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Què busqueu?
Jn 1,23

Per què teniu por?
Mt 8,26

Què vols que faci per tu?
Mc 10,51

Vint segles després les preguntes de Jesús no es queden a l’aire
Milions de persones troben cada dia la resposta a les inquietuds del seu cor. A les seves
carències materials. A les seves ferides afectives. A les seves fites educatives. A les
atencions en la malaltia. A la bellesa artística... Persones com tu...
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«I deixant a l’instant les xarxes,
L’Església a Catalunya

el seguiren»
Mt 4,20

A les 2.117 parròquies de les 10 diòcesis, es fa visible l’anunci de l’Evangeli en el
nostre país.
Una missió a la que lliuren la seva vida 1.569 sacerdots, 5.764 religiososi
religioses i milers de seglars. El seu temps, dedicació i treball ajuda a fer present i
a fer arribar a tothom el missatge de l’Evangeli a la societat catalana.
Hi ha també centenars de monestirs i comunitats de vida consagrada que
realitzen també la missió de l’Església des de camps com l’educació, la formació
l’assistència sanitària i social i la pregària.
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Lluís Vidal,

10

seminarista

Diòcesis

2.117 1.569
parròquies

sacerdots

Un dia el Senyor em va cridar
a seguir-lo com a sacerdot i
aquesta ha estat la proposta més
apassionant que m’han fet mai:
anunciar al món que Crist ens ha
salvat i que el seu amor pot curar
totes les nostres ferides.

5.764 63

religiosos i religioses

monestirs

381 4,3

centres educatius catòlics

milions d’hores
d’activitat pastoral
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Activitat Evangelitzadora

L’Església
amb els seus fidels
Una missió sense límits
«Tota generació està cridada
a ser missionera». «Sortir,
escoltar i anunciar».
Així se’ns ha estat anunciat, i
és així com milers de persones
realitzen la missió que s’ha
encomanat a l’Església, de fer
present l’amor de Déu allí on es
troben.
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(papa Francesc)

Catequistes, professors, grups
de joves, famílies, religiosos,
sacerdots, grups parroquials,
etc., porten a cada racó de
Catalunya la notícia de la
salvació que ens ofereix Jesús.
Sense l’esperança rebuda a
través de l’anunci de l’Evangeli,
no podrien lliurar-se a aquesta
missió.

Aquest anunci de la bona
notícia sobrepassa les nostres
fronteres, arribant als cinc
continents de la mà d’aquells
que han fet d’aquesta missió
evangelitzadora la seva vida
completa.
Són els 445 missioners catalans,
sacerdots, religiosos i laics
distribuïts per tot el món.

Maria Isabel Correig,

missionera laica

Fundadora de l’Associació Ekolo ya Bondeko (Poble de la fraternitat)

«La mundialització que vivim avui
dia comporta una gran contradicció:
ens ofereix la possibilitat il·limitada
de comunicar-nos entre nosaltres
i al mateix temps creix el número
de persones que se senten soles. I,
segons la concepció africana de la
vida, la persona més pobra és la que
està tallada de relacions humanes.
El nostre grup “Ekolo ya Bondeko”
(Poble de la fraternitat) vol ser una
resposta, per humil que sigui, al repte
que la nostra societat ens presenta.

Els membres d’Ekolo ya Bondeko
volem seguir Jesús en el seu estil
de relacions (humanes i en tota la
creació). Per tant anunciem l’Evangeli
tractant de veure en cada persona,
abans que res, un germà/una
germana.
Ens volem fer propers de les persones
marginades i especialment d’aquelles
que no tenen ningú. I, a canvi, rebem
d’aquestes persones la revelació del
rostre de Crist, qui s’ha identificat en
elles (Mt 25, 31-46)»
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David i Clara,
Activitat Evangelitzadora

missioners a Manchester (Regne Unit)
De què li serveix a
l’home guanyar el món,
si perd la seva vida?
Mt 16,26

Aquesta frase és la raó d’oferir-nos
a l’Església com a família en missió,
deixar les nostres seguretats, treballs,
famílies, i fer present l’Evangeli
vivint aquí com una família cristiana.
Ens ajuda a confiar en Déu
com a Pare bo que ens cuida.
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66,3%
Amèrica

