
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 
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allò que tu ens 
ajudes a ser
Amb tu, som una  
gran família



Així és com entenc jo l'Església i així és 
com la visc. No m'agrada pensar-hi en 
abstracte, com si fos una entitat que m'és 
estranya. Per a mi l'Església té sempre 
el rostre dels homes i dones que viuen 
la fe juntament amb mi: l'ancià que he 
visitat, el fillet que va a la catequesi, la 
persona que ha vingut a demanar ajuda 
o el capellà amb el que m’he trobat pel 
carrer. Tots junts formam aquesta família 
que és l'Església. Em preocupa aquesta 
Església i vull que sigui millor, més fidel 
al seu Mestre. Estim aquesta Església i 
per això també som conscient que he de 
contribuir al seu finançament, perquè 
entre tots hem d'ajudar a que se sostingui 
econòmicament.

M'ompl de goig pensar que per aquesta 
Església es va lliurar Jesús, per purificar-la 

Benvolguts diocesans: 
moltes vegades miram 
a l'Església des de fora, 
mantenint la distància, 
sense sentir-nos part 
integrant. Comprenem 
que ho facin així les 
persones que no tenen 
fe, però ens sap greu 

que molts cristians se sentin com estranys 
en la seva Església, que no s'identifiquin 
amb ella, perquè l'Església és més que la 
comunitat dels deixebles de Jesús, que viu 
en un lloc i en un temps determinat. Ara i 
aquí, a Menorca, nosaltres som l'Església 
de Jesús, la seva família, la comunitat dels 
seus seguidors.

Tenim, sens dubte, molts defectes i 
debilitats, perquè l'Església real està 
formada per persones de carn i ossos, 
que poden ser infidels al seu compromís. 
Som a més, un "petit ramat" (cf. Lc 12, 
32) que se sent moltes vegades sacsejat 
per les onades, exposat a pressions i 
fins i tot a atacs i persecucions. Però, 
malgrat tot això, som la seva Església, la 
comunitat de creients que somia viure 
el seu Evangeli. I –el més important 
de tot– comptam amb el seu Esperit, 
que garanteix que ens mantindrem en 
la veritat de l'Evangeli i que tindrem 
la força necessària per dur a terme la 
missió.

Carta a la diòcesi 
Estimar l'Església
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Estim aquesta Església i per 
això també som conscient 
que he de contribuir al seu 
finançament, perquè entre 
tots hem d'ajudar a que se 
sostingui econòmicament



nostra Església. Tots junts formam aquest 
meravellós cos de Crist que és l'Església 
(cf. 1 Cor 12, 12-27). Cadascú de nosaltres 
podem aportar les nostres qualitats, 
el nostre temps, la nostra manera de 
comprendre la fe, per a l'edificació del cos 
de Crist, "fins que tots arribem a la unitat 
en la fe i en el coneixement de Fill de Déu, 
a l'Home perfecte , a la mida de Crist en la 
seva plenitud "(Ef 4, 12).

Compt amb tots vosaltres per ser, amb 
l'ajuda de Déu, l'Església de Jesús a 
Menorca.

† Francesc Simón Conesa Ferrer
   Bisbe de Menorca
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amb la seva sang. Ell la estima com un 
espòs a la seva esposa (cf. Ef 5, 26); és el 
seu estimat ramat, la seva petita família. 
També a mi m'agradaria estimar-la com 
Ell la va estimar. La necessit perquè de 
la mateixa he rebut el més gran, que és 
la fe en Jesús. I sé que només formant 
part d'ella, podré professar que Jesús és el 
Fill de Déu i viure en aquesta fe. Per això 
l'estim, com s’estima a una mare.

M'agradaria que els cristians no la 
miressin mai des de fora, com es mira 
a un estrany, sinó que se sentissin part 
de la mateixa i s'adonessin que tots som 
importants en ella. És extraordinària 
la diversitat de vocacions, de funcions, 
ministeris i carismes que existeixen a la 

 La necessit perquè de la 
mateixa he rebut el més gran, 
que és la fe en Jesús. I sé que 
només formant part d'ella, 
podré professar que Jesús 
és el Fill de Déu i viure en 
aquesta fe. Per això l'estim, 
com s’estima a una mare



La diòcesi de Menorca en xifres
Ingressos i despeses 2019

La Nostra Església4

0,04%

INGRESSOS

13%
Ingressos de 
patrimoni i 
altres activitats

26%
Otros ingresos 
corrientes

32%
Aportacions 
dels fieles

29%
Assignación tributària

Aportacions dels fidels   978.923,68 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)  877.214,64 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats  383.027,98 €

Altres ingressos corrents  770.049,40 €

Ingressos extraordinaris   4.248,23 €

TOTAL INGRESSOS                                               3.013.463,93 €



Pots fer un donatiu
entrant a donoamiiglesia.es

Coneix més coses sobre la tasca de l’Església
entrant a portantos.es
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DESPESES

49%
Conservació  
d'edificios i despeses de 
funcionament

17%
Accions pastorals i 
assistencials

13%
Retribució 
del personal 
seglar

10%
Capacitat de 
financiació

8%
Retribució
del clergat

11,25%
Acciones 
pastorales y 
aistenciales2%

Despeses 
extraordinàries

1%
Aportacions als centres 
de formació

Accions pastorals i assistencials  524.459,91 € 

Retribució del clergat  234.813,71 €

Retribució del personal seglar  402.812,54 €

Aportacions als centres de formació  41.584,22 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament  1.464.026,41 €

Gastos extraordinàries  48.482,33 €

Capacitat de financiació  297.284,81 €

TOTAL DESPESES  3.013.463,93 €



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.

