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DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Amb tu, som una gran família
Diumenge 7 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un 

dia per a recordar que junts construïm una parròquia viva, compromesa, 
apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Però la tasca de l’Església 

va més enllà d’un dia i un lloc, com mostren les dades d’aquesta 
publicació. Per això et demanem que, en la mesura de les teves 

possibilitats, col·laboris amb la teva parròquia amb el teu temps, les 
teves qualitats, el teu donatiu i la teva pregària.
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LA NOSTRA ESGLÉSIA

† Agustín Cortés Soriano
   Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

L'Església diocesana hi és, ha de ser-hi, present 
en la consciència de tots els fidels sempre 
i, d'una forma més conscient en moments, 
com la celebració de l'eucaristia, determinats 
esdeveniments, la missa crismal, aniversaris, 
etc. Un d'aquests moments en què la diòcesi ha 
de ser especial objecte d'atenció és “El Dia de 
Germanor”, el dia en què manifestem el nostre 
sentit de pertinença a aquesta Església particular 
mitjançant l'ajuda personal i econòmica al conjunt 
de la comunitat.

Voldríem veure aquesta jornada en el context 
d'aquests moments d'especial consciència 
diocesana. Perquè l'aportació econòmica i 
voluntària té el seu ple sentit com a signe, 
testimoniatge, compromís, de la vivència profunda 
de pertinença al poble de Déu que camina en el 
territori de la nostra diòcesi.

Naturalment, qualsevol pot ajudar materialment 
a l'Església per uns altres motius, com ara voler 
donar suport a una bona causa, o valorar el 
que l'Església ofereix a la societat en l'àmbit 
cultural, social, educatiu… Però el fet de dirigir 
l'ajuda concretament a l'Església diocesana, 
denota una valoració expressa del que ella és 

Som allò que tu ens ajudes a ser.
Amb tu, som una gran família
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CARTA A LA DIÒCESI

i fa. I com major sigui aquesta 
valoració, millor serà l'ajuda, sigui 
quantitativament o qualitativa.

Sempre hem valorat les ajudes 
materials més pel que valen 
segons la persona que la fa, el 
que significa per a ella, que per 
la seva quantia. Això ho hem 
aprés de l'Evangeli, de boca del 
mateix Jesús. El sentit més profund 
de l'ajuda material a l'Església 
és, com diem, la consciència de 
pertinença, però més profundament, 
constitueix una ofrena a Déu, que 
acompanya al sacrifici eucarístic, 
a través del qual redunda en bé de 
la comunitat. En si mateixa, l'ajuda 
material és un acte religiós, encara 
que el donant no en sigui plenament 
conscient.

Això és així fins al punt que, en 
la hipòtesi (tant de bo es pogués 
donar!) que no existissin realitats, 
persones, projectes, necessitats, no 
deixaríem d'ajudar. Perquè seguirà 

vigent el deure de la comunitat 
cristiana de béns, que dimana 
directament del nostre ésser i 
pertànyer a una mateixa família.

Per la mateixa raó en les nostres 
ajudes a l'Església no s'ha de 
separar un destí específic de 
qualsevol altre: és una mateixa 
Església la que prega, celebra 
l'eucaristia, educa i la que atén els 
més necessitats. És a tota l'Església, 
en la seva diversitat de serveis i 
carismes, a qui hem d'ajudar, així 
com cada servei i carisma ha de 
saber que la seva tasca es realitza 
en nom de tota l'Església. L'Església 
que viu ajudada per la gràcia de 
Déu, que estimula la generositat de 
tantes persones.

Per això expressem el nostre 
agraïment a Déu i a tants germans 
que amb els seus gestos demostren 
que realment ho són.

Que el Senyor beneeixi la vostra 
generositat.

