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QUI HO ORGANITZA?
Obres Missionals Pontifícies, institució de la Santa Seu encarregada de buscar mitjans materials i econòmics
per a l'activitat missionera de l'Església, es compon de quatre obres. L'Obra Pontifícia de Propagació de la
Fe, que sosté el funcionament i extraordinari dels Territoris de Missió, és la responsable del DOMUND.

Domund 2016

DOMUND
(Diumenge Mundial de les Missions)
Aquesta Jornada se celebra anualment a tot el món
per recordar, resar, homenatjar i ajudar a l'activitat
missionera de l'Església Catòlica.
El 2016 es compleix el seu 90 aniversari.

1.111 TERRITORIS DE MISSIÓ
Són les Esglésies joves que no tenen recursos humans i materials per dur a terme el tre-
ball d'evangelització i promoció humana.
Representen un terç de l'Església catòlica i s'estenen pràcticament per tot Àfrica, Àsia, les
illes d'Oceania amb Papua Nova Guinea al capdavant, i algunes zones d'Amèrica 
Llatina. 
La seva subsistència depèn en gran part dels donatius del Domund.
La Missió "és una gran obra de misericòrdia espiritual i material" (Papa Francesc).

SURT DE LA TEVA TERRA
És el lema de l'edició d'aquest any.

Anima a tothom a sortir i anar a
trobar els altres per anunciar-los 

l'Evangeli..

13.000 MISSIONERS ESPANYOLS
Tots els cristians estan cridats a sortir a anunciar l'Evangeli. Alguns d'ells són enviats a al-
tres països per ajudar els més desfavorits.
Col•laboren en l'anunci de l'Evangeli i la defensa de la dignitat de les persones.
Espanya és el país que més missioners envia.
El perfil dels missioners és molt variat: religiosos i religioses, sacerdots, bisbes, laics, famí-
lies, etc.

Domund
Tot

Obres Missionals Pontifícies 
(OMP)

Propagació de la Fe
(DOMUND)

Infància Missionera
(INFÀNCIA MISSIONERA)

Pontificia Unió Missional
(SENSE JORNADA)

San Pere Apóstol
(VOCACIONS NATIVES)
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@OMP_ES #Domund
www.facebook.com/OMPEspana

www.domund.es



Missió
Panoràmica de la

L'Església catòlica, missionera per naturalesa,
dóna suport especialment a les zones del
món on l'Església és de recent implantació i
no té possibilitats per subsistir: són els Terri-
toris de Missió, el 37% de l'Església catòlica.

La Congregació per a l'Evangelització dels Po-
bles -el "ministeri" missioner de l'Església-,
vetlla perquè aquests territoris tinguin els re-
cursos humans i econòmics necessaris per
dur a terme l'evangelització i la promoció hu-
mana en aquestes zones, que solen ser els
llocs més pobres del planeta. Ho fa a través
d'Obres Missionals Pontifícies.

La Guia de les Missions 2015 aporta les últi-
mes dades estadístiques que es tenen sobre
les missions.

E. UNIVERSAL T. MISSIÓ

El 43,97% del treball social de l’Es-
glésia es desenvolupa en els 

Territoris de Missió

Font: Anuari estadístic de l'Església catòlica 2014, i Guia de les Missions catòliques 1989, 2005 y 2015

2005 2015

1.069 Territoris 1.111 Territoris

7,02% catòlics 8,17% catòlics

4.565.801 
baptismes

4.857.117 
baptismes

Evolució dels Territoris de Missió

Territoris de missió per continents

Evolució de la labor social de l'Església en els
Territoris de Missió

1989

929 Territoris 

5,16% catòlics

3.605.489 
baptismes

Habitants 7.160.739.000 3.360.359.127

Catòlics 1.272.281.000 274.383.065

% catòlics 17,77% 8,17%

Circumscripcions de
l’Església catòlica 2.998 1.111

Baptismes 16.026.889 4.857.117

Habitants por sacerdot
17.221,92 38.126,11

El 46,92% de la Humanitat viu en els Territoris de Missió.

El 21,56% dels catòlics del món es troben en els Territoris de
Missió.

La concentració de catòlics en els Territoris de Missió és la mei-
tat que en l’Església Universal.

El 37% de l’Església universal és territori de missió.

Un de cada tres baptismes en el món se celebra en els Territoris
de Missió

Un sacerdot en un Territori de Missió atén a més del doble d’habi-
tants que un altre sacerdot de l’Església Universal.

