
Gràcies per tant
El 6 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un dia 
de festa i acció de gràcies perquè junts aconseguim una parròquia 

viva, apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Una realitat 
possible, com mostra aquesta publicació, gràcies al temps, les 

qualitats, la pregària i el suport econòmic de tot el poble de Déu.

ARXIDIÒCESI DE BARCELONA

Dia de l’Església Diocesana  •  Germanor 
Novembre 2022
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Benvolguts germans i germanes: analitzant el darrer any 
només tinc paraules d'agraïment. Venim d'uns temps 
convulsos, després d'uns anys de pandèmia i diversos 

conflictes socials i econòmics, que no han fet més que aug-
mentar la incertesa, la soledat, la pobresa i la injustícia. Tot i 
així, gràcies per formar part de la família de la fe, que és la 
mare Església.

Gràcies per la vostra pregària. És un pilar fonamental de l’Es-
glésia. La pregària de cada persona ens dona esperança i ens 
encoratja. La pregària és necessària i serà l'ànima de qualsevol 
activitat que es faci. Us dono gràcies per la vostra pregària, 
discreta i essencial. «Demaneu, i us donaran» (Mt 7, 7a), diu el 
Senyor, seguim endavant, sense perdre la fe, per seguir pregant 
per aquesta Església que, «o és en sortida, o no és Església», tal 
i com ens alerta el papa Francesc. Gràcies per la fe d'aquestes 
ànimes que demanen, com els nens al seu pare; ells hi confien 
perquè saben que no els fallarà. La pregària ens manté units 
pel camí que estem recorrent junts.

Gràcies pel vostre temps, també pilar a l'Església, que cadas-
cú dedica a la seva parròquia i a lliurar-se als altres, en la 
mesura que pot segons la seva situació. M'agradaria recalcar 
aquest regal de gran magnitud, ja que és l'únic recurs no re-
novable que té la humanitat. Cada minut perdut és un temps 
menys de vida, però cada minut lliurat es multiplica en ser 
compartit amb el germà. Quant de bé ens fa el temps que 
dediquem al servei dels altres!

Gràcies!

LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022
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Gràcies per les vostres qualitats. Què seria l’Església sense les 
qualitats de cadascú? Recordem la paràbola dels talents (Mt 
25, 14-30). Ningú no s'escapa de tenir uns dons preciosos 
que el Senyor li ha regalat perquè donin fruit. Tenim la missió 
de descobrir quins dons i qualitats hem rebut. Algunes perso-
nes tenen una amabilitat natural, d’altres el do de l'alegria o 
el de la intel·ligència, i cadascú aporta una mica del que sap 
i pot. Gràcies per les vostres mirades, per ser evangelis «en 
camí» amb les vostres obres, per ser testimonis al servei de 
Déu i dels altres.

Aprofito aquest escrit, que prologa el resum d'un any d'acti-
vitat diocesana, per agrair profundament els cors generosos 
que, amb el suport econòmic, ajuden a elaborar pressupostos, 
millorar la utilització dels recursos i planificar accions. Tots 
volem ser una Església diocesana semblant a una gran família 
en què cada membre forma part del pilar que sustenta la hu-
manitat. Gràcies per tant!

Que Déu us beneeixi i guardi,

LA NOSTRA ESGLÉSIA / CARTA A LA ARXIDIÒCESI

† Cardenal Joan Josep Omella Omella
   Arquebisbe de Barcelona
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Activitat celebrativa Activitat pastoral
«Els sagraments són els signes de l’amor de 
Déu, les formes privilegiades per a trobar-
nos amb Ell».  
(Papa Francesc)

«La parròquia és una casa enmig de les 
cases i respon a la lògica de l’encarnació 
de Jesucrist, viu i actiu en la comunitat 
humana»
(Congregació per al Clergat de la Santa Seu)

L'Església a Barcelona

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l'any 2021, 
facilitades per la diòcesi.
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3.988
Baptismes

1.471
Confirmacions

3.094
Primeres comunions

800
Matrimonis

471
Preveres

1.833
Religioses i religiosos

181
Monges i monjos de clausura

1.186
Catequistes

28
Seminaristes

50
Diaques permanents

216
Parròquies

19
Monestirs
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Activitat educativa Activitat
evangelitzadora«Les escoles catòliques, que intenten 

sempre conjugar la tasca educativa 
amb l’anunci explícit de l’Evangeli, 
constitueixen una aportació molt valuosa a 
l’evangelització de la cultura».
(Congregació per a l’Educació Catòlica de la 
Santa Seu)

