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Arquebisbat de Barcelona

L'Església contribueix a crear una societat millor

Ajuda la teva parròquia, hi guanyem tots

2

Barcelona, una Església viva

Una Església que viu la fe i atén
el necessitat
Parròquies: la tasca
evangelitzadora
L’anunci de la Paraula
i la celebració dels
sagraments es duen a
terme, fonamentalment,
a les parròquies. A
Barcelona en tenim 208
per atendre els pobles i
els barris de les ciutats.
Sacerdots amb missió
pastoral a la diòcesi
Barcelona compta
amb 444 sacerdots.
Residents a la diòcesi:
363; residents a altres
diòcesis: 21; residents
a l’estranger: 11;
incardinats en altres
diòcesis: 29, incardinats
en diòcesis estrangeres:
20.
Batejos, primeres
comunions,
confirmacions i
matrimonis

dedica a sensibilitzar,
denunciar i actuar. El seu
pressupost per a 2012
és de 25 milions d’euros.

com per a una acció
permanent d’educació
en la fe, és una tasca
molt important en la
pastoral de l’Església.
S’han celebrat 9.196
baptismes; 6.668
primeres comunions;
1.522 confirmacions i
1.697 matrimonis.
Càritas parroquials i
diocesana
Càritas és fidel al
mandat de l’Evangeli
d’acollir i acompanyar
les persones en situació
d’exclusió social. Es
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Les Càritas parroquials
de les 208 parròquies
de l’arxidiòcesi de
Barcelona han atès
amb aliments i roba a
195.723 persones.
Les ordes religioses han
creat i estan atenent
més de 700 serveis
de tota mena en favor
dels més desfavorits i
exclosos.

La catequesi a diferents
nivells, tant per rebre
algun sagrament
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Càritas diocesana va
ajudar 57.868 persones
el 2011, des de 450
punts d’atenció, i va
fer 74.676 serveis en
els diversos àmbits de
la seva actuació, com
són infància i família,
persones grans, formació
i orientació laboral, ajuts
econòmics bàsics... Els
efectes de la crisi han
provocat un increment
d’un 80% de persones
ateses respecte de
2008.
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Carta del nostre arquebisbe

L’ESGLÉSIA CONTRIBUEIX
A CREAR UNA societat
millor

LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH.
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

L

’Església treballa en el
nostre país des de fa
molts segles. Les nostres
arrels cristianes vénen
dels primers segles del cristianisme.
I l’Església continua treballant i
col·laborant per crear una societat
millor.
Les societats les formen
persones que ofereixen el millor que
tenen en elles mateixes per crear
una convivència social agradable
i solidària, especialment amb els
membres de la societat que més
ho necessiten. I l’Església, oferint
el missatge de l’Evangeli, els
sagraments de la vida nova que ens
ha donat el Senyor i practicant el
nou manament de l’amor, contribueix
moltíssim en què els cristians se
sentin molt responsables de la vida
de les societats i es posin al servei de
totes les seves institucions.
Només ens cal pensar una cosa
per prendre consciència del treball
que fem els cristians i les parròquies
i institucions d’Església. Què seria de
les nostres ciutats i pobles sense el
treball dels cristians de les parròquies
i dels religiosos i les religioses i
d’altres institucions eclesials? I això
en el camp de l’espiritualitat, de

l’atenció als malalts i als ancians,
als pobres i marginats, en el camp
de l’ensenyament i de la cultura,
etcètera. Serien unes ciutats i uns
pobles molt més pobres i mancats de
molts serveis que l’Església presta.
En l’actualitat, l’Església catòlica
contribueix a crear una societat
millor. Millor espiritualment, amb
el seu testimoniatge dels valors de
l’Evangeli, que són les arrels d’unes
vides plenes de sentit i disposades
a crear una societat millor. Millor en
formació intel·lectual, a través de les
seves escoles i centres universitaris.
Millor en la maduresa de les
persones, mitjançant els moviments
seglars, la catequesi, la vida
comunitària de les parròquies i de les
obres dels ordes religiosos. Millor en
benestar econòmic i social, a través
dels milers d’accions de solidaritat
amb els més necessitats: infants,
aturats, presos, ancians, etc.
Sense l’Església catòlica la
nostra societat seria molt més
pobra de recursos humans,
culturals i espirituals. Amb la vostra
col·laboració econòmica al Fons
Comú Diocesà ens ajudeu perquè la
nostra Església continuï fent aquest
bon servei. 
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Situació econòmica

Ingressos i despeses
de l’ arquebisbat durant
l’any 2011
IngresSos

€

Ingressos de l'entitat
Quotes fixes parròquies
Col·lecta de Germanor
Aportació Conferència Episcopal Espanyola

