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«Amb tu, som una gran família»

L

’11 de novembre celebrem la Jornada de Germanor. Aquesta jornada anual pretén ser una contribució
a enfortir i envigorir el nostre sentiment
de pertinença a l’Església diocesana.
Tots formem part de l’Església universal
per mitjà del Poble de Déu que viu en
una Església particular, en el nostre cas
en l’Església diocesana de Tortosa. En
ella hem rebut el Baptisme que ens fa
Fills de Déu, celebrem els sagraments
rebent l’aliment de Vida Eterna en la
Paraula i l’Eucaristia, especialment, i vivim la caritat en el servei als germans,
d’una manera particular en els més necessitats.
Però aquest servei eclesial, aquests
dons que rebem de l’anunci de l’Evangeli, suposen la implicació de tots els
creients, de tots els batejats, en el sentit de formar part de la família dels Fills
de Déu i de la necessitat que el Senyor
vol tenir de nosaltres per poder transmetre la Bona Nova a tothom.
El ser i sentir-se comunitat cristiana porta a la participació, a la col·laboració, a interessar-se per l’Església dio-

cesana. I aquí estan les diferents formes
de sostenir i fomentar la vida eclesial:
la pregària, la catequesi, la litúrgia, càritas... i la col·laboració econòmica.
Tots els creients participem, en la mida de les nostres possibilitats i d’acord
amb les nostres qualitats, en la vida de
l’Església. Com a Bisbe de la diòcesi de
Tortosa agraeixo tot el que feu: pregària,
ajudar en la litúrgia de la parròquia, la
catequesi, els grups, càritas, l’economia i tants d’altres serveis que presteu
d’una manera silenciosa. Però també
us animo a seguir en aquestes tasques
que fan possible que l’Església pugui
continuar duent a terme la missió que li
va confiar Jesús.
Que el sí que proclamem personalment i comunitària cada Diumenge en
la celebració de la Missa, ens dugui a
viure en l’Església com autèntica família que s’implica, es preocupa i col·labora.
Amb la meua benedicció i afecte.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Refermem el nostre compromís
amb la família cristiana

E

n el calendari de l’Església diocesana,
amb l’inici de la tardor ens arriba la celebració de la Jornada de Germanor.
Un any més, enguany concretament el diumenge 11 de novembre, tots els fidels estem
cridats a tornar a fer la nostra aportació extraordinària per contribuir al sosteniment i enfortiment de l’Església. Enguany, s’ha triat el
lema «Amb tu, som una gran família». Apostem, per tant, per recordar-nos que la comunitat cristiana va molt més enllà de ser un collectiu de persones.
El Senyor ens dona l’ocasió que treballem
dia a dia per enfortir els vincles entre tots
nosaltres i reforçar el que realment som: una
gran família on tots i cadascun dels mem-

bres compten. Som imprescindibles per sostenir-nos els uns als altres. Ningú no està de
més en el projecte cristià. Tots som necessaris.
Amb la campanya Germanor, recordem cada any justament que la nostra ajuda i la nostra aportació és valuosa per al sosteniment
del projecte comú.
A ningú se li demana que aporti més del
que pot. La dita popular diu que qui fa el que
pot, no està obligat a més. I això és el que es
fa en el Dia de l’Església Diocesana: demanar als fidels que, dintre de les possibilitats
de cadascú, seguim enfortint els fonaments
d’aquest espai comú que és l’Església i la comunitat cristiana.

Un any més hem d’agrair la generositat dels
que fan donatius per al sosteniment de l’obra
de l’Església. Aquestes ajudes fetes de cor
permeten mantenir els temples parroquials
i els serveis solidaris i caritatius de la nostra
diòcesi. Res de tot això seria possible sense
l’ajuda de tots. Recordeu que col·laborar és
molt fàcil. A banda dels sistemes clàssics per
entregar els donatius, les noves tecnologies
ens ofereixen la possibilitat de fer aportacions
sense sortir de casa.
És a través de la web www.donoamiiglesia.es que, amb un sol clic, podem triar la nostra parròquia i fer-hi la nostra aportació.
Víctor-Manuel Cardona
Ecònom diocesà
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RESULTATS DE L’ANY 2017.
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT
INGRESSOS ............................................................................

euros
INGRESSOS

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions
i serveis) ..........................................................................
2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ...
3. Aportacions per assignació tributària i subvencions
per accions concretes ........................................................
4. Altres ingressos extraordinaris ...........................................

1.812.628,85
33.213,26

Total INGRESSOS ...................................................................

