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UNA ESGLÉSIA
QUE ÉS FAMÍLIA
Tots tenim una missió per 
complir, uns dons per posar 
al servei de la construcció 
de l’Església i del regne de 
Déu.

UNA ESGLÉSIA QUE
COMPARTEIX I AJUDA
Milers de persones troben en 
l’Església un missatge de fe 
i d’esperança que dona sen-
tit a tota la seva vida cercant 
una societat millor.

UNA ESGLÉSIA QUE
ÉS TRANSPARENT
Oferim el compte de resultats 
2017 amb els ingressos i les 
despeses. La generositat de 
tots continua fent possible la 
tasca de l’Església.

LA NOSTRAESGLÉSIA
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†  Salvador  
Giménez Valls
 Bisbe de Lleida

AMB TU, SOM UNA GRAN

FAMÍLIA
Carta a la diòcesi

Estimats diocesans: vivim en una època en la qual es busca la 
participació de tothom en assumptes que els interessen, els 
preocupen o són el fonament de les seves conviccions o cre-
ences. En l’actualitat han aparegut alguns grups socials que 

presumeixen d’uns procediments participatius de consultes constants, 
difícilment aplicables amb totes les seves conseqüències. Es parla de 
participació i llibertat total i al mateix temps s’intenta controlar els re-
sultats.

Em sembla que hi ha una excepció a aquesta exigència de participació 
en la qual s’anima als interessats a donar la seva opinió o aportar la seva 
responsabilitat: la família. Els llaços interns, basats en l’amor, que unei-
xen als seus membres són més forts que les circumstàncies externes o 
les institucions a les quals poden pertànyer cada un d’aquests membres. 
Es comprova diàriament la importància de la família per al desenvolu-
pament harmònic dels seus components, l’ajuda desinteressada que es 
presten o el suport incondicional que es donen en els moments com-
plicats de la seva existència. Sovint es recorda que l’última crisi socioe-
conòmica que tots nosaltres patim, és mitigada en gran part pel vincle 
familiar. Abundants estudis sociològics així ho testifiquen.
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A tots ens correspon 
participar en el seu 
sosteniment, col·laborar 
en les seves iniciatives 
i ajudar a les persones i 
comunitats amb punts de 
fragilitat més alts.

La diòcesi de Lleida, juntament amb les restants de la Conferència Epis-
copal Espanyola, ha encertat en repetir el lema per al Dia de l’Esglé-
sia Diocesana/Diada de Germanor, que hem utilitzat en anys anteri-
ors, «Amb tu som una gran família», i que té com a concepte i realitat 
central a la família. Tot i que es donen casos especials de dificultat o 
d’incomprensió al seu interior, podem dir i agrair, la immensa majo-
ria dels cristians, l’experiència de la nostra pròpia família. Ens serveix 
com a exemple i model del que 
vol ser la nostra Església, una 
família de fills de Déu, ger-
mans de Jesucrist, que segueix 
les orientacions de l’Evangeli, 
conservades i transmeses du-
rant dos mil anys per aquesta 
mateixa comunitat d’amor que 
es comprèn, s’accepta i s’ajuda 
sense demanar res a canvi.

Tot i que sabem que aquesta 
manera de procedir s’aplica 
permanentment en la nostra 
Església, és bo recordar-ho de 
manera especial en una jorna-
da en què coincideixen realitats, projectes i aspiracions de tots els ba-
tejats. A tots ens correspon participar en el seu sosteniment, col·laborar 
en les seves iniciatives i ajudar a les persones i comunitats amb punts de 
fragilitat més alts. Junts sumem esforços i multipliquem resultats. Amb 
l’amor i la comprensió que ens tenim, serem capaços de manifestar al 
món el més íntim del nostre seguiment de Jesucrist i la nostra pertinen-
ça a la família eclesial.

Dono gràcies a Déu per la vostra implicació i compromís en les tasques 
pastorals en les que esteu immersos. Per descomptat són fonamentals 
les vostres oracions. També, i en nom de tots els que es beneficien d’ai-
xò, agraeixo sincerament la vostra ajuda econòmica per sufragar projec-
tes personals, comunitaris i patrimonials.
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INGRESSOS ORdINaRIS
APORTACIONS VOLUNTÀRIES DELS FIDELS 815.078,81 €

Col·lectes parroquials 428.769,25 €
Suscripcions 94.483,18 €
Col·lectes per institucions de l’Església 99.556,75 €
Altres ingressos de fidels 192.269,63 €

ASIGNACIÓ TRIBUTARIA (Fons Comú Interdiocesá) 1.706.480,05 €
FCI 1.706.480,05 €

INGRESSOS DE PATRIMONI I ALTRES ACTIVITATS 149.820,78 €
Arrendaments d’immobles 86.013,26 €
Ingressos financers 59.873,68 €
Activitats econòmiques 3.933,84 €

ALTRES INGRESSOS CORRENTES 477.436,58 €
Ingressos per serveis 86.151,43 €
Subvencions públiques corrents 62.790,77 €
Ingressos d’institucions diocesanes 328.494,38 €

TOTAL 3.148.816,22 €

INGRESSOS EXTRaORdINaRIS
INGRESSOS EXTRAORDINARIS 438.604,29 €

Subvencions de capital 67.981,18 €
Vendes de patrimoni 16.226,72 €
Altres ingressos extraordinaris 354.396,39 €

I N G R E S S O S  I  D E S P E S E S  2 0 1 7
DIÒCESI  DE LLEIDA

TOTaL INGRESSOS 3.657.964,50 €

  Necesitat de financiació                                                                                                            70.543,99 €



dESpESES ORdINaRIS
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 717.806,92 €

