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E l lema del Día de la Iglesia Dioce sa -
na de este año, «SOMOS UNA GRAN
FAMILIA, CONTIGO», nos transporta

al sentido básico de que la Iglesia es, tam -
bién, Madre. Nos recuerda el sentimiento
fraternal que debe presidir nuestros ac tos
y que, como hermanos, todos tenemos
res ponsabilidad, los unos hacia los otros.
Es decir, lo que pasa a mi hermano no me
ha de ser indiferente. Nos lo recuerda el
libro del Génesis: «¿Dónde está tu her-
mano?» (Gn 4,9).

En este sentido la Iglesia lleva a cabo
una serie de acciones que tienen como fi-
nalidad la ayuda y acompañamiento de
los más débiles y necesitados, además
del sostenimiento de la propia Iglesia que
necesita de una infraestructura mínima
para llevar a cabo su tarea, también pas-
toral y de formación.

Así pues, si me lo permitís, os invito a
ser generosos con nuestra Iglesia Dioce -
sana recordando lo que se nos dice en He -
chos de los Apóstoles: «En cuanto a los
creyentes, vivían todos de mutuo y todo
lo compartían» (Hch 2,44).

En nombre de esta Iglesia, que es de to-
dos, os doy las gracias.

Rafael Galofré Casas
Ecónomo del Obispado de 

Sant Feliu de Llobregat

E l lema de la Diada de Germanor d’en -
guany, «AMB TU, SOM UNA GRAN
FAMÍLIA», ens transporta al sentit

bàsic de que l’Església és, també, Mare.
Ens recorda el sentiment fraternal que ha
de presidir els nostres actes i que, com a
germans, tots tenim responsabilitat els
uns vers als altres. És a dir, allò que passa
al meu germà no m’ha de ser indiferent.
Ens ho recorda el llibre del Gènesi: «On és
el teu germà?» (Gn 4,9)

En aquest sentit l’Església duu a terme
tot un seguit d’accions que tenen com a
finalitat l’ajut i acompanyament dels més
dèbils i necessitats, a més del sosteni-
ment de la pròpia Església que necessita
d’una infraestructura mínima per a dur a
terme la seva tasca, també pastoral i de
formació.

Així doncs, si m’ho permeteu, us convi -
do a ser generosos amb la nostra Esglé -
sia Diocesana tot recordant allò que se’ns
diu a Fets dels Apòstols: «Tots els creients
vivien units i tot ho tenien al servei de
tots» (Ac 2,44).

En nom d’aquesta Església, que és de
tots, us en dono les gràcies. 

Rafael Galofré Casas
Ecònom del Bisbat de 

Sant Feliu de Llobregat

L a Llei de Mecenatge ha incorporat modifica -
cions que afecten positivament al règim de
desgravacions per donatius.

Per exemple, si una persona dóna 12,50 ¤
al mes durant l’any 2016 (és a dir, un total de
150 ¤ en un any), tindrà un 75% de desgravació
del seu donatiu. Tots els donatius de fins a 150 €
tindran una desgravació del 75%. És una forma
senzilla de recolzar la tasca de l’Església i que
té avantatges perquè en la següent Declaració
de la Renda aquesta persona tindrà una desgra -
vació de 112,50 ¤.

En la graella següent s’explica el nou règim fis -
cal per a persones físiques i jurídiques (empreses).

* Un donatiu és recurrent si en els dos anys anteriors
i de manera consecutiva s’ha entregat a la mateixa
entitat una quantitat igual o superior. 

«Amb tu, som una gran família»

Ara els teus 
donatius 

desgraven més

PERSONES FÍSIQUES (IRPF) 2016

Fins a 150 €

Resta que excedeixi de 150 €

Donatius recurrents*

Límit de deducció base liquidable

30%

75%

35%

40%

35%

10%

PERSONES JURÍDIQUES 
(Empreses, associacions, etc.) 2016

Donatius en general

Donatius recurrents*

10%

Límit de deducció base liquidable
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E l resultado contable correspondiente al ejercicio 2015 es de 82.695,82 E
positivos. Esta recuperación en el resultado comparada a la del año an-
terior, donde resultaron pérdidas por –12.323,25 E, viene dada por que

el Obispado hizo una contención importante en los gastos, sobre todo en cuan-
to a suministros y consumos.