2.660.706,11

DESPESES ..............................................................................

euros

571.272,67
243.591,33

Rendiment
del patrimoni

Ingressos
extraordinaris

Aportacions
dels fidels

Assignació tributària

1. Personal (retribució dels preveres, personal seglar
i Seguretat Social) .............................................................
2. Despeses de funcionament (culte, conservació d’edificis...) ..
3. Activitats pastorals i aportacions solidàries (aportacions a
entitats d’Església i aportacions solidàries per accions socials)
4. Despeses extraordinàries (obres extraordinàries, adquisició
de béns i amort. remodelació Seminari) .............................

DESPESES

1.036.923,38
345.109,44

Despeses
extraordinàries

Pastoral
Funcionament

295.151,90
203.958,44

Total DESPESES ....................................................................

1.881.143,16

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................

779.562,95

Personal

RESULTATS DE L’ANY 2017.
PARRÒQUIES I CABILDO CATEDRAL

INGRESSOS

INGRESSOS ............................................................................

euros

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions
i serveis) ..........................................................................
2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ...
3. Altres ingressos extraordinaris ...........................................

1.682.802,17
108.108,41
957.764,79

Total INGRESSOS ...................................................................

2.748.675,37

DESPESES ..............................................................................

euros

1.
2.
3.
4.

Personal ...........................................................................
Despeses de funcionament ................................................
Activitats pastorals i aportacions solidàries ........................
Aportacions solidàries per a la Diòcesi (Fons de compensació,
fons cases rectorals, aranzels, Germanor, Seminari) ...........
5. Despeses extraordinàries ..................................................

523.931,33
441.803,76

Total DESPESES ....................................................................

2.282.477,90

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................

Rendiment
del patrimoni

Ingressos
extraordinaris

Aportacions
dels fidels

21.204,29
579.456,05
716.082,47

DESPESES
Despeses
extraordinàries

Personal

Funcionament

Pastoral
Aportacions
diòcesi

466.197,47

Aportació del fons comú diocesà a les parròquies, 2017
ARXIPRESTATS

FONS COMÚ

SEG. SOCIAL

KM

ANNEXOS

TOTAL

Ribera d’Ebre-Priorat
Terra Alta
Montsià-Tinença
Baix Ebre
Delta-Litoral
Els Ports-Maestrat
Baix Maestrat
TOTAL

66.574,48
34.275,78
68.503,12
71.772,72
67.370,38
64.509,94
81.600,96
454.607,38

14.512,32
9.674,88
16.931,04
12.093,60
14.512,32
14.512,32
12.899,84
95.136,32

14.530,38
9.463,76
7.093,34
7.527,12
3.424,84
17.508,54
3.459,84
63.007,82

11.917,36
5.362,00
6.438,00
5.016,00
5.016,00
9.688,00
2.382,00
45.819,36

107.534,54
58.776,42
98.965,50
96.409,44
90.323,54
106.218,80
100.342,64
658.570,88
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Aportacions dels set arxiprestats, parròquia a parròquia, 2017
Ribera d’Ebre-Priorat
Ascó
Benissanet
Bisbal de Falset, La
Cabacés
Capçanes
Colldejou
Darmós
Figuera, La
Flix
Garcia
Ginestar
Guiamets, Els
Lloar, El
Margalef
Marçà
Masroig, El
Miravet
Molar, El
Móra d’Ebre
Móra la Nova
Palma d’Ebre, La
Rasquera
Riba-Roja d’Ebre
Serra d’Almos, La
Tivissa
Torre de l’Espanyol, La
Vilella Baixa, La
Vinebre

45.233,05
1.581,24
1.760,86
890,42
891,50
2.129,33
819,69
618,72
220,95
3.683,61
1.899,88
981,63
1.959,48
379,04
664,97
1.284,25
1.141,99
1.349,39
860,78
5.046,49
3.594,10
2.628,14
905,72
2.652,93
680,46
3.582,49
1.172,64
1.049,41
802,94

Terra Alta
Arnes
Batea
Bot
Caseres
Corbera d’Ebre
Fatarella, La
Gandesa
Horta de Sant Joan
Pinell de Brai
Pobla de Massaluca, La
Prat de Compte
Vilalba dels Arcs

27.035,03
637,31
4.029,94
1.387,39
593,06
3.085,55
2.610,60
6.435,50
2.935,78
2.856,99
757,56
260,58
1.444,77

Els Ports-Maestrat
Canet lo Roig
Castellfort
Catí
Cervera del Maestre
Cinctorres
Xert
Xiva de Morella
Forcall
Herbés
Jana, La
Mata, La
Morella
Olocau del Rei
Ortells
Palanques
Portell de Morella
Salsadella, La
Sant Jordi
Sant Mateu
Sant Rafael del Río
Tírig
Todolella
Traiguera
Villores
Sorita