Activitats pastorals 117.362,75 €
Activitats assistencials 75.283,27 €
Ajuda a l’Església universal 71.922,23 €
Altres lliuraments a institucions diocesanes 453.238,67 €

RETRIBUCIÓ DEL CLERGAT 1.282.247,99 €
Sous de sacerdots i de religiosos 879.561,45 €
Seguretat Social i altres prestacions socials 114.200,05 €
Altres despeses socials 288.486,49 €

RETRIBUCIÓ PERSONAL LAIC 196.017,96 €
Sous 149.523,14 €
Seguretat Social 46.494,82 €

APORTACIONS A CENTRES DE FORMACIÓ 94.158,62 €
Seminari 40.000,00 €
Colegis 54.158,62 €

CONSERVACIÓ D’EDIFICIS I DESPESES DE FUNCIONAMENT 1.203.057,91 €
Compres pel culte 57.162,58 € 
Conservació d’edificis 276.447,78 €
Altres despeses de funcionament 485.278,51 € 
Amortitzacions, impostos i despeses financeres 384.169,04 € 

TOTAL 3.493.289,40 €

dESpESES EXTRaORdINÀRIES
DESPESES EXTRAORDINÀRIES 164.675,10 €

Nous temples 12.000,00 €
Altres despeses extraordinàries 152.675,10 €

I N G R E S S O S  I  D E S P E S E S  2 0 1 7
DIÒCESI  DE LLEIDA

TOTaL dESpESES 3.657.964,50 €

Estat d’ingressos i despeses 2017 / 5
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Preveres diocesans

Missioners

Catequistes

Parròquies

Monestirs

115

2

175

126

1

Acció evangelitzadora i misionera

ACTIVITAT PASTORAL / 
ACTIVITAT CELEBRATIVA 
I EVANGELITZADORA
«La vida de Crist es comunica als creients, els quals estan units a Crist pacient 
i gloriós pels sagraments (…). Pel baptisme, en efecte, ens configurem a Crist. 
(…) Participant realment del Cos del Senyor en la fracció del pa eucarístic, 
som elevats a una comunió amb Ell i entre nosaltres. “El pa és un de sol, i per 
això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem 
d’aquest únic pa” (1 Co 10, 17). Així tots nosaltres ens convertim en membres 
d’aquest Cos (cf. 1 Co 12, 27) “i som membres els uns dels altres” (Rm 12, 5)». 

(Lumen gentium, n. 7).



Activitat pastoral / Activitat celebrativa y evangelitzadora | 7

Baptismes 

Comunions 

Confirmacions 

Matrimonis 

809

859

286

171

Persones ateses 

Centres de la diòcesi 
22.223

6

Acció caritativa

Acció celebrativa

Voluntaris parròquies i institucions 

Voluntaris i agents de pastoral  

Malalts 

1.302

795

29.500

Acció pastoral
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Segons la Memòria d’Activitats de 2016, el 
36% del sosteniment de l’Església té com a 
font principal de finançament els donatius 
dels creients i de les persones que valoren 
la tasca de l’Església.

Per això, si consideres que l’Església desen-
volupa una tasca que contribueix a millo-

rar la nostra societat, col·labora-hi. A més, 
un donatiu periòdic permet administrar 
millor el pressupost de la teva diòcesi i de 
la teva parròquia i ser així més eficients i 
eficaços.

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

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’Església. 
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.
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persones físiques (IRpF)

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

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

Donatius en general 
Donatius recurrents* 
Límit deducció base liquidable 

RÈGIM FISCAL PER A PERSONES 
FÍSIQUES I JURÍDIQUE
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.

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 Societats 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 aportacions rebu-
des (model 182) a l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any següent.

75%
30%
35%
10%

35%
40%
10%

desgravació

desgravació
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ANIMADORS DE COMUNITAT,    
EL TESTIMONI DE LA JOIA DE LA FE

El passat 7 d’abril la Casa de l’Es-
glésia–Acadèmia Mariana va 
acollir la Trobada d’Animadors 
de Comunitat del Bisbat de 

Lleida amb la participació d’una vintena 
de persones per reforçar la seva vocació 
mitjançant la pregària i el diàleg.

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, 
explica de la següent manera la figura 
de l’animador de comunitat: «El Senyor 
escull diverses persones com a preveres 
i altres com a animadors de comunitat 
per proclamar el Regne de Déu enmig de 
la nostra realitat diocesana».

Per la seva banda, el responsable de for-
mació dels animadors de comunitat, 
destaca que «els animadors han de vet-
llar per la parròquia: en la seva fe, for-
mació, solidaritat, missió, celebració». 

«L’animador ha de fer present el rostre 
de Crist en la família parroquial. S’ha de 
donar testimoni de la joia de la fe».

L’Animador de Comunitat fou instituït 
pel bisbe emèrit de Lleida, Joan Piris, per 
animar i coordinar la pastoral ordinària 
en una parròquia o Unitat Pastoral que 
no tingués mossèn o per col·laborar amb 
ell. És una figura pensada per ser una 
expressió viva de la corresponsabilitat 
laical.

El seu tarannà ha de ser participatiu i 
ha d’exercir la seva funció escoltant les 
diferents opinions i impulsant el diàleg 
fratern. És un testimoni de fe i ha de 
crear cohesió. Per tot això cal una bona 
preparació, la que facilita l’IREL (Insti-
tut de Recerca i Estudis Religiosos de 
Lleida).



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 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’obliga-
ció 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).
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Edició
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Col.laboració
Conferència Episcopal Espanyola
Secretariat per al Sosteniment 
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La teva ajuda 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 el 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 vols destinar el teu donatiu, o 
si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.

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


