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Acció celebrativa
«Batejant-los en el nom del 
Pare i del Fill i de l’Esperit 
Sant» 
(Mateu 28, 19)

Acció PAStORAL
«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, 20)

Baptismes

Voluntaris
Voluntarios 
parròquies i 
institucions

Voluntaris  
agents

Malalts

794

1.300 130 648 30.000

Confirmacions
353

Comunions
651

Matrimonis
155

23.801 6
Persones 

ateses
Centres de 
la diòcesi

Acció caritativa
«El qui no actua justament 
no és de Déu, i tampoc no 
ho és el qui no estima el 
seu germà»
(1 Joan 2, 10)

Preveres ParròquiesCatequistes Misioners Monestirs
123 165 127 2 1Acció

evangelitzadora
i missionera
«Aneu, doncs, a tots els 
pobles  i feu-los deixebles 
meus» (Mateu 28, 19)



Amb tu, 
SOm uNA GRAN FAmÍLIA

Un any més afrontem amb responsabilitat i alegria la 
Diada de Germanor. Ens disposem tots els cristians 

a pregar intensament per la nostra Església particular, 
participar activament en les tasques parroquials i col·la-
borar amb entusiasme en l’atenció de les necessitats de 
l’Església sufragant les seves activitats pastorals.

Des d’una opció personal i lliure us demano que us 
sentiu fortament vinculats a l’Església universal; que la 
vostra pertinença a aquesta, us doni, cada dia, una feli-
citat pel vostre lliurament i servei a l’Església particular 
de Lleida. És la diòcesi on heu nascut a la fe; on escolteu 
la Paraula de Déu i celebreu els sagraments, on apreneu 
a viure com a germans compartint el que és vostre amb 
tots els altres. El més semblant a aquesta situació és la 
vivència de la nostra pròpia família, allí estimem i ens 
deixem estimar; influïm i ens deixem influir, comprenem 
i ens comprenen, on acceptem els altres i som accep-
tats, etc. Així ho diem en el Pla Pastoral previst per als 
propers tres anys. 

El lema d’aquest any: «Amb tu som una gran família», 
corrobora la realitat que desitjaríem viure en la nos-
tra diòcesi. Perquè afirmem que som una família i que 
no podrem fer res sense el teu concurs i col·laboració. 
Ningú no pot sentir-se exclòs, ens necessitem tots per 
construir la gran família de Jesucrist, que serà sempre 
acollidora i disposada sempre a ajudar els altres.

El lema té, a més a més, una connotació especial per 
les nostres diòcesis catalanes; el terme Germanor ca-
racteritza essencialment aquesta jornada accentuant la 
relació de germans dins de la família cristiana.

Us agreixo les vostres oracions, la vostra participació 
en les tasques i la vostra col·laboració econòmica en fa-
vor de la família diocesana. 

Carta a la diÒcesi
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† Salvador Giménez Valls 
Bisbe de Lleida



INGRESSOS: 3.811.122,91 €

434.843,19 €
Col·lectes parroquials

97.738,41 €
Subscripcions

72.186,91 €
Arrendaments d’immobles

82.974,35 €
Ingressos per serveis

104.384,20 €
Col·lectes per institucions de l’Església

244.853,81 €
Altres ingressos de fidels

6.146,90 €
Ingressos financers

15.218,51 €
Activitats econòmiques

107.029,28 €
Subvencions públiques corrents

165.345,99 €
Vendes de patrimoni

370.359,28 €
Ingressos d’institucions diocesanes

451.673,44 €
Altres ingressos extraordinaris

881.819,61 €
Aportacions voluntàries 

dels fidels

93.552,32 €
Ingressos de patrimono i altres 

activitats

1.658.368,64 €
Assignació Tributària
(Fons Comú Interdiocesà) 617.019,43 €

Ingressos extraordinaris

3.194.103,48 €
Total ingressos ordinaris

560.362,91 €
Altres ingressos corrents
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ESTAT D’INGRESSOS, DESPESES 
I INVERSIONS DE LA DIÒCESI 
DE lleida. any 2015



