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SenSe tu no hi ha preSent.
amb tu hi ha futur.

LA NOSTRAESGLÉSIA

AMB tu hI hA futuR

Pertanys a una comunitat en 
la qual es viu i se celebra la 
fe en esperança. Amb tu la 
teva parròquia i la teva diò-
cesi progressen.

LES xIfRES DE L’ESGLéSIA

Cada any s’ofereix el compte 
de resultats perquè el Poble 
de Déu estigui informat de la 
situació en què es troba la 
seva diòcesi.

CARtA DEL NOStRE BISBE

Ens sentim cridats a col·la-
borar amb la nostra diòcesi 
i amb les nostres parròquies 
perquè som part de la gran 
família dels fills de Déu.
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Sí, certament som una família, la família de Jesús, però una família 
oberta i al servei de tothom. Com en tota família molt nombrosa, 
està formada per infants, joves, adults, persones grans, malalts, an-
cians; persones amb la pròpia identitat, les pròpies capacitats i qua-

litats, la possessió de més o menys béns materials, fins els qui viuen en el 
llindar de la pobresa. Tanmateix tenim uns forts lligams, no de sang, però sí 
que estem units pel baptisme, compartim la mateixa fe en Jesucrist, man-
tenim la mateixa esperança en la salvació, ens esforcem per estimar-nos i 
estimar, som Església que hem rebut la missió de continuar l’obra salvado-
ra de Jesucrist a cada generació.

Com a Església compartim molts béns: els dons de l’Esperit Sant, la Paraula 
de Déu, l’Eucaristia i els altres sagraments, la pregària, el treball i l’entrega 
de molts cristians, i la labor dels bisbes, preveres, diaques, responsables 
d’accions pastorals, voluntaris...; però també els béns materials necessaris 
per exercir la nostra missió al servei de l’anunci de l’Evangeli i del sosteni-
ment de la vida cristiana.

Sovint es pot escoltar la crítica a l’Església pels seus béns materials o «tre-
sors», afegint-hi que caldria vendre’ls i donar el productes als «pobres».

Cal insistir que el tresor de l’Església és Jesucrist i les persones; sí, totes 
les persones, perquè l’Església ha estat enviada a totes les persones que 
constitueixen les successives generacions de la història humana. 

Som una FAMÍLIA!

Carta a la diòcesi
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† Francesc Pardo Artigas
    Bisbe de Girona

Durant dos mil anys, els qui han constituït i avui som l’Església hem neces-
sitat llocs de celebració, de reunió, esglésies, ermites, llocs o espais per a 
les activitats pastorals, monestirs, escoles... Ha calgut expressar la bellesa 
de Déu i de la fe per mitjà d’obres d’art, de música, d’arquitectura. Ha es-
tat necessari reflectir l’Evangeli, els continguts de la fe, la vida dels sants i 
santes en pintures, plafons, retaules... sobretot quan el poble necessitava 
aquestes obres com a formació en la fe i per viure l’espiritualitat cristiana.

No oblidem que durant segles vàrem construir i mantenir els primers hos-
pitals, les primeres universitats, les primeres escoles, l’acolliment dels im-
migrants... Avui continuem oferint –en pobles petits, grans, viles i ciutats– el 
servei de la fe i de l’Evangeli, el servei de l’educació, el servei als necessi-
tats, el servei als malalts i molts altres, com a verificació de l’Evangeli que 
vivim, anunciem i celebrem.

És cert que de generació en generació han arribat a les nostres mans esglé-
sies, ermites, monestirs, obres d’art, arxius, espais de trobades, perquè els 
administrem per continuar la missió de Jesús d’alliberar i salvar totes les 
persones. Som conscients que som administradors, i cal que ho fem amb 
fidelitat a les finalitats dels béns rebuts. Però avui, per continuar fidels a 
la missió rebuda del Senyor, per mantenir els mitjans necessaris per oferir 
l’Evangeli, per celebrar la fe, per acompanyar i acollir les persones, neces-
sitem la col·laboració econòmica de tots els creients i de les persones de 
bona voluntat que valoren la tasca que realitzem.

Des del deure de mantenir unes activitats pastorals i un patrimoni al servei 
dels pobles i persones, fins a la necessitat d’oferir una vida mínimament 
digna als preveres i als altres treballadors de l’Evangeli, necessitem la teva 
col·laboració per al fons comú diocesà en aquesta diada de germanor.

Ajuda l’Església. És la teva família, hi guanyem tots!



4 LA NOSTRA ESGLÉSIA

Estat d’ingressos i despeses 2018

Per fer un donatiu visita

www.donoamiiglesia.es
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 35,79%
APORTACIONS VOLUNTÀRIES DELS 
FIDELS
(Aquests ingressos provenen de les 
col.lectes de les parròquies, quotes, 
subscripcions, almoines, donacions i 
llegats que fan els fidels)

 23,66%
ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA 
(Ingressos de la Campanya de la X a 
les Declaracions de la Renda)

 4,47%
NECESSITAT DE FINANCIACIÓ

 14,85%
INGRESSOS DE PATRIMONI I ALTRES 
ACTIVITATS
(Aquests ingressos procedeixen 
dels lloguers d' immobles, dels 
rendiments financers i d'altres 
activitats econòmiques)

 9,16%
ALTRES INGRESSOS CORRENTS
(Ingressos pels serveis que es 
presten, per les subvencions 
públiques corrents i pels ingressos 
d' institucions diocesanes)

 12,07%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
(Correspon a les vendes de 
patrimoni, préstecs rebuts o altres 
ingressos extraordinaris)

Ingressos
11.984.842,94 €
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Per fer un donatiu visita

www.portantos.es

Diòcesi de Girona

 45,67%
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.)