También influye en este resultado la disminución de intereses por préstamos.
Podemos decir que la diócesis actualmente ya es al 100% de su funciona-

miento. Así pues, la situación patrimonial se considera consolidada por lo refe-
rente a ingresos y gastos.

Hay que prestar especial atención a las amortizaciones ya que su importe
supera a las del año anterior, puesto que se han tenido que amortizar de forma
acelerada algunas obras ya acabadas, de las que se ha recibido subvención.

E l resultat comptable corresponent a l’exercici 2015 és de 82.695,82 E
positius. Aquesta recuperació en el resultat comparada a la de l’any ante -
rior, on va resultar pèrdues per –12.323,25 E, ve donada perquè el Bisbat

va fer una contenció important en les despeses, sobretot pel que fa a subminis -
tres i consums.

També influeix en aquest resultat la disminució d’interessos per préstecs.
Podem dir que la diòcesi actualment ja és al 100% del seu funcionament. Així

doncs, la situació patrimonial resta consolidada pel que fa a ingressos i despe -
ses.

Cal veure les amortitzacions i que el seu import supera les de l’any anterior,
ja que s’han hagut d’amortitzar de forma accelerada algunes obres ja acabades,
de les quals s’ha rebut subvenció.

Els comptes de l’any 2015 de la diòcesi

INGRESSOS DESPESES

ACTIVITAT ORDINÀRIA I FINANCERA DE L’ANY 2015

ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES DE LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

1. APORTACIONS DELS FIDELS 942.951,02
Fons Comú Diocesà 818.208,28
Suscriptors 75.290,01
Col·lectes per institucions de l’Església 49.452,73
Altres ingressos dels fidels

2. ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA 1.611.846,71
Fons Comú Interdiocesà 1.611.846,71

3. INGR. DE PATRIMONI I ALTRES ACTIVITATS 332.389,90
Lloguers d’immobles 267.935,38
Financers 63.341,86
Activitats econòmiques 1.112,66

4. ALTRES INGRESSOS CORRENTS 482.261,94
Ingressos per serveis 112.129,35
Subvencions públiques corrents 218.750,63
Ingressos d’institucions diocesanes 151.381,96

TOTAL INGRESSOS ORDINARIS 3.369.449,57

6. INGRESSOS EXTRAORDINARIS 47.611,45
Subvencions en capital
Alienacions de patrimoni 20.000,00
Altres ingressos extraordinaris 27.611,45

Necessitat de finançament

TOTAL GENERAL 3.417.061,02

1. ACCIONS PASTORALS I ASSISTENCIALS 557.764,96
Activitats pastorals 475.205,75
Activitats assistencials 44.972,58
Ajuda a l’Església Universal 8.064,43
Altres entregues a institucions diocesanes 29.522,20

2. RETRIBUCIÓ DEL CLERGAT 1.326.518,27
Salaris de preveres i religiosos 1.237.349,46
Seguretat Social i altres prestacions socials 89.168,81

3. RETRIBUCIÓ DEL PERSONAL SEGLAR 526.677,84
Salaris 409.371,97
Seguretat Social 117.305,87

4. APORTACIONS ALS CENTRES DE FORMACIÓ 55.893,42
Seminari 51.815,27
Col·legis 0,00  
Altres 4.078,15

5. CONSERVACIÓ D’EDIFICIS I DESPESES 
DE FUNCIONAMENT 856.642,40
Compres pel culte 1.524,87
Conservació edificis 179.331,15
Despeses funcionament 198.274,37
Amortitzacions, impostos, despeses financeres 477.512,01

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES 3.323.496,89

6. DESPESES EXTRAORDINÀRIES 10.868,31
Nous temples
Programes de rehabilitació
Altres despeses extraordinàries 10.868,31

Capacitat de finançament 82.695,82

TOTAL GENERAL 3.417.061,02

El resultat dels comptes de l’any 2015



Tasques celebratives
Si ens preguntem què fa l’Església, aquest és un
dels aspectes fonamentals, tot i que potser menys
visible. La litúrgia, lloança a Déu, és la font de to -
ta la resta d’accions. 