«És vital que avui l’Església surti a anunciar 
l’Evangeli a tothom, a tots els llocs, en totes 
les ocasions, sense demores, sense fàstic i 
sense por».  
(Papa Francesc)

LA NOSTRA ESGLÉSIA / ACTIVITATS

184
Centres catòlics
concertats

115.239
Alumnes en els centres 
concertats

9.998
Treballadors en els centres

9.089
Personal docent en els centres

Activitat
cultural
«L’obra artística complementa la bellesa de 
la creació i, quan s’inspira en la fe, revela 
més clarament als homes l’amor diví que 
està en el seu origen».  
(Papa Francesc)

157
Missioners

85
Béns immobles  
d’interès cultural

21
Projectes de construcció i 
rehabilitació

14
Celebracions i festes religioses 
d’interès turístic
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Activitat caritativa i assistencial
«L’opció preferencial pels pobres no és una opció política; tampoc és una opció 
ideològica, una opció de partit... No. L’opció preferencial pels pobres està en el cor de 
l’Evangeli».  
(Papa Francesc)
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50
Centres per a promoure el 
treball
Persones ateses: 14.246

568
Centres per a mitigar la 
pobresa
Persones ateses: 147.701

3
Centres de menors i joves i 
altres centres per a la tutela 
d'infants
Persones ateses: 125

11
Centres per a la defensa de la 
vida i la família
Persones ateses: 6.482

1
Centres d’assistència a 
emigrants, refugiats...
Persones ateses: 5.323

24
Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones amb 
discapacitat
Persones ateses: 1.771

4
Centres per a la promoció de 
la dona i víctimes de violència
Persones ateses: 724
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NOTA. Els centres que figuren en aquestes pàgines són una selecció, per la qual cosa el nombre total de persones 
ateses és més gran que el de la suma de les dades desglossades.

LA NOSTRA ESGLÉSIA / ACTIVITATS

470.317 en 730 centres

Persones ateses a la diòcesi

3.150
Voluntaris de Càritas
Persones ateses: 92.827

46
Voluntaris de Mans Unides
Persones ateses: 29.000

12
Projectes de cooperació al 
desenvolupament



8

Ingressos i despeses  
Arxidiòcesi de Barcelona. Any 2021

Ingressos

LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022

42,92 %

21,90 %

14,17 %

13,99 %

6,91 %

0,11 %

Ingressos extraordinaris

Necessitat de finançament

Altres ingressos corrents 
(Ingressos per serveis, subvencions 
públiques corrents, ingressos 
d'Institucions diocesanes) 

Ingressos de patrimoni i altres 
activitats 
(Arrendaments d'immobles, ingressos 
financers, activitats econòmiques) 

Asignació Tributària
(Fons Comú Interdiocesà)

Aportacions voluntàries  
dels fidels  
(Col.lectes parroquials, subscrip-
cions, col.lectes per a institucions de 
l'Església, altres ingressos dels fidels) 

2.323.349,69 €

35.361,12 €

4.703.234,30 €

4.764.396,58 €

7.361.836,15 €

14.424.775,78 €

33.612.953,62 €TOTAL INGRESSOS

Els comptes econòmics d'aquest exercici consoliden el resultat de totes les activitats 
de l'Arxidiòcesi, incloent l'activitat parroquial i educativa. 
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Despeses

LA NOSTRA ESGLÉSIA / INGRESSOS I DESPESES

18,76 %

23,19 %

12,55 %

0,72 %

44,78 %
Conservació d'edificis i 
despeses de funcionament

Aportacions 
a centres de formació

Retribució del personal seglar  
(Salaris i Seguretat Social) 

Retribució del clergat  
(Salaris, Seguretat Social i altres 
prestacions socials) 

Accions pastorals  
i assistencials 
(Activitats pastorals, activitats assisn-
tencials, ajuda a l'Església univer-
sal, altres lliuraments a institucions 
diocesanes) 

15.053.043,28 €

240.465,96 €

4.220.451,41 €

7.794.347,78 €

6.304.645,19 €

33.612.953,62 €TOTAL DESPESS

Els comptes econòmics d'aquest exercici consoliden el resultat de totes les activitats 
de l'Arxidiòcesi, incloent l'activitat parroquial i educativa. 
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El Servei d'Acompanyament en Dol i 
Malalties (SADiM) ofereix, de manera 
compromesa, acollida, acompanya-
ment i suport integral i espiritual en 
els processos de dol i malaltia. Els 
professionals i voluntaris de SADiM 
tenen com a eix principal de la feina 
el missatge central de l'Evangeli, que 
ens explica que «la mort és un pas i 
no un fi».