El sentit més profund de 
l'ajuda material a 
l'Església constitueix 
una ofrena a Déu
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Compte de resultats de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Any 2020

Aportacions dels fidels  781.529,74 €

Fons Comú Diocesà  654.707,93 €
Suscriptors  84.587,60 €
Col·lectes per institucions de l'Església  42.234,21 €

Asignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)  1.763.690,27 €

Fons Comú Interdiocesà  1.763.690,27 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats  286.355,22 €
Lloguers d'immobles  281.283,57 €
Financers  5.071,65 €

Altres ingressos corrents  214.173,04 €
Ingressos per serveis  67.774,21 €
Ingressos d'institucions diocesanes CEE   146.398,83 €

Total ingressos ordinaris  3.045.748,27 €

Ingressos extraordinaris  17.755,89 €
Altres ingressos extraordinaris  17.755,89 €

TOTAL INGRESSOS                                               3.063.504,16 €

Ingressos ordinaris
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Compte de resultats de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Any 2020

Accions pastorals i assistencials  304.362,00 € 
Activitats pastorals   190.412,82 €
Activitats assistencials   109.949,18 €
Ajuda a l'Església universal  4.000,00 €

Retribució del clergat  1.237.172,72 €
Salaris de preveres i de religiosos  1.115.162,78 €
Seguretat social i altres prestacions socials  122.009,94 €

Retribució del personal seglar  621.827,14 €
Salaris  458.487,22 €
Seguretat Social  163.339,92 €

Aportacions als centres de formació  50.484,85 €
Seminari   50.484,85 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament  725.635,01 €
Compres per al culte   1.898,04 €
Conservació edificis  180.002,99 €
Despeses funcionament  351.005,08 €
Amortitzacions, impostos, despeses financeres 192.728,90 €

Total despeses ordinàries  2.939.481,72 €

Capacitat de finançament  124.022,44 € 

TOTAL DESPESES  3.063.504,16 €

Despeses ordinàries
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Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l’any 2020.i 
Font: Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal Espanyola.

Activitat celebrativa
«Si alguna cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra 
consciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum 
i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els 
contingui, sense un horitzó de sentit i de vida».  

L'Església a Sant Feliu de Llobregat
LA NOSTRA ESGLÉSIA

Baptismes

Confirmacions Matrimonis

Primeres comunions
1.034

168 165

1.512

Uncions dels malalts
790
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Activitat pastoral i evangelitzadora
«La parròquia, per tant, és una comunitat convocada per l’Esperit Sant, 
per anunciar la Paraula de Déu i fer renéixer nous fills a la font baptismal; 
reunida pel seu pastor, celebra el memorial de la passió, mort i resurrecció 
del Senyor, i dona testimoni de la fe en la caritat, vivint en un estat 
permanent de missió, perquè a ningú li manqui el missatge salvador, que 
dona la vida».  

ACTIVITATS

Activitat educativa
«L’educació és el millor servei que es pot prestar a la societat, ja que és la 
base de tota transformació de progrés humà, tant personal com comunitari».  
(Papa Francesc)

1  Centre catòlic diocesà

205  Alumnes

Centres catòlics
concertats           32
Alumnes  22.904
Total de professors 327

98 Preveres

123 Parròquies

632 Catequistes

9 Seminaristes

19 Diaques 
 permanentes

 Religioses i religiosos 269
Monges i monjos  
de clausura       90
Monestirs 4
Missioners 28
Famílies en missió 2
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Activitat caritativa i assistencial
«A l’hora present, caracteritzada a vegades per situacions de marginació i 
solitud, la comunitat parroquial està cridada a ser signe viu de la proximitat 
de Crist, a través d’una xarxa de relacions fraternes, projectades vers les 
noves formes de pobresa». 

LA NOSTRA ESGLÉSIA

Centres per a promoure 
el treball
 
Persones ateses: 658

4
Centres de rehabilitació 
per a drogodependents

Persones ateses: 1.418

4

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

Persones ateses: 491

2
Centres per a la promoció 
de la dona i víctimes de 
violència

Persones ateses: 214

1

Centres per a mitigar la 
pobresa
 
Persones ateses: 19.151

41
Centres d’assistència a 
emigrants, refugiats…
 
Persones ateses: 352

1

Centres per a la defensa 
de la vida i la família
 
Persones ateses: 138

3
Projectes de cooperació 
al desenvolupament

8
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Activitat cultural
«Prestar atenció a la bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme 
utilitarista». (Papa Francesc)

persones ateses en 90 centres

133.572
ACTIVITATS

Béns immobles d’interès 
cultural

Projectes de construcció 
i rehabilitació

9 5

Voluntaris de Mans 
Unides

50

Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones 
amb discapacitat
 
Persones ateses: 646

7

Voluntaris de Càritas
999

NOTA. Els centres que figuren en aquestes pàgines són una selecció, per la qual cosa el número total de persones 
ateses és més gran que el de la suma de les dades desglossades.
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LA NOSTRA ESGLÉSIA