Una de les principals tasques de les parròquies
és la celebració digna dels sagraments, que durant
el 2015 a la nostra diòcesi han estat els següents:
3.125 batejos, 2.737 comunions, 394 confirmacions
i 514 casaments.

Tasca cultural
Dins de les activitats de l’Església es troba tot el que
fa en benefici del patrimoni cultural. Els temples
escampats arreu del país necessiten una conserva -
ció acurada, per exemple. Aquesta cura del patrimo-
ni arquitectònic i cultural també és un servei social
perquè suposa una font de rique sa i un valor per a to -
ta la societat. Igualment, les dependències per a l’ac -
tivitat pastoral i/o assis tencial cal que estiguin a
punt per prestar el seu millor servei. 

Tasques de solidaritat
L’acció pastoral de l’Església va molt lligada a la
tasca social que desenvolupa, molt especialment
mitjançant Càritas i Mans Unides. Però a més dels
diners, parlem també de recolzament, companyia,
consol, esperança... Tot allò que veritablement una
persona pot donar pels altres.

Càritas

L’atenció als més pobres i als marginats és una de
les tasques prioritàries de la nostra Església. A la
memòria social de l’any 2015, Càritas recull l’aug-
ment de projectes i l’atenció molt especial que han
dedicat a les famílies amb fills, ja que el 64% de
les llars ateses eren famílies amb nens. Actualment,
hi ha nou programes en marxa: Aco llida i acompa -
nyament, Cobertura de les necessitats bàsiques,
Gent gran, Sense Llar i Habi tat ge, Família i Infància,
Salut, Educació i Formació per a adults, Inserció so -
ciolaboral i Economia so cial, i Assessoria jurídica.

Mans Unides

Durant el 2015-2016 els esforços d’aquesta ong
de l’Església a la nostra diòcesi s’han adreçat a un
projecte de salut a Chikmagalur (Índia): proporcio-
nar i preparar una clínica mòbil per millorar la salut
dels treballadors a les plantacions de cafè propie-
taris de petits terrenys que conreen les se ves prò-
pies terres per obtenir el sosteniment diari.

Els malalts

El món dels malalts és un dels més importants per
a la nostra Església. Per això a cada parròquia s’or -
ga  nitzen visites als malalts i s’atén els profes sio nals
de la salut. 

Hi col·laboren moltes perso nes voluntà ries que de -
diquen part del seu temps a aquesta tasca, acom-
panyant els malalts amb un caliu humà. 

Acollida i gent gran

A totes les institucions de l’Església es fa una gran
tasca d’acollida, atenció i assessorament a totes
les persones que ho necessiten en diver ses obres
assistencials, a través de preveres, religio sos i re  li -
gioses i centenars de voluntaris, que ofe reixen aju -
 da espiritual i consell humà. 

A les diòce sis catalanes hi ha nombroses resi -
dèn  cies que acullen la gent gran i molts centres de
dia. S’atén també a casa seva les persones que ho
necessiten.

Tasques formatives
Seminaris

El Poble de Déu, a més de laics compromesos i ac-
tius, necessita també persones que dediquin tota
la seva vida al servei dels altres en el minis teri sa-
cerdotal. En el curs 2016-2017 a la diòce si de Sant
Feliu de Llobregat hi ha 8 seminaristes majors. 