445

Missioners a les diòcesis
catalanes

14,4%
Àfrica

7.758

13,7%
Europa

Catequistes

5,4%
Àsia
0,2%
Oceania
«És vital que avui l’Església surti a anunciar l’Evangeli a tothom,
a tots els llocs, en totes les ocasions, sense retards i sense por»
(Papa Francesc)
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Activitat Celebrativa

Sagraments

2017

«L’Eucaristia
és misteri de
fe, penyora d’esperança i
font de caritat amb
Déu i entre els homes»
(Papa Francesc)

4.002

17.248

Matrimonis

PrimeresComunions

19.856
Batejos

6.351
Confirmacions

«Déu no es cansa mai de perdonar, som nosaltres els qui ens cansem
d’acudir a la seva misericòrdia.»
(Papa Francesc)

10

Tristan Cnudde-Leclaire,
rep el sagrament del baptisme

Proclamo la meva fe en Jesús, fill únic de Déu, que va sofrir la creu per a
nosaltres, i que m’ofereix avui la possibilitat de formar part del seu ministeri
de fe, que m’ajuda avui en la meva vida a ser una persona millor i content de
mi mateix en el sentit de ser una persona completa.

Félix Raventós,

rep el sagrament de la confirmació
Vaig rebre la confirmació fa dos anys gràcies a l’ambient en el que he viscut.
La meva família sempre ha estat amb mi i m’ha ensenyat juntament amb la
catequesi el valor de la vida. Aquest valor es troba en Déu.
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Activitat Pastoral

Present en els
moments importants
Com el Bon Pastor, l’Església
està sempre pendent dels més
febles. Dels endarrerits. Dels qui
passen per una necessitat especial
d’acompanyament i cura en el seu
dia a dia i en els moments més
essencials de la seva vida.
Cada dia, al nostre voltant, hi ha
desenes d’exemples de l’«Església
en sortida» a la qual ens convida
el sant pare. L’Església és als
hospitals, residències, presons,
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institucions caritatives, centres
d’atenció a la família i la infància,
centres d’atenció a immigrants, etc.
L’activitat pastoral, inserida en
l’impuls missioner de l’Església,
respon a les realitats més
específiques i diverses del nostre
país: atenció i acompanyament
a famílies, joves, assistència
religiosa, tant dels malalts i les
seves famílies als hospitals, com
al personal sanitari, immigrants,

refugiats, dones del carrer,
gitanos, apostolat del mar, la
pastoral de la carretera, o en
fires i circs, així com a estudiants
internacionals fora del seu país.
També a les parròquies la tasca
pastoral se centra, de manera
especial, en els infants i joves, en
els matrimonis, en el catecumenat
d’adults i en les persones de més
edat.

Imma Bonada,
carmelita Vedruna

Des de l’Escola Cintra atenem adolescents que provenen del
fracàs escolar i d’un ambient marginal. Intentem entendre’ls,
acompanyar-los i sobretot estimar-los. Tenint com a referència
el que Jesús fa amb el cec de la vora del camí, Cintra també vol
treure de la marginalitat els adolescents que tenim i els vol posar
de nou en el camí de la integració personal i social.

«Es tracta de portar l’Evangeli a les persones que
cadascú tracta, tant als més propers
com als desconeguts»
(Papa Francesc)
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Pastoral penitenciària
Activitat Pastoral

162
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Voluntaris

23
Parròquies i institucions col·laboradores

Pastoral de la salut

93

14.100

Voluntaris

Persones malaltes i famílies acompanyades
al domicili (aproximadament al mes)

Sebastià Aupí,
prevere

L’equip de Pastoral de l’Hospital Josep Trueta de Girona és un
grup interdisciplinar de capellans i psicòlogues que ens oferim per
acompanyar tots els processos personals, espirituals, emocionals i/o
religiosos que ens vulguin fer confiança, per així prestar una atenció
integral a la persona.
Perquè som una Església que mira, escolta, acompanya,
il·lusiona, consola i infon esperança.