-

-

-

-

-

-

Dades comparatives de l’Església universal
i els Territoris de Missió
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- 9.122 missioners censats a la nostra base de dades.
- 1.941 missioners tornats a Espanya, a l'espera de noves destinacions o col•la-
borant amb l'animació missionera.
- Aproximadament 2.000 missioners, segons la nostra estimació, dels quals
Obres Missionals Pontifícies (OMP) no disposa encara de dades concretes **.

L'enviament de missioners des de l'Església espanyola té un doble destí: l'anunci
de l'Evangeli als Territoris de Missió i la cooperació amb altres Esglésies locals
necessitades.

Domund 2016
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Una forma de cooperació per-
sonal és la de treballar per la
Missió des d’Espanya. Centenars
de voluntaris, treballadors i ca-
tequistes ofereixen el seu temps
per donar suport des de la re-
reguarda el treball dels missio-
ners i sensibilitzar la societat
sobre la importància 
d’ajudar-los.

La Jornada Mundial de les Missions és una invitació universal a col•laborar en l'activitat mis-
sionera de l'Església. El Papa Francesc afirma en el seu missatge del Domund 2016: "En
aquesta Jornada, tots estem convidats a sortir com a deixebles missioners, oferint els nos-
tres propis talents". Hi ha moltes formes de col•laborar:

Distribució dels missioners espanyols pel món
Consulteu el mapa interactiu a www.domund.es

POR ESTAT CANÒNIC

Bisbes 1,10%

Religioses 50,44%

Religiosos* 34,00% 

Sacerdots 7,72%

Laics 6,74%

PER CONTINENT

PER SEXE

Amèrica 69,73%

Àfrica 12,43%

Europa 11,42%

Àsia 6,06%

Oceanía 0,36%

Els missioners que
han tornat són una
gran riquesa per a

l'Església espanyola:
aporten experiència i

impuls missioner

Dones 54,32%

Homes 45,68%

Col•laboració
Formes de

Els missioners espanyols
Allí

Reraguarda
Aquí

Cooperació personal

* El 79.3% són sacerdots

** Per a més informació, contacte amb el departament de premsa

Hay 13.000 misioneros españoles, en 140 países
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Obres Missionals Pontifícies és l'instrument principal de la Santa Seu per donar
suport a les Missions de l'Església. Tots els països del món -també els menys
desenvolupats- canalitzen els donatius i els posen a disposició del Papa a través
d'un Fons Universal de Solidaritat. L'any passat, aquest fons va reunir
97.606.360,03 €. Aquests diners es distribueixen equitativament entre els
1.111 territoris de Missió. L'ajuda econòmica del Domund se subscriu, per tant,
a aquestes diòcesis que estan en la seva formació i que no tenen recursos per
dur a terme tot el treball missioner.

Altres formes d'ajudar els missioners: a través de l'oració i l'oferi-
ment del treball diari, de la vida de família i del sofriment quotidià
com a símbol d'adhesió a la seva tasca.

Cooperació espiritual

El beat "Lolo", periodista i 
malalt missioner

Cooperació material
Fons Universal

de solidaritat

Evangelització
Els ajuts del Domund sostenen
principalment la tasca evangelit-
zadora de l'Església: despeses
ordinàries, construcció de pa-
rròquies, compra de vehicles
per a la pastoral ... Aquest tipus
de projectes tenen gran incidèn-
cia social ja que l'Església, a tra-
vés de l'Evangelització, promou
la dignitat humana, fomenta la
igualtat, reconstrueix famílies,
dóna esperança als malalts i fu-
tur als joves.

Promoció social
L'Evangeli porta en la seva essèn-
cia el desenvolupament integral
dels pobles. Els missioners atenen
escoles, hospitals, asils, orfenats,
etc. Amb les ajudes del Domund
es recolzen projectes extraordi-
naris d'aquest tipus i situacions
d'emergència.

El treball de l'Església missionera és possible gràcies a la generositat
de milions de persones que la sostenen econòmicament.

Rosari Missioner
Un misteri per cada continent

Malalts Missioners
Més de 40.000 a Espanya

Monestirs
Resen pels missioners

Tipus de projectes
Finançats

Europa
392.807,79€

Amèrica
3.699.344,46€

Àfrica
47.205.901,95€

Àsia
25.723.903,62€

Oceania
2.508.456,98€

Emergències

18.075.945,23€

Ajudes del Fons Universal de solidaritat del Domund 2015
Consulteu el mapa interactiu en www.domund.es

Els espanyols van enviar
13.722.015,39 € a les missions
gràcies al Domund, convertint-se
en el segon país que més aporta
al Fons Universal de Solidaritat.