Centres d’estudi i catequesi

Les deu diòcesis que formen l’Església a Catalu nya
centren el seu esforç a donar a conèixer la perso-
na i el missatge de Jesús. Un instrument aca dèmic

per fer-ho és l’Ateneu Sant Pacià, que engloba les
Fa cultats de Teologia i Filosofia de Catalunya i l’An -
toni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes,
i altres instituts i centres, formant una xarxa de dot -

ze institucions eclesiàs tiques de naturalesa uni ver -
si tària, radicades a Catalunya i a les Illes Balears,
amb uns 3.000 alumnes de ciències eclesiàstiques.

A més, s’organitzen cursos de preparació per a
catequistes, especialment a l’estiu, que contri buei -
xen a donar una formació adequada als agents de
pastoral.

Escoles

La tasca educativa que ofereix l’Església a tot el con -
junt de la societat a través dels centres concertats és
molt gran. A la nostra diòcesi hi ha 34 centres con-
certats, la titularitat dels quals és de congregacions
religioses.

Tasques d’evangelització
En la missió d’anunciar l’Evangeli, l’Església mira
de fer servir tots els mitjans al seu abast per tal de
fer conèixer que Déu estima tots els homes. Al ma -
teix temps, la fe porta a un compromís constant
amb la dignitat de la persona, i d’aquí neix la im-
mensa tasca humana i social que desenvolupa.

Joventut

La nostra Església fa un considerable esforç per
aten dre el món dels adolescents i joves, amb el de -
sig que el jovent trobi espais on pugui cercar el seu
creixement com a persones i com a cristians. La rea -
lització d’aquesta acció no es du a ter me únicament
des de les parròquies i els arxipres tats sinó que,
també, es desenvolupa des dels centres d’esplai i
l’escoltisme, l’acció catòlica, les escoles cristianes,
les famílies, els moviments apostòlics de les con-
gregacions religioses, les ex periències de servei i vo -
luntariat i en altres reali tats eclesials. 

El món de la família

La pastoral familiar també és un dels punts bàsics
de l’acció de l’Església a casa nostra. Des de cur -
sets de preparació al matrimoni, a càrrec dels aco-
llidors de promesos, fins a jornades de refle xió i tro -
bades per a matrimonis. Durant el curs 2015-2016
s’ha engegat el projecte Raquel, que té com a fina -
litat oferir una atenció individualitza da a les perso -
nes implicades en un avortament, mitjançant una
xarxa diocesana de mossens, psi còlegs i psiquiatres,
amb l’acompanyament adequat en aquest procés
psicològic i espiritual sanatiu i de reconciliació.

Acció dels religiosos

Hem de destacar i valorar l’acció de les religioses
i els religiosos que, des dels seus propis carismes,
es fan presents en els diversos camps d’apostolat,
assistència, ensenyament, pregària, etc. fent una
tasca molt important dins l’Església en general i a
la nostra diòcesi en particular.

Mitjans de comunicació

A través dels mitjans de comunicació social, l’Es -
glésia exerceix la seva missió d’anunciar la Pa raula
de Déu i fer present el seu testimoniatge enmig del
món. Cada una de les diòcesis catala nes té les se-
ves publicacions i webs. 

Missions i ajuda al Tercer Món

Moltes persones d’Església treballen al Tercer Món.
Hi dediquen la seva vida, ajudant en l’evangelització
d’aquells pobles i en el seu desenvolu pament i pro-
moció. Són els missioners: sacerdots, religioses/os
i seglars. 

Actualment, de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobre -
 gat, hi ha una família missionera a la República Do -
minicana (ell de Sant Vi cenç dels Horts i ella de Be -
nicarló) i fins a març de 2016 n’hi havia una altra
a Bolívia. També entre les famílies del Camí Neoca -
tecumenal, n’hi ha cinc en missió a diferents paï-
sos d’Amèrica Llatina i Europa.

A què es destinen els recursos
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Mn. Francesc, sense tenir ja una
responsabilitat en l’Administració
econòmica diocesana, quin signifi-
cat té per a vostè, com a membre de
la comunitat cristiana, aquesta cam -
panya?
En primer lloc, suposa la pertinença
a l’Església, i com a conseqüència,
sentir-me coresponsable de les se-
ves necessitats. Després, la Diada de
Germanor és un moment molt indicat
per conscienciar els fidels d’aques-
tes necessitats. 