Aquest servei, impulsat pel Secretari-
at diocesà de Pastoral de la Salut de 
l'Arxidiòcesi de Barcelona,   dirigit per 
la Sra. Carmen Benito, s'adreça es-
pecialment a totes aquelles persones 
que necessiten un acompanyament al 
dol i en la malaltia, una mà amiga 
que les escolti i els doni eines que 
els permeti encarar aquestes difícils 
situacions vitals.

Programes que 
ofereix SADiM

L’ajuda s’organitza 
en sis progra-
mes: programa 
d´acompanyament 
individual, programa 
d´acompanyament 
grupal, programa 
d´acompanyament 
de parella i famílies, 
programa d´assesso-
rament i programa 
de formació. Aquests 
programes tenen com 
a finalitat principal 

incrementar el benestar emocional i 
espiritual dels seus usuaris.

Com col·laborar-hi? 

SADiM necessita voluntaris que 
ajudin els professionals a dur a terme 
els diferents programes i dinàmiques. 
Per col·laborar-hi, es pot enviar un 
correu electrònic a l’adreça sadim@
arqbcn.cat o es pot trucar als telè-
fons: 669 523 599 / 619 827 098. 
Horari d’atenció: de 10 a 13h i de 
16 a 19h. La pàgina web del Servei 
d’Acompanyament en Dol i Malalties 
(SADiM) és: http://sadim.esglesia.
barcelona.

Actualitat

Acompanyament i consol en la 
malaltia
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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 següents a la data de càrrec al compte del subscriptor..

Cognoms/Surname	

Nom/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicili/Address	

Núm.,	Esc.,	Pis/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

País/Country	

Telèfon/Phone

Banc	o	Caixa/Bank	or	savings	bank

Domicili/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

Responsable del tractament:  Arquebisbat de Barcelona, amb domicili al carrer del bisbe nº 5, Barcelona, 08002. Finalitat: Gestionar 
la seva aportació econòmica i mantenir el contacte. Exercici de drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, 
portabilitat de les dades i no estar sotmès a decisions individuals automatitzades. Més informació: https://esglesia.barcelona/
proteccio-de-dades/ 

Butlletí de subscripció

NÚMERO DE COMPTE IBAN

codi europeu banc            sucursal          dígit control                   número de compte

Se subscriu amb la quantitat de

Mes     Trimestre   Semestre     Any

A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui

Arquebisbat/Bisbat de

Parròquia

Població

Sí         No

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPFDesitjo rebre un certificat per a deduir de l'IRPF

 FIRMA DEL SUBSCRIPTOR



COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es
MAQUETACIÓ

Arts&Press

EDICIÓ
Arquebisbat de Barcelona   

Carrer del Bisbe, 5    
08002 Barcelona    

www.esglesia.barcelona

Ara fer el teu donatiu a l'Església és molt fàcil a través d'internet. Tant 
se val 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 pots escollir on 
vols que vagi la teva aportació: a la teva parròquia, a la teva diòcesi o a 
la Conferència Episcopal.

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

La teva ajuda, amb un clic

Règim fiscal per a persones físiques i jurídiques

Drets del donant
  A la deducció fiscal corresponent a la declaració de la renda de l'any següent (model 100).
  A la deducció fiscal corresponent a la declaració de l'impost de societats de l'any següent 

(model 200).
   A mantenir l’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 l'import rebut.
  Presentar la declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes (model 182) a 

l'Agència Tributària durant el mes de gener de l'any següent.

Persones físiques (IRPF)

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

Persones jurídiques (I.S.)  

Donatius en general 
Donatius recurrents* 
Límit deducció base liquidable    

A la taula següent s'explica el nou règim fiscal:

80 %
35 %
40 %
10 %

35 %
40 %
10 % 

Deducció** Deducció**

* 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. 

** Deduccions aplicables a les donacions de l’any 2022 declarades a l’any 2023.


