La diòcesi en xifres. Cada any s’ofereix el compte
de resultats perquè el Poble de Déu estigui
informat dels comptes de l’Església. PÀGINA 4

Amb tu, som una gran família. Vivim
i celebrem la fe junts a les nostres
parròquies i comunitats. PÀGINA 6

La Nostra Església

a Girona

Som

allò que tu ens
ajudes a ser
Amb tu, som una
gran família
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Carta a la diòcesi
Responsables d’una
Església servidora

A

quest diumenge
celebrem la Jornada de
l’Església Diocesana.
Recordem, agraïm i
valorem que formem
l’Església de Girona,
i com que és la nostra
Església ens cal sentirnos-en responsables.
D’aquí l’expressió que defineix aquesta
jornada de germanor: «Amb tu som una
gran família».
Principalment, cal donar gràcies a tots
els fidels que ofereixen la seva vida, el
seu temps, les seves qualitats i recursos
materials per a la missió de l’Església.
I també a altres persones que, sense
considerar-se fidels, contribueixen amb la
seva aportació als serveis que fa l’Església,
perquè entenen que és un bé per a tota la
societat.
Tanmateix, cal ser conscients que la
missió que tenim com a Església requereix
disposar de recursos i de mitjans
econòmics. Certament que «la creueta»
a la declaració de la renda és un donatiu
important per a l’economia diocesana,
però de cap manera és suficient. Es
necessita la col·laboració econòmica
de tots els fidels per a la retribució dels
preveres i altres persones contractades,
per al manteniment habitual i per a la
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Per això confiem en les
col·lectes de les celebracions
i en els donatius, però també
en la col·lecta especial
d’
aquest diumenge per al
Fons Comú Diocesà
restauració dels temples –en tenim més de
700–, de les rectories i altres dependències
necessàries per a les activitats pastorals,
per a les propostes de formació, i per oferir
els serveis que necessiten els infants, joves
i adults. Per això confiem en les col·lectes
de les celebracions i en els donatius, però
també en la col·lecta especial d’aquest
diumenge per al Fons Comú Diocesà.
Com a Església, tenim la missió i el
deure que la nostra generació escolti la
Bona Notícia de Jesús Salvador i la pugui
celebrar, viure, oferir i transformar en
ajudes, companyia, educació i resposta a
les diverses necessitats humanes. És en
nom d’aquest deure que m’atreveixo a
confiar en la vostra generositat.
En relació amb el tòpic de «les riqueses de
l’
Església», cal saber que el manteniment
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del patrimoni cultural, sobretot temples,
obres d’
art, arxius... –que estan al servei
de tothom– té un cost que supera sovint
les nostres possibilitats. Rics en patrimoni
cultural, pobres en recursos per mantenir-lo...
Tots estimem les nostres parròquies, tots
desitgem que estiguin en condicions per a
les celebracions habituals i per a d’altres
moments joiosos o difícils de la vida. Tots
desitgem el servei dels preveres i diaques,
que estan al vostre costat, multiplicant el
seu esforç.
Soc molt conscient del moment de crisi
econòmica que vivim, i de l’afebliment
dels recursos econòmics de moltes
famílies, a causa de les conseqüències
del COVID. Tanmateix, estic convençut
que la necessitat augmenta la generositat
en comptes d’afeblir-la. Que cadascú
doni el que pugui, però que ho faci amb
el convenciment que la seva aportació
serveix perquè l’Església contribueixi
a fonamentar una societat sobre els
valors de la justícia, la dignitat humana
i la consciència social, i no pas sobre
l’enriquiment i l’especulació a qualsevol
preu i sense cap consideració ètica.

és comunió en Crist, comunió entre
nosaltres –els fidels– i també comunió
de béns. Per això la necessitat del Fons
Comú Diocesà; per això la necessitat de la
contribució de les parròquies a aquest fons;
per això l’esforç que fem –us ho asseguro–
per assolir una gestió econòmica exigent,
responsable, transparent i solidària.
Conscients del que Jesucrist ens ha donat
i ens dona per mitjà de la nostra Església,
oferim-li la nostra col·laboració.
Moltes gràcies!