«A mitjans de juliol 2020, Valentín, un 
intern de Brians-2, em va comunicar 
que hi havia un grup de 8 o 10 interns 
que estaven animats a fer el Camí de 
Sant Jaume. Ell, que és molt bon líder, 
va animar molt els seus companys a 
esdevenir pelegrins i em va explicar 
que havien pensat realitzar-ho fent 
voltes al pati del seu mòdul de la 
presó. A més, estaven especialment 
il·lusionats, perquè l’any següent, 
aquest 2021, seria any jubilar, 
Xacobeo, perquè sant Jaume cauria en 
diumenge».

La intuïció comença a prendre forma.  
A la sala-biblioteca del mòdul els 
interns van penjar uns mapes, fets 
per ells mateixos, amb el camí 
de Jerusalem a Santiago, el camí 
espanyol i el camí de Brians-2 a 
Santiago. Aquest últim resultava ser 
d’uns 1.300km. Fent un petit càlcul, 
això es traduïa en unes 4.200 voltes 
al pati.  

Van demanar fer la inauguració oficial 
el dissabte 25 de juliol 2020, amb la 
primera volta solemne al pati: «Calia 
demanar els permisos oportuns a la 
direcció del centre, al cap del mòdul 
i a l’educadora de cap de setmana. 
Ens els van donar i fins i tot els va 
agradar tant la idea, que van decidir 
portar unes càmeres del departament 

d’audiovisuals i comunicació del 
centre per fer un reportatge on mostrar 
les activitats realitzades al centre 
durant la pandèmia. 

El dia de sant Jaume de l’any passat 
ens vam reunir a la sala-biblioteca per 
fer una breu litúrgia de la Paraula, 
la benedicció dels futurs caminants 
i una breu explicació del sentit del 
pelegrinatge. Tot seguit, sortim al pati 
i, amb tota solemnitat comencem la 
volta inaugural del Camí. Al davant 
hi anava jo, revestit amb l’alba i 
l’estola, i darrere els pelegrins. Una 
escena peculiar, certament, però la 
reacció de la resta dels interns va 
ser meravellosa: sense que ningú 
digués res i de manera sorprenentment 
respectuosa, els interns van anar 
parant els jocs i activitats que en 
aquell moment s’estaven realitzant, 
com ara futbol, bàsquet, musculació, 
etc. i van seguir el pas de la processó 
amb una mirada atenta i molt i molt 
respectuosa. En acabar la volta vam 
donar per conclòs l’acte inaugural del 
Camí». 

Les “etapes” del recorregut s’han dut 
a terme al llarg dels mesos, fins a 
finals del mes d’abril 2021. I quants 
han arribat simbòlicament als peus 
de l’apòstol? Doncs han estat tres: 
Francisco, Josep i Juan. Valentí i altres 
van ser traslladats a altres centres; 
alguns es van desanimar a la meitat 
del camí i algú ha sortit en llibertat 
en aquest període. Tres pelegrins 
atípics però que, amb tota devoció, 

Actualitat

Guanyar el Xacobeo   
des de la presó 
El pare Xavier Rodríguez, sj, 
capellà del centre penitenciari 
Brians-2 ens explica: 



van demanar l’acreditació del seu 
pelegrinatge. I sí, sí... se’ls van 
concedir! Després de les peticions 
oportunes per part del P. Xavier, 
al mes de maig van arribar les 
“compostel·lanes”: «La reacció 
per part del Francisco, el Josep i 
el Juan va ser d’una gran emoció 
i agraïment. Amb molta alegria 
l’ensenyaven als altres companys 
interns, als funcionaris... Va 
esdevenir un motiu de festa per a 
tot el mòdul».

Que el sant apòstol els protegeixi 
a ells i a tots els qui pelegrinem al 
Camí i a la vida, intercedint davant 
el Senyor per rebre una gran 
benedicció i fortalesa en la fe.

EL TEU DONATIU, AMB UN CLIC

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’Internet. Tant és quan, com 
o 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.

A donoamiiglesia.es POTS FER EL TEU DONATIU 

COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es

DISSENY
Proximity

MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat   

Carrer d’Armenteres, 35     
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)   

www.bisbatsantfeliu.cat

TAN FÀCIL, TAN RÀPID,  TAN CÒMODE…
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