32.266,00
1.015,75
2.163,86
2.408,99
764,17
1.535,24
2.248,62
377,31
2.245,45
328,53
2.004,92
600,46
6.266,47
282,20
201,69
115,50
480,14
1.101,76
607,76
2.399,30
551,67
1.316,75
400,17
2.266,09
270,36
312,84

Baix Ebre
Aldover
Alfara de Carles
Raval de Cristo
Benifallet
Bítem
Campredó
Xerta
Jesús
Paüls
Reguers, Els
Roquetes
Tivenys
Tortosa - Sant Crist
Tortosa - M. D. Dels Àngels
Tortosa - M. D. Dolors
Tortosa - M. D. Roser
Tortosa - Sant Blai
Tortosa - Sant Jaume
Vinallop

51.391,68
1.616,06
523,15
951,21
916,44
1.326,11
1.208,61
2.278,93
2.932,21
1.264,08
489,09
5.250,91
1.468,92
2.662,47
2.154,82
6.511,00
12.333,27
5.720,82
1.464,41
319,17

TOTAL

Delta-Litoral
Aldea L’
Aldea L’ - Ermita
Ametlla de Mar, L’
Ampolla, L’
Camarles - St. Jaume
Camarles - St. Joan
Deltebre Sant Miquel
Hospitalet de l’Infant
Deltebre L’Assumpció
Masriudoms
Montells, Els
Perelló, El
Pratdip
Sant Jaume d’Enveja
Vandellós

49.405,51
2.652,43
0,00
3.857,55
18.230,32
1.604,82
681,25
4.417,02
5.883,71
2.482,60
374,28
685,57
3.039,83
2.177,73
1.969,37
1.349,03

Montsià-Tinença
Amposta - Assumpció
Amposta - Sagrat Cor
Amposta - Sant Josep
Sénia, La
Freginals
Galera, La
Godall
Mas de Barberans
Masdenverge
Rosell
Sant Carles - Trinitat
Sant Carles - Sant Josep
Sant Joan del Pas
Santa Bàrbara
Ulldecona
Valentins, Els
Vallibona
Poble Nou del Delta

65.200,96
20.457,43
4.512,06
3.703,39
4.000,59
1.083,72
1.061,34
858,69
1.187,98
1.646,58
1.629,13
8.387,76
4.130,77
330,40
3.782,22
6.219,39
330,22
378,12
1.501,17

Baix Maestrat
89.663,05
Alcalà de Xivert
13.386,25
Alcanar
4.077,52
Benicarló - Sant Bartomeu 14.248,96
Benicarló - Sta. Maria del Mar 7.089,16
Benicarló - Sant Pere
8.128,71
Càlig - Sant Llorenç
3.639,96
Càlig - Santuari
0,00
Cases d’Alcanar, Les
1.125,15
Peñíscola
8.652,38
Santa Magdalena de Polpis
1.285,01
Vinaròs - L’Assumpció
21.985,09
Vinaròs - Santa Maria
6.044,86
360.195,28

Distribució de les diverses aportacions per arxiprestats, 2017
ARXIPRESTATS
Ribera d’Ebre - Priorat
Terra Alta
Els Ports - Maestrat
Baix Ebre
Delta - Litoral
Montsià - Tinença
Baix Maestrat
TOTAL

Q. SEMI.

C. GERMANOR

F. COMP.

C. RECT.

ARANZELS

TOTAL

4.923,59
2.379,27
3.035,11
7.529,26
6.418,58
8.839,71
11.219,22
44.344,74

6.200,19
2.777,34
3.297,18
4.728,86
2.142,85
4.728,50
7.028,90
30.903,82

24.799,54
16.655,03
19.619,20
26.564,86
18.448,12
26.783,40
53.894,54
186.764,69

7.399,89
4.163,76
4.904,80
9.641,22
19.902,89
21.479,53
13.473,64
80.965,73

1.909,84
1.059,63
1.409,69
2.927,47
2.493,08
3.369,83
4.046,76
17.216,30

45.233,05
27.035,03
32.265,99
51.391.67
49.405,52
65.200,97
89.663,05
360.195,28
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Càritas diocesana

U

n any més, l’Església
ens convida a créixer en
la consciència que som
Església.
En l’apar tat social,
Càritas
Càritas
ha
estat atenta a les
Diocesana de
Tortosa
necessitats de les persones
que o bé viuen amb nosaltres o ens visiten passant cap a altres indrets geogràfics cercant noves oportunitats per viure dignament.
Al Bisbat de Tortosa, Càritas té seu en 35 poblacions. La dedicació i generositat de 666 voluntàries i voluntaris i la professionalitat de 16
tècnics i treballadors ens posen rostre. Les tasques d’aquests voluntaris les fan possibles un
total de 1.600 donants i col·laboradors.
L’any 2017 es van desenvolupar al territori
21 projectes socials. Han estat 10.755 les persones beneficiades i 3.699 les ateses. Per sexe, el 56 per cent de les persones ateses eren
dones i el 44 per cent, homes. Les despeses to-
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Delegació diocesana de Missions