† Francesc Pardo i Artigas
Bisbe de Girona

Ens cal atendre, en la mesura del possible,
les necessitats de les quasi 400 parròquies
del Bisbat, moltes amb molt pocs fidels i
pocs recursos per mantenir-se. L’Església
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La diòcesi de Girona en xifres

Ingressos i despeses 2019

INGRESSOS

33,51%

Aportacions voluntàries dels fidels
(Aquests ingressos provenen de les
col.lectes de les parròquies, quotes,
subscripcions, almoines, donacions i
llegats que fan els fidels)

19,64%
Assignació tributària

(Ingressos de la campanya de la X a les
declaracions de la renda)
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12.019.744,09 €

27,08%
Ingressos de patrimoni i
altres activitats

(Aquests ingressos procedeixen
dels lloguers d'immobles,
rendiments financers i d'altres
activitats econòmiques)

7,38%

Altres ingressos
corrents (Ingressos per ser-

veis, que es presten, per les subvencions públiques corrents i pels ingressos diocesanes)

12,39%

Ingressos extraordinaris

(Correspon a les vendes de
patrimoni, préstecs rebuts o
altres ingressos extraordinaris)
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Pots fer un donatiu
entrant a donoamiiglesia.es
Coneix més coses sobre la tasca de l’Església
entrant a portantos.es

DESPESES

30,56%

Accions pastorals i assistencials

(Activitats pastorals: catequètiques,
litúrgiques, caritatives, socials,
etc., despeses de funcionament i
subministraments. Lliurament de
les col.lectes rebudes a Missions, Càritas,
Mans Unides, seminari, etc.)

10,01%

Retribució i despeses socials del clergat
(Sous, retribucions i Seguretat Social dels
capellans)

12,22%

12.019.744,09 €

22,13%
Conservació d'edificis

(Reparacions i conservació
de les esglésies parroquials
i d'altres edificis destinats a
activitats pastorals. Impostos,
taxes, compres per al culte, etc.

0,39% A d'aportació centres de formació

12,01% 12,68%
Capacitat de
finançament

Despeses
extraordinàries

Retribució i despeses socials del
personal seglar (Sous i Seguretat Social)
Novembre 2020

5

Dades de l'Oficina d'Estadística i Sociologia. CEE

La tasca de l'Església
a Girona
Activitat celebrativa

«Així es manifesta tota l’Església com
un poble aplegat per la unitat del
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant»

Lumen gentium, n. 4.

Baptismes

Confirmacions
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1.811

Primeres
comunions

1.556

347

Matrimonis

424
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Dades provisionals de l'Oficina de Transparència i de l'Oficina d'Estadística i Sociologia. CEE

Activitat pastoral

Preveres

142

Parròquies

395

«L’esdeveniment de l’Església
resplendeix quan en ell es manifesta
l’agraïment per la iniciativa gratuïta
de Déu, perquè "Ell ens ha estimat
primer" (1 Jn 4, 10), perquè "va ser
Déu qui va fer créixer"»

Missatge del papa Francesc
a Obres Missionals Pontifícies.

Seminaristes

4

Catequistes

610

Monges i
monjos
de clausura

Religioses i
religiosos

385

Monestirs

Diaques
permanents
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Missioners

33
5
56
7

Dades provisionals de l'Oficina de Transparència. CEE

Activitat caritativa i
assistencial
«L’opció pels pobres és una
categoria teològica abans que
cultural, sociològica, política
o filosòfica. Déu els atorga "la
seva primera misericòrdia".
Aquesta preferència divina té
conseqüències en la vida de fe de
tots els cristians, cridats a tenir "els
mateixos sentiments de Jesucrist"
(Fl 2,5). Inspirada en ella, l’Església
va fer una opció pels pobres entesa
com una "forma especial de
primacia en l’exercici de la caritat
cristiana, de la qual dona testimoni
tota la tradició de l’Església"»

Evangelii gaudium, n. 198.