12.285.494
2.711.605
439.864
5.785.127

Subvencions

231.255

Subscripcions

931.081

Donatius i llegats

2.186.562

Vendes i altres ingressos ordinaris

1.214.254

Serveis hospitalaris i penitenciaris

444.011

Publicacions i altres ingressos delegacions

770.243

Altres ingressos
Ingressos per arrendaments
Altres ingressos
Ingressos financers
TOTAL

1.711.428
1.025.427
686.001
428.716
15.639.892
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Situació econòmica

despeses

€

Despeses de funcionament

-10.997.879

Personal prevere i religiosos

-4.733.774

Personal laic

-1.545.233

Seguretat social preveres

-412.905

Seguretat social laics

-322.446

Provisions i amortitzacions

-566.870

Aportació Conferència Episcopal Tarraconense
Serveis exteriors bisbat i de delegacions
Tributs

-49.800
-3.348.369
-18.482

Despeses per activitat

-3.501.167

Ajudes a delegacions i entitats

-1.887.084

Ajudes a parròquies

-1.614.083

Aprovisionament
Compres de material per a publicacions

-159.010
-159.010

Aplicacions finalistes

-235.283

Despeses financeres
Despeses fundacionals i minusvàlues de valors

-230.833
-230.833

Despeses extraordinàries
Nous temples i rehabilitacions de dependències
parroquials
TOTAL
Resultat final

-500.477
-500.477
-15.624.649
15.243

6

La nostra Diòcesi avui

ENTITATS CRISTIANES
D’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

L

’arxidiòcesi de Barcelona és
rica en institucions universitàries de formació teològica. En
segles passats, a Catalunya es
crearen facultats de teologia a les universitats de Lleida, Girona, Barcelona,
Tarragona, Tortosa i Solsona. A mitjan
segle XIX totes desaparegueren.
Un segle més tard, als anys seixanta, es creà la Facultat de Teologia com
a centre superior d’estudis teològics.
Té tres cicles d’estudis: grau, màster i
doctorat. La Facultat té una constel·lació
de centres que hi estan relacionats de
diferents maneres.: Instituts de Litúrgia i
Teologia Fonamental; sis instituts superiors de ciències religioses: Barcelona,
Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic.
Barcelona té també l’ISCREB (Institut de Ciències Religioses de Barcelona), erigit el 1996 com a continuació de
l’Institut de Teologia creat el 1972, que

brinda una formació teològica i d’altres
ciències humanes, amb la finalitat de
proporcionar als seus alumnes una
sòlida formació acadèmica i pastoral.
Ofereix una doble modalitat d’estudis:
presencial (amb uns 200 alumnes) i per
internet (uns 800 alumnes). A Barcelona també hi ha l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco, regit pels
salesians i dirigit sobre tot a religioses.
Tenen la seu a Barcelona tres universitats d’inspiració cristiana. La Universitat Ramon Llull, que aplega un
seguit de centres de gran prestigi, com
són Blanquerna, ESADE, IQS, La Salle,
Pere Tarrés, etcètera. La Universitat
Abat Oliba, que pertany a l’Associació
de Propagandistes. I més recentment
s’ha creat la Universitat Internacional.
Barcelona fa un gran esforç per tal
d’oferir una bona formació acadèmica i
religiosa. 



Amb aportacions periòdiques



 Mes  Trimestre  Semestre  Any

OFICINA

DC

Signatura

Nº COMPTE

Esc./Pis

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 de Barcelona (o l parròquia escollida pel subscriptor) amb la finalitat de gestionar les quotes domiciliades. 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 escollit: Arquebisbat de Barcelona (REF. Dades), Carrer del Bisbe, 5 08002 Barcelona, o, en el seu cas, a l’adreça de la parròquia que vostè hagués escollit. Tots els donatius realitzats per al sosteniment de l’Església
desgraven un 25% de l’IRPF.

Data			

ENTITAT

cccc cccc cc cccccccccc

Amb aportació única de ______________________ euros

Codi Compte Client



______________________ euros al

E-mail			

  Parròquia ______________________________________________________________________

Arquebisbat de Barcelona



Vull col.laborar amb

Núm.

Població			Província

Telèfon			
Fax

CP

NIF		Domicili				

Cognoms					Nom

La col·laboració periòdica, amb una quota familiar o personal, abonada
a través de la domiciliació bancària, és el millor sistema de contribuir en el
finançament de l’Església
Domiciliació bancària a favor de l’Església Catòlica
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Arquebisbat de Barcelona
Carrer del Bisbe, 5
08002 Barcelona
Tel.: 932 701 010
www.arqbcn.org