G

ràcies a la generositat dels donatius
que se’ns van donar, la Delegació diocesana de Missions vam poder oferir
durant l’any passat 54.645,92 euros per la
Missió universal mitjançant les Obres Missionals Pontifícies. Per una altra banda, des de
la Delegació de Tortosa també vam donar suport als nostres missioners diocesans a Perú i Hondures, sense oblidar els religiosos que
estan escampats arreu del món.
En total van ser 21.891,59 els euros recollits i enviats directament per cooperar en
les seues tasques. Per a Ayacucho, on estava

tals de Càritas al Bisbat de Tortosa han estat de
2.357.796 euros.
Càritas segueix sent necessària per a moltes
persones. Necessitem ajuts de tota mena per

Mn. Javier Obón, es van enviar 8.105,00 euros. A Hondures es van enviar 7.049,50 euros
i altres missioners 6.737,09 euros.
Delegació Diocesana de Missions

superar mancances de tot tipus. Us necessitem
a tots.
Agustí Adell
Secretari general de Càritas diocesana

Prop de 200 persones fan ús dels serveis que ofereix
la Residència Diocesana d’Ancians «Sant Miquel Arcàngel»

E

Residència Diocesana d’Ancians
«Sant Miquel Arcàngel»

La col·lecta del Dia
de Germanor
Els donatius aconseguits en la col·lecta de Germanor de
l’any passat a la diòcesi de Tortosa van
assolir la quantitat de 37.490,05
euros.
La major part d’aquest import correspon a la col·lecta de Germanor,
que va recollir 30.903,82 euros. Els
6.586,23 euros restants van ar ribar per la via de les quotes dels subscriptors.
El resultat de la col·lecta de Germanor 2017 va ser positiu en el sentit que va recollir 3.708,58 euros
més que en l’edició de l’any 2016.

Creix el número de quilòmetres
que fan els sacerdots per
atendre les parròquies
sense capellà resident
Amb la Catedral de Tortosa, el bisbat tortosí
té 142 parròquies. D’aquestes, 95 es troben situades a la demarcació de Tarragona. Més de la
meitat, un total de 53, han de ser servides per
sacerdots desplaçats des d’una altra parròquia.
A la demarcació de Castelló la proporció és similar. Hi ha 47 parròquies, de les quals 29 han de
ser servides des d’una altra parròquia.
L’any passat, els capellans van fer 236.102
quilòmetres per atendre les parròquies que no
tenen sacerdot resident. Això són 45.052 quilòmetres més dels que es van fer l’any 2016 pel
mateix concepte. Cal tenir en compte que l’any
2017 les parròquies sense sacerdot resident
eren 82; quatre més que l’any 2016.

72 sacerdots en actiu
i 141 parròquies
La diòcesi de Tortosa té 276.576 habitants.
La major part, 195.543, a la demarcació de Tarragona. Els 81.033 restants es troben a la demarcació de Castelló. En total, el territori diocesà abasta una extensió de 6.450 quilòmetres
quadrats. Any rere any, el bisbat de Tortosa treballa per garantir una bona atenció a tots els fidels tot i les dificultats com la gran extensió del
territori i el fet que algunes parròquies no poden
tenir capellà resident.
La diòcesi de Tortosa compta en l’actualitat
amb 96 sacerdots, dels quals 72 estan en actiu i 24 són emèrits. Respecte a l’any 2016, hi
ha al bisbat 5 sacerdots menys. Actualment, al
territori del bisbat a la demarcació de Tarragona
hi ha 61 sacerdots. A la demarcació de Castelló
n’hi ha 24. Es manté estable el número de sacerdots residents fora de la diòcesi, en són 11.
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ls esforços per una assistència de qualitat en unes
instal·lacions modernes i funcionals i amb una atenció centrada en la persona han donat com a fruit el
fet que prop de 200 persones es beneficien dels serveis
que ofereix la nostra residència diocesana d’ancians.
En els darrers mesos, una mitjana de 125 persones fan
ús del servei residencial i unes 50 utilitzen el Centre de Dia.
Aquesta obra del Bisbat de Tortosa segueix en la línia d’atendre a les persones que sol·liciten fer ús dels seus serveis
d’una manera personalitzada, adaptant-nos a les seves necessitats i a les seves realitats.
Des de la residència mostrem la nostra satisfacció per
continuar amb aquesta realitat, fruit del treball i dedicació
de tantes persones i professionals que ens han precedit en
aquests quasi 140 anys d’història de la nostra Casa.

