
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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ajudes a ser
Amb tu, som una  
gran família



nostres qualitats,  a pregar els uns pels 
altres com a membres de la comunitat 
cristiana, i pels que no pertanyen a ella, 
i aportar el nostre suport econòmic. 
El sosteniment de l’Església no es 
redueix, com veiem, en un únic aspecte 
econòmic, sinó que transcendeix molt 
més. Al capdavall, l’aspecte econòmic és 
el pols superficial d’una realitat pastoral 
i evangelitzadora més profunda. Més 
encara, en una comunitat en la que tots 
el membres dediquen temps, qualitats i 
oració, sens dubte no li faltarà mitjans 
econòmics imprescindibles per assumir 
el cost del seu mossèn i per cobrir les 
despeses inevitables que generen serveis 
professionals, subministres i el material 
necessari per a l’acció pastoral.

Aquest any celebrem el Dia de l’Església 
Diocesana el diumenge 8 de novembre, 
és a dir, el diumenge anterior a la Jornada 
Mundial dels Pobres convocada pel papa 
Francesc. Aquesta coincidència ens 

Aquest any, més que 
cap altre, té una 
especial importància 
per a nosaltres la 
celebració de la Diada 
de Germanor. Aquesta 
jornada ens recorda 
que els cristians tenim 
una forma de viure 

la nostra pertinença a l’Església que ens 
uneix, ens vincula i ens permet recolzar-
nos els uns amb els altres. Aquesta Jornada 
ens ajuda a recordar que no som membres 
d’un club, no tenim uns ideals comuns, 
som una família; la família dels fills de 
Déu.

Després de palpar la distància social, de 
patir la crisi com mai, de ser coneixedors 
que la nostra comunitat parroquial i la 
nostra diòcesi veu com s’ha reduït la 
participació de molts voluntaris i els 
ingressos econòmics, us animo a sentir la 
nostra comunitat com la nostra família, a 
prendre consciència que entre tots hem de 
tirar endavant.

Aquest darrers anys estem fent incís en 
quatre aspectes que concreten la nostra 
participació i col·laboració, recolzats en 
un sentit de pertinença d’Església, com 
a membres de la família dels fills de Déu. 
Aquest any, més que cap altre, estem 
cridats a compartir el nostre temps i les 

Carta a la diòcesi 
Més que mai
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El sosteniment de 
l’Església no es redueix, 
com veiem, en un únic 
aspecte econòmic, sinó que 
transcendeix molt més



Càritas, mitjançant la vostra parròquia 
o directament a la diòcesi, col·laborant 
en aquest important projecte de suport 
als nostres germans més necessitats. Os 
convido a fer un gest especial en aquesta 
pròxima Jornada Mundial dels Pobres. 
Recolzar amb temps, amb qualitats, amb 
oració i diners a la teva comunitat, suposa 
també, d’una manera especial en aquests 
moments, recolzar als que sofreixen en 
aquests temps difícils. 

En mig de tanta soledat i aïllament, som 
una família, la dels fills de Déu, que està 
oberta a tothom. Per això, som el que tu 
ens ajudes a ser. Som una gran família amb 
tu. Amb el teu temps, les teves qualitats, el 
teu suport econòmic i la teva pregària. Ara, 
més que mai.

† Xavier Novell i Gomà
   Bisbe de Solsona
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permet sumar les necessitats comunitàries 
a les grans necessitats de molts de 
nosaltres a causa de la pèrdua de treball i 
dels mínims ingressos per poder viure. Els 
qui tenim treball o gaudim d’algun tipus 
de cobertura social ens sentim cridats a 
compartir amb aquells que la pandèmia no 
només els hi ha comportat por sinó també 
precarietat.

Aprofito per anunciar-vos que en el 
moment que va esclatar la crisi, vam 
reactivar el fons d’ajuda social de Càritas 
diocesana, dotat amb una important 
partida econòmica del pressupost ordinari 
diocesà. Tots vosaltres podeu anar a 

En mig de tanta soledat i 
aïllament, som una família, 
la dels fills de Déu, que està 
oberta a tothom. Per això, 
som el que tu ens ajudes a 
ser. Som una gran família 
amb tu. Amb el teu temps, 
les teves qualitats, el teu 
suport econòmic i la teva 
pregària. Ara, més que mai



La diòcesi de Solsona en xifres
Ingressos i despeses 2019
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0,04%

INGRESSOS

Aportacions voluntàries dels fidels  972.769,34 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)  1.320.070,55 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats  433.649,65 €