«L’amor dóna a llum la vida
i dóna fins i tot sentit al dolor»
(Papa Francesc)
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Activitat Educativa

L’Església
amb la societat

«L’educació és generadora d’esperança. De fet,
l’educació és un donar a llum, és un fer créixer»
(Papa Francesc)

Aprendre a estar pendent dels
altres, a sortir de si mateix i
a viure en societat és el gran
repte per a l’educació del
segle XXI.
Per això la dimensió humana,
espiritual i de transcendència
és tan important com el mateix
coneixement, la ciència, les
tecnologies i totes les matèries
pròpies de cada etapa
formativa.
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L’Església és present en la
formació d’ infants i joves
ajudant-los a descobrir els
diferents talents de cada
persona, per poder
posar-los al servei dels altres
i no guardar-los en benefici
propi.
Amb aquest impuls han sorgit
universitats, escoles i col·legis,
seminaris i centres de formació
per a la difusió de cultura i
coneixement.

Milions de persones de
qualsevol creença i condició
es formen en aquests centres
a Catalunya, contribuint així al
desenvolupament de la nostra
societat i permetent la seva
modernització.

Javier i Maria Sobradillo,
alumnes de religió

La classe de religió ens ensenya els valors de Jesús per tal que
nosaltres puguem seguir el seu exemple
i ser així també exemple per als altres.
Al món hi ha moltes coses a millorar. Coneixent millor Jesús, podem
seguir el seu camí d’entrega, dedicació i bondat
vers els altres.

Montserrat Mitjavila,

professora de religió

«La docència de la religió m’aporta l’experiència de transmetre
als meus alumnes dues grans qüestions: el coneixement del món
simbòlic que impregna la nostra cultura i uns valors morals que els
ajudin al llarg de la seva vida a madurar com a persones.»
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381

376d’euros
milions

Centres educatius catòlics

Activitat Educativa

d’estalvi a l’Estat dels centres

17.060
Personal docent

2

Universitats

237.817
Alumnes en centres
educatius catòlics

mes
de

21.488

Alumnes d’universitat

«La universitat i l’escola tenen sentit ple
només en relació a la formació de la persona»
(El papa Francesc a la Congregació per a l’Educació Catòlica. Febrer 2017)
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L’Església amb els joves

Marina Sampayo,

representant del moviment juvenil ACIT JOVE
a la trobada “De Cracòvia a Panamà».
Els joves i representants dels diferents moviments juvenils
vam expressar el nostre desig de sentir-nos part activa de
l’Església, d’una Església que no tingui por de la innovació,
que valori la nostra creativitat, singularitat i vitalitat.
Demanem a l’Església que ens acompanyi en el camí de
la fe i el discerniment donant-nos les eines per prendre
responsabilitat i posar el millor de nosaltres al seu servei.

«I vosaltres, joves, quines pors teniu?
Què és el que més us preocupa en el fons?»
(Papa Francesc. Missatge del Papa als joves a la JMJ 2018)
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«Qui vulgui viure amb dignitat i plenitud no té cap més camí

que reconèixer l’altre i cercar el seu bé»

Activitat Assistencial

Papa Francesc

Jesús no només «passà fent
el bé» (Ac,10,38), sinó que ho
segueix fent cada dia. S’apropa
als més necessitats mitjançant
milers de persones que
voluntàriament lliuren part de
la seva vida a tota la tasca
caritativa i assistencial en la
que hi està present l’Església.

Més de

La multitud d’iniciatives de
caritat fa visible i concret
l’amor de Déu, que segueix
actuant en menjadors socials,
en l’atenció a persones
dependents, en l’ajuda a
immigrants, en la formació de
persones en situació d’atur,
problemes d’habitatge,
menors, famílies, cooperació
en el desenvolupament, etc.

1.070.000
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persones han estat
acompanyades en
alguns dels

No importa la cultura, la religió,
ni la condició social de qui està
necessitat d’ajuda.
Cada persona és reflex de la
grandesa de Déu i per això
mateix, un ésser dotat de tota
dignitat i valor; és mereixedora
de tot consol, de tota
ajuda, de tota assistència.

