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LA NOSTRA ESGLÉSIA

† Agustí Cortés Soriano
    Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Diuen els estudis sociològics que la família és la institució més valora·
da de totes, particularment entre la gent jove. No deixa de ser sorpre·
nent, donat el fet que, segons altres estudis sociològics i sobre el que 
veiem cada dia, la família pateix avui una profunda crisi.

Com explicar aquesta contradicció? Segurament el que es valora més 
de la família deu ser el que ella té de comunitat de vida, de presència 
i atmosfera de vida en comú. La família, en aquest sentit, forneix aju·
da, acolliment, seguretat, sensació de pertinença, etc. Alhora allò que 
més freqüentment posa en crisi la família deu ser el fet que la famí·
lia demana, per subsistir i fer aquesta funció de comunitat acollidora, 

Amb tu, 
SOm uNA 

GRAN FAmÍLIA

Carta a la diòcesi
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un esforç constant. Aquest esforç és exigit per la necessitat que cada 
membre, segons la funció pròpia, surti d’ell mateix i serveixi els altres. 
La família no ajuda si cadascú no ajuda.

Aquesta llei inexorable de la vida familiar es trasllada a tota realitat 
veritablement comunitària. L’Església, que essencialment és una co·
munió universal de germans, rep el nom de «gran família». Ella, en 
efecte, ens acull, ens engendra a la fe i ens apropa els mitjans de 
gràcia, ens acompanya, ens aporta els espais materials, les perso·
nes i comunitats concretes, les eines adients per créixer, etc. Però 
també hem d’aplicar a l’Església aquella llei inexorable: no podrem 
rebre l’ajuda de l’Església sense l’aportació generosa de cadascun 
dels seus membres.

L’aportació de cadascú a la gran família de l’Església pot ser, de fet, 
molt rica i variada. Donant per suposat que cap membre de l’Església 
pot ser merament passiu, i que ja l’esforç personal per portar enda·
vant una autèntica vida de fe és aportació a l’Església universal, la col·
laboració visible que cadascú fa en favor de tots, va des de l’estimació 
sincera, passant per la pregària, el tracte d’ajuda al germà, la dedica·
ció de temps a serveis comunitaris, fins a l’aportació econòmica per al 
seu sosteniment.

L’aportació econòmica al sosteniment de l’Església és (o ha de ser 
sempre) un signe de fe i d’amor. Ha de néixer d’un sentit sincer de 
pertinença a la gran família. Fins i tot hem de fer·la amb un esperit 
d’agraïment per tot allò que rebem de Déu per mitjà de la seva Esglé·
sia. En el fons, l’aportació econòmica significa allò que en el llenguatge 
tradicional anomenem «una ofrena»: una ofrena agraïda a Déu, diposi·
tada en les mans de la seva Església.

Des de l’Església aquesta ofrena contribuirà a consolidar i eixamplar la 
gran família, perquè uns altres puguin gaudir dels mateixos beneficis 
que nosaltres.

A aquesta crida s’uneix el compromís de transparència i bona admi·
nistració dels béns que són de tots i estan al servei de tots. També en 
aquest sentit val la crida a fer·ho tot amb la confiança bàsica que ca·
racteritza la vida d’una veritable família.

Amb agraïment sincer, que Déu us beneeixi.
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Fons Comú Diocesà                                                        814.459,26 €
Subscriptors                                                                         79.126,33 €
Col·lectes per institucions de l’Església                            46.445,21 € 

Fons Comú Interdiocesà                                                1.598.652,5 €

APORTACIONS DELS FIDELS      940.030,80 €

IngrESSoS orDInarIS

In
g

r
ES
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S

total IngrESSoS                                 3.101.787,25 €

ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA  1.598.652,51 €

Lloguers d’immobles                                                        273.358,97 €
Financers                                                                              51.050,51 €
Activitats econòmiques                                                              90,75 €

Ingressos per serveis                                                        114.056,39 €
Subvencions públiques corrents                                          4.768,00 €
Ingressos d’institucions diocesanes                                119.779,32 €

