de l’Església i poder 
anunciar l’Evangeli a tots els racons món. 

Per una altra banda, des de la 
Delegació diocesana de Missions 
també vam rebre per als nostres mis- 
sioners diocesans 14.789,37 €. 

Un cop més agraïm la vostra col  - 
laboració i també de tot cor ho fan 
tots els nostres missioners. Ells més 
que ningú saben 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. 

Delegació diocesana  
de Missions
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