Altres ingressos corrents  739.388,52 €

Ingressos extraordinaris  127.065,32 €

TOTAL INGRESSOS                                               3.592.943,38 €

20,58%
Altres ingressos 
corrents

12,07%
Ingressos de 
patrimoni i 
altres activitats

36,74%
Assignació tributària

27,07%
Aportacions 
voluntàries dels 
fidels

3,54% 
Ingressos extraordinaris



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

Accions pastorals i asistencials  822.540,62 € 

Retribució del clergat  665.918,67 €

Retribució personal laic  592.027,17 €

Aportacions a centres de formació  54.688,72 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament  981.208,01 €

Despeses extraordinàries  186.645,36 €

Capacitat de financiació  289.914,83 €

TOTAL DESPESES 3.592.943,38 €

27,31%

22,89%

18,53%

16,49%
Retribució 
personal laic

8,07%
Capacitat de 
financiació

Retribució del 
clergat

Conservació 
d'edificis i despeses 
de funcionament

Accions pastorals i 
asistencials

5,19% 
Despeses 
extraordinaris

1,52% 
Aportacions a centres 
de formació



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 Solsona

Baptismes 234

Confirmacions 59

Primeres 
comunions 245

Matrimonis 58
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Activitat pastoral

Seminaristes 7

Preveres 78

Religioses i 
religiosos

Monges i 
monjos 
de clausura

Missioners

110

30

35

Catequistes 132

Parròquies 175

Diaques 
permanents

Monestirs

4

4

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

3
Persones ateses                                         1.248

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’assistència 
a emigrants, refugiats i 
pròfugs

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

Centres per a mitigar 
la pobresa

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

Centres per a la promoció 
de la dona i víctimes de 
violència

Centres per a promoure 
el treball

Centres de rehabilitació 
per a drogodependents

28

1

5

Persones ateses                                           650

Persones ateses                                            612

Persones ateses                                         6.569

Persones ateses                                         1.352

Persones ateses                                         2.452

Persones ateses                                               15

Persones ateses                                              25
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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.

3

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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En aquesta eucaristia els ca-
pellans van renovar les pro-
meses sacerdotals que no 
van poder renovar el passat 
Dilluns Sant. Es va pregar 
per dos capellans difunts 
que no van poder tenir fune-
ral durant el confinament: 
Mn. Antoni Comellas i Mn. 
Joan Bajona. I es va pregar 
molt especialment per totes 
les víctimes de la pandèmia 
de la nostra diòcesi de Sol-
sona.

Alguns familiars de les 
víctimes van assistir a la 
cerimònia, la qual es va re-
transmetre pel canal youtu-
be del Bisbat de Solsona. En 
aquest enllaç es pot visua-
litzar la celebració. https://
youtu.be/V44q7iJvMu0.

En acabar tots els assis-
tents que van voler es van 
dirigir a la Sala dels Sants 
Màrtirs del Palau episcopal 
per escoltar una interes-
sant ponència sobre els 25 
anys del Concili Provincial 
Tarraconense, a càrrec de 
Mn. Jordi Orobitg, capellà 
diocesà que va participar en 
l’esmentat Concili.

Per finalitzar la Jorna-
da sacerdotal, els capellans 
van compartir un dinar de 
germanor al Seminari de 
Solsona.

El 19 de juny va tenir 
lloc la Jornada sacer-
dotal que va consistir 
en una eucaristia pre-
sidida pel bisbe de 
Solsona, Mons. Xavier 
Novell, i concelebrada 
per una cinquantena 
de capellans del bis-
bat. També hi va haver 
la presència de reli-
giosos, seminaristes, 
novicis i poble fidel.

Actualitat
Jornada sacerdotal i eucaristia de 
pregària per les víctimes del COVID-19

La Nostra Església10

Es va pregar per dos 
capellans difunts 
que no van poder 
tenir funeral durant 
el confinament: Mn. 
Antoni Comellas i 
Mn. Joan Bajona. 
I es va pregar molt 
especialment per 
totes les víctimes 
de la pandèmia de 
la nostra diòcesi de 
Solsona



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 Población/City

Provincia/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 destines 
el teu donatiu, o si prefereixes fer-lo a la diòcesi de Solsona. 

A donoamiiglesia.es pots fer el teu donatiu

Edita: Diòcesi de Solsona   Plaça Palau, 1    25280 Solsona (Lleida)   www.bisbatsolsona.cat
Coordinació: Secretariat per al Sosteniment de l’Església    www.portantos.es

Tan fàcil, 
tan ràpid,  
tan còmode…

El teu donatiu, 
amb un clic