55

330.121,46 €
Activitats pastorals

79.077,64 €
Activitats assistencials

1.125.515,71 €
Sous

197.755,27 €
Sous

53.370,37 €
Compres pel culte

516.097,58 €
Altres despeses de funcionament

66.439,47 €
Ajuda a l’Església universal

268.704,24 €
Altres lliuraments a institucions 

diocesanes

99.968,68 €
Seguretat Social i altres prestacions 

Socials

58.804,76 €
Seguretat Social

497.056,63 €
Conservació d’edificis   

286.659,59 €
Amortitzacions, impostos i despeses 

financeres

127.234,65 €
Altres despeses socials

DESPESES: 3.811.122,91 €

744.342,81 €
Acccions pastorals 

i assistencials

1.353.184,17 €
Conservació d’edificis i despeses 

de funcionament

1.352.719,04 €
Retribució del clergat

256.560,03 €
Retribució personal laic

43.384,91 €
Aportacions a centres de formació

(Altres)

3.750.190,96 €
Total despeses ordinariès

60.931,95 €
Capacitat de financiació

5

Per a fer un donatiu visita www.donoamiiglesia.es
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la parròquia no és un edifici, no són 
quatre parets, tampoc és un centre 

cívic o un punt de trobada. La parròquia 
és una comunitat viva, que camina, amb 
les seves dificultats, i que treballa cap a 
la construcció del Regne de Déu. I, com 
podem ajudar les nostres parròquies en 
els nostres dies?

De moltes maneres. Col·laborar amb 
la parròquia és un signe de maduresa en 
el projecte de vida cristiana. Una mane-
ra de col·laborar-hi, i potser la més sen-
zilla, és garantir que la parròquia obri 
les seves portes cada dia. Les portes de 
les nostres esglésies no han d’estar tan-
cades mai per acollir al que pateix, esti-
gui proper a l’Església o allunyat d’ella.

També es pot col·laborar amb les 
parròquies en l’apassionant repte de 
la transmissió de la fe. Des de la cate-
quesi de la Primera Comunió fins a les 
activitats amb els joves, l’Església ne-
cessita adults compromesos que siguin 
testimoni de fe i de vida cristiana i per 
això cal agafar el relleu dels catequis-

tes d’edat més avançada. Qui pot negar 
als nostres fills el regal que nosaltres 
vàrem rebre a la nostra catequesi de 
Primera Comunió o en la preparació a la 
Confirmació?

Una altra forma de col·laborar amb 
la parròquia és  participar amb  les tas-
ques litúrgiques. Alguns laics, que se 
sentin  cridats  per a això, poden pre-
parar-se per presidir les celebracions 
dominicals en comunitats a l’espera de 
prevere.

Però no només a les parets de la pa-
rròquia pot fer-se acció pastoral. Moltes 
parròquies necessiten voluntaris per 
dur a terme els seus programes socials, 
especialment en els últims anys. I no cal 
oblidar la tasca de visitar els malalts, ja 
sigui en centres hospitalaris com a casa 
durant els períodes de convalescència. 
En definitiva, la parròquia és l’espai per 
compartir i celebrar la nostra fe en co-
munitat. I trepitjar la nostra parròquia 
ha de fer-se com a actors de la nostra fe 
i no com a espectadors.

COM pUC COL·LAbORAR 
Amb LA PARRÒquIA?



Prop del 37% del sosteniment de l’Es-
glésia prové dels donatius que els 

creients i les persones que valoren la tas-
ca de l’Església ofereixen generosament. 
Gràcies a ells i a 57.500 religiosos, 105.000 
catequistes i gairebé 19.000 preveres que 
s’entreguen cada dia amb entusiasme a la 
tasca de l’Església es poden atendre 6.500 
centres per a mitigar la pobresa, 120 hos-
pitals, 295 centres de promoció del tre-
ball, 162 centres de menors i centres per a 
la tutela de la infància o 840 cases de gent 
gran i malalts crònics. Però també més de 
9,5 milions d’eucaristies, més de 240.00 
batejos l’any o 23.624 uncions als malalts.

A més, la Llei de Mecenatge ha incorporat 
modificacions que afecten positivament el 
règim de desgravacions per donatius.

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

Els donatius i les subscripcions són una gran ajuda per a desenvolupar la tasca de l’Església

* 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.

PERSONES FÍSIQUES IRPF

PERSONES JURÍDIQUES I.S.
Empreses, associacions, etc.

Desgravació

Desgravació

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

75%
30%
35%
10%

Donatius en general
Donatius recurrents*
Límit deducció base liquidable

35%
40%
10%

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

ARA eLS dONAtIUS  
desgraveN mÉs
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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 dóna 
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).


