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“Gràcies per tant” 

 

Jornada Germanor 2022 
 

El proper diumenge 6 de novembre es celebrarà una nova edició de Germanor, el Dia de 

l’Església Diocesana. Un any més, i sota el lema “Gràcies per tot”, 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 32.121,36 

euros recollits. Van ser 2.779,63 euros menys que en l’edició de l’any 2020. 

 
Dins dels comptes presentats hem de destacar.  
 

D'una banda tenim els resultats de l'Administració General de la Diòcesi (Bisbat)), que 

va tancar el passat exercici 2021 amb uns ingressos de 2.811.526,62 euros davant d'unes 

despeses de 2.845.555,77 euros, i per tant va donar un resultat negatiu de 34.029,15 

euros. 

 

D'altra banda tenim els resultats de les Parròquies i Cabildo de la Catedral, els seus 

ingressos van pujar a 2.352.878,56 euros mentre que les despeses van muntar a 

2.033.427,69 euros, fet que suposa un estalvi de 319.450,87 euros per poder continuar el 

treball de manteniment i restauració dels temples. 

 

Cal destacar l'esforç que, juntament amb les aportacions solidàries i activitat pastoral que 

han ascendit a 307.813,15 euros en el cas del Bisbat i 94.320,98 euros a l'àmbit de les 

Parròquies, ha suposat la partida dedicada a les despeses extraordinàries, entre les quals 

s'inclouen les obres de restauració, que en el cas de les Parròquies ha ascendit a 

1.018.220 euros, dels quals més de 360.000 corresponen a la primera fase de neteja i 

restauració de la façana de la nostra Catedral, que ha tingut la continuació durant 

l'exercici 2022. 

 

27 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 35 

poblacions de la diòcesi, es van desenvolupar 27 projectes socials,. Aquests projectes 

van permetre atendre directament 9.269 persones i 3.696 famílies. Aquesta acció social 

la van dur a terme l’equip de 18 tècnics i treballadors professionals de Càritas i la 

generositat de 705 voluntaris i voluntàries. Les despeses totals de Càritas al Bisbat de 

Tortosa van ser de 2.529.741,00 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 durant l’any 2021 va continuar afectada per la pandèmia de 

la covid, els esforços per una assistència de qualitat, han donat com a fruit el fet que prop 

de 118 persones fan ús del servei residencial i unes 38 utilitzen el Centre de Dia.  

 

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 53.680,00 €; per mitjà de Mans Unides s’han fet arribar 

175.705,03€; i als Sants Llocs un total de 6.802,51 