1.100

centres socials i
assistencials de
l’Església durant
el 2016

L’Església dona suport a:

9.002persones

acompanyades en els centres
d’orientació familiar

329.323 persones
ateses en centres per mitigar la
pobresa

18.194persones
orientades i acompanyades
en la recerca de feina

11.987persones

grans, malalts crònics
i persones amb alguna discapacitat ateses

7.905immigrants
que reberen ajuda

5.317persones

que reberen assessoria jurídica

1.306persones

ateses en centres pel tractament
de les drogodependències

4.246infants
i joves

atesos en algun centre
d’atenció i tutela de menors

1.163dones

acompanyades i ajudades en centres de promoció
de la dona, atenció a les víctimes de violència.
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Activitat Assistèncial

Càritas

13.059 321.287 141.366 614
Voluntaris

250

Centres socials
assistencials

Immigrants
que reben ajuda

Mans Unides
Voluntaris
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Persones en exclusió social
ateses a Catalunya

CAMPANYA CONTRA LA FAM

45

3

Nous projectes de cooperació

Països: Àfrica,
Amèrica i Àsia

Lluís Torres Puig,

jubilat

Vaig començar el voluntariat a la presó fruit d’una reflexió evangèlica, ja
que als meus cercles habituals no existeixen els «pobres de l’evangeli»; en
aquest procés de recerca vaig arribar a la Pastoral Penitenciària. Aquí he
après a respectar profundament els interns, a escoltar el que volen dir, a no
preguntar, a abraçar-los si m’abracen, vencent les meves manies i les meves
pors, intentant veure el Crist en tots ells.

Rosa Font,

voluntària de Càritas
Fa trenta anys que col·laboro com a voluntària a Càritas
parroquial del Vendrell. M’ha fet molt de bé. M’ha ajudat a
entendre millor les persones i a viure l’Evangeli.
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«Les arts expressen la bellesa de la fe
i proclamen el missatge de
la grandesa de la creació de Déu»
Activitat Cultural

(Papa Francesc. Missatge als artistes. Agost 2017)
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Tot ésser humà té vocació
d’infinit i de transcendència, d’una
bellesa que no sigui efímera.
Cada vegada que contemplem
una catedral, una obra d’art o
que escoltem els acords d’una
composició religiosa rebem al
nostre interior aquesta mateixa
invitació a mirar el cel i a
contemplar la bellesa de l’amor de
Déu.

cinematogràfiques, exposicions,
concerts, o trobades de joves dins
i fora de Catalunya expressen la
importància cultural de l’Església
que construeix ponts i obre camins
d’humanització.

Un ampli patrimoni, empremta
de més de vint segles de fe,
que serveix a la vivència de la
fe cristiana, però que també fa
créixer la cultura i repercuteix
en tota la societat en termes
culturals i econòmics. Obres
pictòriques, arquitectòniques,

A més, tota l’activitat que genera
la presència del patrimoni cultural
de l’Església a casa nostra es
xifra segons un recent estudi *
en un impacte total en el PIB de
Catalunya de 2.476 milions de €,
i arriba a aportar una contribució
a l’ocupació de més de 225.000

L’Església és conscient de l’interès
que suscita aquest patrimoni, el
conserva i el posa a disposició de
tots.

llocs de treball, de manera directa,
indirecta i induïda.
També són milions les persones
que participen cada any en
alguna de les peregrinacions,
celebracions de Setmana Santa
i festes populars de caràcter
religiós al nostre país.
Aquestes festes són també fonts
generadores d’impacte econòmic i
ocupació: un total de 174 milions
d ‘euros és l’impacte estimat en el
PIB de Catalunya, i 1.726 llocs de
treball sostinguts directament per
aquesta activitat, arribant en total
a 2.385 llocs de treball generats
*Estudio KPMG 2014

Marc Sureda,

conservador del Museu Episcopal de Vic

L’art no només serveix per a l’evangelització, però n’és un dels
vehicles més potents: el nostre art està amarat dels valors,
conceptes i sentiments de l’Evangeli encarnats a la cultura del
nostre país.
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Dades econòmiques

Amb què
ho fem?
Recursos de les diòcesis
L’Església a Catalunya realitza
la seva tasca amb la dedicació
de moltes persones.
Gràcies a la X de la Declaració
de la Renda arriba a les
diòcesis amb seu a Catalunya
el 22% dels seus recursos
econòmics. És així com els
catalans que ho desitgen
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destinen el 0,7% dels seus
impostos a sostenir la tasca
de l’Església.
La quantitat que correspon
a les declaracions dels
contribuents que han decidit
així col·laborar amb la seva X
la rep la Conferència Episcopal
Espanyola, la reparteix entre

totes les diòcesis, atenent les
necessitats de cadascuna.
La resta dels recursos de les
diòcesis provenen d’altres
fonts, com les aportacions
voluntàries dels fidels i la
gestió dels seus propis
recursos.