La crida d’aquesta diada és a no
desentendre’ns i a sen tir-nos solida-
ris en el manteniment de l’Església
Diocesana, que és de tots i per a tot -
hom.

Sap si l’Església local a altres països
celebra també una diada com la de
Germanor o quelcom similar?
No conec detalls precisos. Cada Es -
glésia local té el propi sistema de fi-

nançament, per tant, si no
és amb la Diada de Ger -
manor, serà d’una altra
forma, o amb altres cam-
panyes per demanar l’a-
portació generosa dels fi -
 dels.

Com ens pot il·luminar la
Paraula de Déu per viu re
la Jornada de Germa nor en un espe -
rit realment evangèlic? 
L’exemple ens ve dels Fets dels Apòs -
tols i de la vivència de les primeres
comunitats cristianes. Tot ho posaven
en comú; la seva generositat i ajuda
mútua són exemple per a les nostres
comunitats.

Viure Germanor amb esperit evan -
 gèlic ens ha de portar, no només a
ser més generosos en l’aportació
econòmica, sinó a pregar per l’Es glé -
 sia, per les vocacions i per totes les
seves activitats, que són moltes.

Mn. Francesc, sin tener
ya una responsabilidad
en la Administración eco -
nómica diocesana, ¿qué
significado tiene para us -
ted, como miembro de la
comunidad cristiana, es-
ta campaña?
En primer lugar, supone
la pertenencia a la Iglesia,

y como consecuencia, el sentirme co -
rresponsable de sus necesidades.
Después, la Jornada de Germanor
es un momento muy apropiado pa-
ra concienciar a los fieles de estas
necesidades. El llamamiento de es-
ta jornada es a no desentendernos
y sentirnos solidarios en el manteni -
miento de la Iglesia Diocesana, que
es de todos y para todos.

¿Sabe si la Iglesia local en otros paí -
ses celebra también una jornada co -
mo la de Germanor o algo similar?

No conozco detalles precisos. Cada
Iglesia local tiene el propio sistema
de financiación, por lo tanto, si no es
con la Jornada de Germanor, será de
otra forma, o con otras campañas pa -
ra pedir la aportación generosa de
los fieles.

¿Cómo nos puede iluminar la Pala -
bra de Dios para vivir la Jornada de
Germanor con un espíritu realmen-
te evangélico?
El ejemplo nos viene de los Hechos
de los Apóstoles y de la vivencia de
las primeras comunidades cristianas.
Todo lo ponían en común; su gene-
rosidad y ayuda mutua son ejemplo
para nuestras comunidades. Vivir Ger -
manor con espíritu evangélico nos
debe llevar, no sólo a ser más gene -
rosos en la aportación económica,
sino a orar por la Iglesia, por las vo-
caciones y por todas sus actividades,
que son muchas.

• Fent la vostra aportació a la col·lecta d’avui.

• Lliurant el vostre donatiu:
—Al Bisbat de St. Feliu de Llobregat (c/ Armenteres, 35).
—Al despatx de la vostra parròquia.
—Fent-ne ingrés o transferència a l’oficina de:

“la Caixa”: ES43-2100-0072-6002-0053-2809

En el cas que vulgueu alguna informació o un rebut de la vostra
aportació podeu trucar al telèfon 936 327 630.

Ens cal el vostre ajut!
• Haciendo vuestra aportación en la colecta de hoy.

• Entregando vuestro donativo:
—En el Obispado de St. Feliu de Llobregat (c/ Armenteres, 35).
—En el despacho de vuestra parroquia.
—Haciendo un ingreso o transferencia en la oficina de:

“la Caixa”: ES43-2100-0072-6002-0053-2809

Si queréis alguna información o un recibo de vuestra aportación,
podéis llamar al teléfono 936 327 630.

¡Necesitamos vuestra ayuda!

Francesc Xavier Escolà i Gené
Ecònom diocesà durant 12 anys

ENTREVISTA