PATRIMONI I ALTRES ACTIVITATS  324.500,23 €

ALTRES INGRESSOS CORRENTS  238.603,71 €

%

26,26%
2,55%
1,50%

51,54%

8,81% 
1,65% 
0,00%

3,68% 
0,15% 
3,86%

Per a fer un donatiu visita

www.donoamiiglesia.es
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E StAt  d ’ I N G R E S S O S  I  d E S p E S E S  2 01 6

DESpESES orDInÀrIES
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total DESpESES 3.101.787,25 €

Activitats pastorals                                                          356.682,04 €
Activitats assistencials                                                      24.061,45 €
Ajuda a l’Església universal                                                 4.949,20 €
Altres entregues a institucions diocesanes                     26.592,00 €

Compres pel culte                                                                4.667,97 €
Conservació d’edificis                                                      144.230,48 €
Despeses de funcionament                                             224.742,85 €
Amortitzacions, impostos i despeses financeres          281.234,95 €

Seminari                                                                              52.660,43 € 
Altres                                                                                     6.958,83 €

Salaris de preveres i religiosos                                    1.180.628,60 €
Seguretat Social i altres prestacions socials                  82.233,37 €

Salaris                                                                               441.879,00 €
Seguretat Social                                                               130.637,34 €

ACCIONS PASTORALS I ASSISTENCIALS 412.284,69 €

APORTACIONS ALS CENTRES DE FORMACIÓ 59.619,26 €

CONSERVACIÓ D’EDIFICIS I DESPESES DE FUNCIONAMENT  654.876,25 €

RETRIBUCIÓ DEL CLERGAT 1.262.861,97 €

RETRIBUCIÓ DEL PERSONAL LAIC 572.516,34 €

%

11,50%
0,78%
0,16% 
0,86%

38,06%
2,65%

14,24% 
4,21%

 1,7%
0,22%

0,15% 
4,65% 
7,25% 
9,07%

2,83%

1,67%

Altres despeses extraordinàries                                       87.664,01 € 

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 51.964,73 €

TOTAL 2.962.158,51 €

87.664,01 €DESpESES EXtraorDInÀrIES

Per a fer un donatiu visita

www.donoamiiglesia.es



LA NOSTRA ESGLÉSIA

mEmÒRIA d’ACtIVItAtS 
dE L’ ESGLÉSIA A SANt FELIu dE LLObREGAt

Sacerdots
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Activitat pastoral
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«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom 
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he 
manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mateu 28, 19-20). 

Déu mateix ens acompanya en tots els moments i situacions de la nostra vida, des 
del baptisme, com a membres de la família dels fills de Déu, en la celebració de 
l’amor en el matrimoni, en els moments de debilitat, malaltia i dolor amb la unció 
dels malalts. Tot és presència i gràcia.

Bauteigs 

Comunions 

Confirmacions 

Matrimonis 

Escoles cristianes 
Centres
Alumnes 

Béns d’Interès Cultural**

3.063

2.538

379

568

36

24.530

249

Càritas diocesana
Persones beneficiades
Punts d’atenció
Voluntaris 

Mans Unides*
Comarcals
Voluntaris fixos 

39.770
38

899

8

30

Activitat celebrativa

Activitat caritativa i assistencial

Activitat educativa i cultural

* Projecte sanitari a Chikmagalur, Karnataka (Índia) finançat per les parròquies (77.235 €) que beneficia 3.863 perso·
nes de 10 pobles.
* A més, 6 ajuntaments col.laboren directament amb projectes exclusius per a ells a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

** Des de 2012 els 10 bisbats amb seu a Catalunya formen part d’un projecte conjunt denominat “Catalonia Sacra” 
creat amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l’Església.  http://www.cataloniasacra.cat/
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EL COmpROmÍS dE L’ESGLÉSIA  
NO ÉS QuELCOm puNtuAL

LA tEVA COL·LAbORACIÓ ÉS ImpORtANt

Parlar de Déu als altres i mostrar·los l’amor que ens té és la raó de ser de l’Esglé·
sia. Aquesta és l’arrel i la motivació de tota la seva tasca.

Ajudar amb el teu donatiu és col·laborar i sostenir tota la tasca de l’Església.

Segons la Memòria d’Activitats de 2015, el 
36% del sosteniment de l’Església té com 
a font principal de finançament els dona·
tius dels creients i de les persones que va·
loren la tasca de l’Església.