N. de Declaracions a favor de l’Església catòlica a Catalunya
Número total de persones i percentatges

750.000
700.000

716.124

716.791

20,52%

20,65%

724.677
20,97%

706.066
20,15%

696.755
19,95%

684.974

685.378

684.683

19,79%

19,72%

19,76%

2013

2014

650.000

671.994
19,22%

600.000
550.000
500.000
2008

2009

2010

2011

2012

2015

2016

Un total aproximat de 800.000 contribuents a Catalunya, tenint en compte les
declaracions conjuntes, marquen la X a favor de l’Església catòlica.
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Import assignat a l’Església catòlica a Catalunya en euros

Dades econòmiques

Dades en milers d’euros.

34.000.000
32.000.000

32.040.344

31.438.309

31.002.224

30.509.975

30.915.817

31.960.399

31.315.646
30.485.020

30.537.746

30.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
2008
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eulàlia Gambús
Gràcies a Déu, des de ja fa una pila d’anys em considero església, és per
això que no em podria plantejar només fer ús d’ella, sinó que si formo
part d’aquesta gran família, m’hi he d’entregar tant amb el servei com
amb les meves aportacions econòmiques. Jo he de fer possible que
es puguin mantenir tant les tasques socials com el propi culte en les
nostres comunitats.
El meu petit gra de sorra, junt amb el petit gra de sorra de cada
membre de l’església, és imprescindible. Ho hem de fer entre tots.
Això és GERMANOR.

Junts, X un món millor
Un total de 8,5 milions de
contribuents a tot l’estat, si
tenim en compte les declaracions
conjuntes, marquen la X a favor de
l’Església catòlica.

L’Església utilitza els recursos de
què disposa, seguint els principis
evangèlics de solidaritat i
comunicació de béns.
Amb el lema «Junts, X un món
millor», el Programa X tants anima
a marcar la X a favor de l’Església

en la Declaració de la Renda.
Un lema que recorda a cada
contribuent que amb la seva X a la
declaració ajuda a desenvolupar
una tasca tan necessària en favor
de tota la societat, en els diferents
camps en què actua l’Església.
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Ingressos i despeses de les diòcesis catalanes (any 2017)

Dades econòmiques

Ingressos
Aportacions voluntàries dels fidels 						
42%
Assignació tributària 								22%
Altres ingressos corrents 								17%
Ingressos de patrimoni i altres finalitats 						
12%
Ingressos extraordinaris 							
7%
Despeses
36%
Conservació d’edificis i despeses de funcionament 					
Accions pastorals i assistencials 							26%
Retribució del clergat 								16%
Retribució del personal seglar 							11%
Aportacions al centres de formació 						
1%
Despeses extraordinàries 							 6%
Excedent									 4%

Les aportacions directes i voluntàries dels fidels són la principal font de finançament de les diòcesis,
que representen més d’un terç dels seus recursos econòmics disponibles.
Més de la meitat de les despeses anuals de les diòcesis (62%) corresponen a despeses pastorals i
assistencials, i a conservació d’edificis i despeses de funcionament.
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Gràcies
Les diòcesis amb seu a
Catalunya agraeixen un any
més el compromís de totes
les persones que col·laboren
d’alguna manera en la
realització de la seva tasca,
lliurant el seu temps, el seu
treball, el seu coneixement i
els seus recursos, i marcant
la X a favor de l’Església.
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Més informació a
www.conferenciaepiscopal.es
Dipòsit Legal M-18.424-2018. Nota: les dades recollides en aquesta publicació són les últimes disponibles en el moment de la seva edició.
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