 12,46%
RETRIBUCIÓ I DESPESES SOCIALS 
DEL CLERGAT
(Sous, retribucions i Seguretat Social 
dels capellans)

 14,84%
RETRIBUCIÓ I DESPESES SOCIALS 
DEL PERSONAL SEGLAR
(Sous i Seguretat Social del personal 
seglar)

 0,35%
CENTRES DE FORMACIÓ
(Aportació de la diòcesi al seminari i 
a altres centres educatius diocesans)

 26,42%
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.)

 0,26%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES

Despeses
11.984.842,94 €
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La tasca de l’Església 
a Girona

	Activitat celebrativa
«En una obra tan gran amb la qual Déu és perfectament glorificat i els homes santi-
ficats, Crist s’associa sempre l’Església, Esposa seva estimadíssima, que invoca el seu 
Senyor i per Éll dona culte al Pare etern».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

Dades diòcesi

 Batipmes 2.073

1.543  Primeres comunions

 Confirmacions 327

537  Matrimonis

 Unció dels malalts 1.414
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	Activitat pastoral
«L’Església ha d’avançar pel mateix camí pel qual anà personalment Crist, el de la 
pobresa, de l’obediència, del servei i de la immolació d’un mateix fins a la mort, 
de la qual sortí victoriós per la seva resurrecció».

(Ad gentes, n. 5)

Dades diòcesi

 Preveres 135

4  Seminaristes

 Catequistes 637

394  Parròquies

 Religioses i religiosos 392

44  Monges y monjos 
de clausura

 Diaques permanents 11

6 Monestirs

	Activitat evangelitzadora
«Com que posseeixen dons diversos, els fidels cristians han de col·laborar en l’E-
vangeli segons l’oportunitat, la riquesa, el carisma i el ministeri de cadascú; tots, 
doncs, els qui sembren i els qui seguen, els qui planten i els qui reguen han d’ésser 
u, de forma que “pel fet de contribuir lliurement i ordenada al mateix fi”, esmercin 
unànimement les forces en la construcció de l’Església».

(Ad gentes, n. 28)

Dades diòcesi

 Missioners 2
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	Activitat educativa
«El mateix Estat, doncs, ha de protegir el dret dels infants a l'adequada educació 
escolar, vetllar per la capacitat dels mestres i pel prestigi dels estudis, procurar la 
sanitat dels alumnes i, en general, fomentar la totalitat del sistema escolar tenint en 
compte el principi de l'obligació subsidiària i, per tant, excloent qualsevol monopoli 
escolar, contrari als drets naturals de la persona humana i també al progrés i a la 
divulgació de la mateixa cultura, a la convivència pacífica entre els ciutadans i al 
pluralisme avui vigent en moltes societats».

(Gravissimum educationis, n. 6)

Dades diòcesi

 Centres catòlics 42

22.681  Alumnes 

 Personal docent 1.683

	Activitat cultural
«La cultura humana cal que evolucioni de forma que cultivi equitativament tota 
la persona humana i ajudi l’home en els deures, al compliment dels quals són 
tots cridats, i sobretot els fidels cristians, fraternalment units en l’única família 
humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

Dades diòcesi

 Béns immobles 
d’Interès Cultural

256

9  Celebracions i festes 
religioses

Projectes de construcció, 
conservació i rehabilitació

38
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	Activitat assistencial
«L’Església envolta d’amor tots els afligits de feblesa humana, més encara, reco-
neix en els pobres i en els sofrents la imatge del seu Fundador, pobre i sofrent, i 
s’esforça a trobar remei a llur pobresa i en ells intenta de servir Crist».

(Lumen gentium, n. 8)

Dades diòcesi

 Centres socials 50

53.309  Persones ateses

      Persones grans, malalts 
crònics i persones amb 
discapacitat

1.107

2.741  Voluntaris de Càritas

      Projectes de cooperació al 
desenvolupament en el món 5
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	MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ESGLÉSIA 
A GIRONA

La diòcesi de Girona, a més dels pre-
veres, religiosos i diaques permanents 
compta també amb 43 laics amb res-
ponsabilitats pastorals parroquials.

Accions en l’àmbit social, sanitari i 
educatiu 
Durant el 2018, Càritas diocesana, a 
través dels seus projectes i programes 
d’acció social, ha beneficiat a 53.309 
persones. Les Càrites parroquials i in-
terparroquials a la nostra diòcesi són 
50 i les persones que hi treballen vo-
luntàriament són 2.741.

El bisbat, a través de la Fundació Sant 
Martí de Girona, ofereix uns 200 ha-
bitatges de lloguer, la majoria a preu 
d'habitatge protegit. També la Funda-
ció privada “Patronat Santa Creu de 
la Selva” ofereix 430 habitatges amb 

aquestes condicions, així com el centre 
“Joan Suñer”, 105 habitatges de lloguer 
per a persones majors de 65 anys. 

En l’àmbit de la salut, i des dels cen-
tres dependents de comunitats re-
ligioses, s’ha donat atenció a unes 
132.000 persones i, en l’àmbit educa-
tiu, a uns 23.000 alumnes.

Les comunitats religioses amb servei 
d’hostatgeria han acollit 15.535 perso-
nes a les seves instal·lacions.

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

    Poblaciò de  ....................................................................................................................................

(Marqui amb 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).



Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com i des de quin dispositiu ho 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. 

Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.

Ara, el teu donatiu, amb un clic

Edita
Diòcesi de Girona

Bisbat de Girona
Plaça del Vi, 2 
17004 Girona 

www.bisbatgirona.cat www.portantos.es

Tan fàcil, tan ràpid, tan còmode…

Disseny
The Corporate Agency

Maquetació
ARTS&PRESS