Aportació  

d’Espanya
Ingressos 2015 Despeses 2015

Col.legis
8%

Altres *
27%

Herències
17%

Parròquies
48%

Subsidis pagats
84%

Administració
4%

Pastoral
11%

Instituts
Missioners

1%

** Altres tipus d’institucions (hospitals...), donatius de particulars, interessos bancaris, etc.
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Des que el 1926 el Papa Pius XI instaurés la Jorna-
da Mundial de les Missions, el Domund -acrònim de
diumenge mundial- ha acompanyat la societat es-
panyola, convertint el mes d'octubre en el mes mis-
sioner per excel•lència. Obres Missionals
Pontifícies, institució pionera en l'ús dels mitjans de
comunicació de l'època, ha amarat de Missió la 
societat, i ha fomentat la necessitat de conèixer i
ajudar el treball dels missioners.

Trobeu documents
gràfics y audiovisuals
d’aquests 90 anys al

nostre web

Domund
90 anys del

Neix la Congrega-
ció per a l’Evange-
lització dels Pobles

Paulina Jaricot
funda l’Obra de
Propagació de la

Fe

El Papa Pius XI assumeix
la Propagació de la Fe
com a seva: la declara

Pontifícia

El Papa Pius XI crea la
Jornada Mundial de

les Missions

A Espanya comença
a celebrar-se aquest

mateix any 

L'ajuda a les missions ve de lluny: Prehistòria del Domund

El primer cartell del Domund es va fer el
1941

El 1943 es va començar a fer servir el
terme “Domund”

90 anys després, las guardioles del Domund 
segueixen omplint els carrers

El Domund aviat va  aconseguir mobilitzar
a la societat espanyola

1622 1822 1922 1926
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Terra
Surt de la teva

En sintonia amb el magisteri
del Papa Francesc, el lema
convida a sortir. Tots estem
cridats a fer-ho d'alguna ma-
nera. Alguns ho fan físicament
(els missioners), i la resta pot
sumar-se a través del seu
temps, la seva activitat o la se-
va aportació econòmica. L'es-
til de vida del missioner es
converteix en exemple per a
tothom. 

Aquesta sortida NO és: 

Una Sortida forçosa, moti-
vada per la violència o la
fam, com la dels refugiats i
immigrants.

Una Sortida motivada pel jo (sortir per
fer un viatge, fins i tot un màster o un
treball ...) sinó una sortida que  venç el
propi interès.

Mercè García Hurtado
Missionera a Costa de 
Germana de la Caritat de
Santa Anna. Diòcesi de 
Tarragona
“En el meu cas, sortir vol dir fins i tot
sortir del centre assistencial (maternitat,
centre nutricional ...) per anar als que
no poden ni venir, perquè són tan po-
bres que no tenen res ni ningú que els
ajudi”.

Joan Soler
Missioner a Togo
Sacerdot del IEME. Diòcesi de Girona
“Quin canvi va suposar per a mi. Altres llengües, al-
tres cultures, altres religions ... Surt del teu país. Dei-
xa-ho tot. Deixa realment a Déu que ompli la teva
vida. Vuit anys després, em trobo amb la paradoxa
que ja no deixo cap terra. Girona és casa meva. El To-
go és casa meva. Vaig sortir per deixar-ho tot i ho
vaig guanyar tot”.

Roger Marc Casanovas
Missionero a República Dominicana
Laic missioner d’OCASHA, casat amb
Maria Palau. Diòcesi de Tortosa.
“No es tracta tant de sortir, com de deixar-se entrar.
No entrem nosaltres, Déu mateix ens entra a través de
cada casa que et brinda un cafè, de cada nen innocent
que visita la nostra casa. Ens entra Déu a través dels
més pobres”.

María Palau Melet
Missionera a República Dominicana
Laica missionera de OCASHA, casada
amb Roger Marc. Diòcesi de Tortosa 
“Un dia vam sortir de la nostra terra, de la nostra zo-
na de confort, dels nostres amics, de les presses i dels
plans planificats. Sortim de la terra que ens havia fet,
per arribar a una terra nova amb ganes de deixar-nos
fer”.

Marfil

-

-