La tasca de l'Església  
a Menorca

Baptismes 242

Confirmacions 210

Primeres 
comunions 280

Matrimonis 68

La Nostra Església6
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Activitat pastoral

Seminaristes 5

Capellans 29

Religioses i 
religiosos

Monges i 
monjos 
de clausura

Missioners

53

16

15

Catequistes 130

Parròquies 19

Diaques 
permanents

Monestirs

4

2

«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.Da
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Llars d’infants 1
Persones ateses                                           57

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

Centres per a mitigar 
la pobresa

Centres per a promoure 
el treball

425

4

Persones ateses                                           380Persones ateses                                         1.902

Persones ateses                                           962
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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.

4

Persones físiques (IRPF)

Fins 150 €
A partir de 150 €
Donatius recurrents*
Límit deducció base liquidable

Persones jurídiques (I.S.) 

Donatius en general 
Donatius recurrents* 
Límit deducció base liquidable  

Règim fiscal per a persones físiques  
i jurídiques
A la taula següent s'explica el nou règim fiscal:

* Un donatiu és recurrent si en els tres anys anteriors i de manera consecutiva s'ha lliurat a la mateixa entitat una 
quantitat igual o superior a la de l'exercici anterior. 

** Deduccions aplicables a les donacions de l’any 2020 declarades a l’any 2021.

DRETS DEL DONANT
➡  A la deducció fiscal corresponent a la Declaració de la renda de l'any següent 

(model 100).

➡  A la deducció fiscal corresponent a la Declaració de l'impost de societats de l'any 
següent (model 200.

➡ A mantenir l’anonimat davant de tercers.

OBLIGACIONS DE LA PARRÒQUIA O ENTITAT QUE REP EL DONATIU 
(metàl·lic o en espècie) 
➡  Expedir certificat acreditatiu del donatiu, amb les dades fiscals del donant i l'import 

rebut.

➡  Presentar la Declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes (model 
182) a l'Agència Tributària durant el mes de gener de l'any següent.

80%
35%
40%
10%

35%
40%
10%

Deducció** Deducció**

Projectes de construcció 
i rehabilitació

(Projectes de més de 50.000 euros).
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Per aquest motiu, el mes de 
maig la diòcesi va decidir 
constituir un Fons de Soli-
daritat Post COVID-19, una 
iniciativa solidària per a ofe-

rir ajudes econòmiques a les 
persones més vulnerables.

Aquest fons solidari està 
sent gestionat per Càritas 
Menorca i va comptar amb 
una aportació inicial de 
100 mil euros per part de 
la pròpia diòcesi. Gràcies a 
aquest fons s’estan conce-
dint ajudes econòmiques 
específiques per a cobrir les 
despeses del lloguer i dels 
subministraments de la llum 
i de l’aigua. Aquestes ajudes 
van destinades a persones 
i famílies en risc d’exclu-
sió social, que no disposen 
d’ingressos ni recursos su-
ficients i que aquests mesos 
estan vivint en molts casos 
situacions de desocupació 
per la falta d’oportunitats 
laborals.

Des del primer moment, 
es va habilitar un compte 
bancari perquè les perso-
nes, parròquies i empreses 
poguessin fer arribar les 
seves donacions, que fins 
ara sumen la quantitat de 
59.968 euros. Amb data de 
31 d’agost ja s’havien dis-
tribuït 64 ajudes per valor de 
24.173 euros.

Volem finalitzar amb 
unes paraules del nostre 
bisbe Francesc: “Créixer en 
solidaritat ens fa més hu-
mans”. En aquests mesos 
tan complicats que se’ns 
presenten la solidaritat serà 
essencial per a ajudar als 
germans que més ho neces-
siten.

Sonia Febrer Romero

Des de l’inici de la pan-
dèmia de la COVID-19, 
l’Església de Menorca 
ha centrat tot el seu 
esforç a estar a prop 
de les persones i famí-
lies que estan sofrint 
molt directament les 
conseqüències socials 
i econòmiques que ha 
provocat aquesta crisi 
sanitària.

Actualitat
Fons diocesà de solidaritat   
post COVID-19

La Nostra Església10



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 / DNI

Domicili/Adress 

Núm. Esc. Pis/Number, stairs, floor

CP/Postal Code Població/City

Província/Town

País/Country 

Telèfon/Phone

Banc o Caixa/Bank or savings bank

Domicili/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Població/City

Província/Town

NÚMERO DE COMPTE IBAN
Codi europeu Banc Sucursal Digit Control Número de compte

E S

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) ...............................

□ Arquebisbat/Bisbat de ...................................................................................

□ Parròquia de (nom) ........................................................................................

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

(Marqui camb una X
l’opció escollida)

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 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



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.do-
noamiiglesia.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 Menorca   Ca’l Bisbe, 8    07760 Ciutadella (Baleares)    www.bisbatdemenorca.com
Coordinació: Secretariat per al Sosteniment de l’Església    www.portantos.es

Tan fàcil, 
tan ràpid,  
tan còmode…

El teu donatiu, 
amb un clic