Centres d’assessoria
jurídica

13

Persones ateses

4.554

Centres per a mitigar
la pobresa
Persones ateses

8

109
48.465

Centres per a promoure
el treball

16

Persones ateses

1.538

Centres de menors i joves i
altres centres per a la tutela
de la infància
Persones ateses

2
1.064

Consultoris familiars i altres
centres per a la defensa de la
família i de la vida

1

Persones ateses

19
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Llars d’infants

7

Persones ateses

290

Hospitals

Dades provisionals de l'Oficina de
Transparència. CEE

Persones ateses

2
11.539

Cases per a gent gran,
malalts crònics i persones
amb discapacitat

Persones ateses

Ambulatoris /
dispensaris
Persones ateses

9
1.187

3
131.956

Activitat cultural
«El fet i la pràctica religiosa han
permès la conservació fins als
nostres dies de la major part del
patrimoni cultural d’
Espanya»

Comissió Episcopal de Patrimoni
Cultural de la CEE.
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Projectes de construcció i
rehabilitació

5

(Projectes de més de 50.000 euros).
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Actualitat

Memòria d’activitats de l’Església 		
a Girona
La diòcesi de Girona,
a més dels preveres,
religiosos i diaques
permanents, compta
també amb uns 50
laics amb responsabilitats pastorals
parroquials.
Accions en l’àmbit social,
sanitari i educatiu
Durant l’any 2019, Càritas diocesana, a través dels
seus projectes i programes
d’acció social, ha beneficiat
més de 55.000 persones. Les
Càrites parroquials i Interparroquials a la nostra diòcesi són 50, i les persones
que hi treballen voluntàriament són unes 2.800.
El bisbat, a través de la
Fundació Sant Martí de Girona, ofereix uns 230 habitatges de lloguer, la majoria
a preu d’habitatge protegit.
La fundació privada Patronat Santa Creu de la Selva
ofereix uns 450 habitatges
amb aquestes condicions. I
el centre“Joan Suñer”disposa de 105 habitatges de
lloguer per a persones majors de 65 anys.
En l’àmbit de la salut,
i des dels centres dependents de comunitats reli10

Durant l’
any 2019,
Càritas diocesana,
a través dels seus
projectes i programes
d’
acció social, ha
beneficiat a més de
55.000 persones
gioses, s’ha donat atenció a
més de 140.000 persones i,
en l’àmbit educatiu, a uns
21.000 alumnes.

Les comunitats religioses amb servei d’hostatgeria han acollit a les seves
instal·lacions més de 16.000
persones.

Educació en el lleure
La delegació de pastoral amb joves i les entitats
d’
educació en el lleure de la
diòcesi ofereixen activitats
educatives a uns 5.000 infants, adolescents i joves. Són
acompanyats per uns 1.000
responsables voluntaris.
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Butlletí de subscripció

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-ne 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 / DNI

Domicili/Adress

Núm. Esc. Pis/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Província/Province

Població/City

País/Country

Telèfon/Phone

Banc o Caixa/Bank or savings bank
Domicili/Adress
CP/Postal Code

Població/Town

Província/Province

NÚMERO DE COMPTE IBAN

Codi europeu
E

S

Núm./Number

Banc

Sucursal

Dígit Control

Número de compte

Se subscriu amb la quantitat de.................................................. euros al
□ Mes

□ Trimestre

□ Semestre

□ Any

A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui
(Dia)...............................(Mes).................................(Any)................................

(Marqui camb una X
l’opció escollida)

□ Arquebisbat/Bisbat de ...................................................................................
□ Parròquia de (nom) ........................................................................................

Població de ..................................................................................................................................

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF
□ Sí □ No

Firma del subscriptor

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 quedarà 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).

El teu donatiu,
amb un clic
Tan fàcil,
tan ràpid,
tan còmode…
Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com o des de quin dispositiu el 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

Edita: Diòcesi de Girona Plaça del Vi, 2 17004 Girona www.bisbatgirona.cat
Coordinació: Secretariat per al Sosteniment de l’Església www.portantos.es