Per això, si consideres que l’Església des·
envolupa una tasca que contribueix a mi·

llorar la nostra societat, col·labora·hi. A 
més, un donatiu periòdic permet adminis·
trar millor el pressupost de la teva diòcesi 
i de la teva parròquia i ser així més efici·
ents i eficaços.

Si vols més informació sobre la tasca de 
l’Església entra a www.portantos.es



RÈGIm FISCAL pER A pERSONES 
FÍSIQuES I JuRÍdIQuES

dREtS dEL dONANt

•	 A la desgravació fiscal corresponent a la Declaració de la Renda de l’any 
següent (model 100).

•	 A la desgravació fiscal corresponent a la declaració de l’impost de Socie·
tats de l’any següent (model 200).

•	 A mantenir el seu 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 
amb l’import rebut.

•	 Presentació de la declaració informativa de donatius, donacions i aporta·
cions rebudes (model 182) a l’Agència Tributària durant el mes de gener de 
l’any següent.

A la taula següent s’explica el nou règim fiscal per a persones físiques i jurídiques 
(empreses). 

*  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.

Desgravaciópersones físiques (Irpf)

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

persones jurídiques (I.S.) 
(Empreses, associacions, etc.)

•	 Donatius en general 
•	 Donatius recurrents*
•	 Límit deducció base liquidable

75%
30%
35%
10%

35%
40%
10%

Desgravació

El compromís de l’Església no és quelcom puntual  08/ 09
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pAStORAL pENItENCIÀRIA

El Secretariat de Pastoral Peniten·
ciària (SEPAP) té l’objectiu d’animar 
i coordinar totes aquelles persones 
que treballen en aquesta pastoral. A 
la Província Eclesiàstica de Barcelona 
està format per gairebé 200 persones 
voluntàries que col·laboren en l’inte·
rior de les presons amb els capellans, 
a més dels grups de voluntaris a l’ex·
terior en diferents parròquies.

Al nostre bisbat són 58 voluntaris els 
que fan el seu servei a Brians1 i Brians 
2, les dues grans presons situades a 
Sant Esteve Sesrovires. Jo sóc un d’ells 
i vaig començar aquest voluntariat per 
la meva reflexió evangèlica, ja que els 
pobres de l’evangeli, en els meus cer·
cles habituals, no existeixen.

La meva tasca sobretot és tenir cura 
de la celebració de l’eucaristia que 
cada dissabte al matí es fa a Brians: 
arreglar l’estança on se celebra la 

missa, prepa·
rar l’altar, posar 
les flors, llibres, 
fulls de cants, 
etc. Ho faig junt 
amb la Marga·
rida i la Isabel, 
altres dues vo·
luntàries. Hem 
format una peti·
ta pinya i ens re·
partim el treball. 
Els sacerdots, 
amb el seu ta·
rannà i les seves 
homilies, ens 
fan un gran bé 

a tots i ens fan sentir el Crist més a 
prop.

Els interns que venen habitualment a 
l’eucaristia són en general bona gent, 
però sempre hi ha algú que es vol 
aprofitar de nosaltres demanant·nos 
coses que no els podem donar segons 
la normativa del centre. He après a 
respectar·los profundament, escoltar 
el que volen dir, no preguntar, abra·
çar·los si m’abracen, vencent les me·
ves manies i les meves pors, intentant 
veure el Crist en tots ells.

Aquesta experiència me l’emporto al 
carrer i m’ajuda en la meva vida quo·
tidiana. No estic molt segur de si jo 
els aporto alguna cosa a ells; però, 
de fet, alguns m’han demanat que els 
vagi a veure per parlar·hi. Prego per·
què Déu ens ajudi a tots.

Lluís Torres



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

     Població 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 la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el subscriptor dona 
el seu consentiment exprés per a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat / 
Bisbat o de la parròquia escollida. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a altres entitats, podent aquest 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al responsable del fitxer. Butlletí de 
subscripció adaptat a la normativa de càrrecs SEPA (zona única de pagaments).

Butlletí de subscripció  10 / 11
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ara col.laborar amb la tasca de l’Església
a través d’internet és més fàcil

I pots escollir on vols que vagi la teva aportació: a la teva parròquia,  
la teva diòcesi o la Conferència Episcopal

La teva ajuda amb un clic


