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SANT LLORENÇ



El temple necessita una nova empenta de rehabilitació, 
perquè els materials de construcció van ser molt precaris 
i cal actualitzar la infraestructura.

LA CATEDRAL EXTERIOR 
• Sanejament de teulats i baixants.
• Acabament de les façanes
 de Pi i Margall i Torras i Bages.
• Manteniment dels vitralls molt   
 malmesos.
• Sanejament del campanar.

LA CATEDRAL INTERIOR 
• Rehabilitació d’humitats i pintura.
• Nou cancell.
• Sanejament del presbiteri.
• Sanejament de la sagristia.
• Nova megafonia.

QUÈ HEM
DE REHABILITAR?

La Catedral-Parròquia de Sant Llorenç  
farà 500 anys el 15 de març de l’any 2024.

És una ocasió esplèndida per fer un pas 
endavant per adequar les nostres 
infraestructures perquè responguin a les 
necessitats presents i futures.

LA NECESSÀRIA REHABILITACIÓ



Tenir el temple obert cada dia amb tots els seus serveis i subministra-
ments té un cost molt important d’uns 8.000 euros al mes, que es 
destinen bàsicament a despeses de serveis professionals, subministra-
ments d’electricitat, aigua i gas per a les estufes, a manteniment bàsic 
dels teulats i instal·lacions, a material i ornamentació per al culte, a 
l’assegurança, al pagament d’impostos i taxes, etc. I també a la signifi-
cativa contribució solidària al Fons comú diocesà. Les dades econòmi-
ques són auditades pel Consell parroquial d'economia, integrat pels laics 
de la parròquia. Aquestes dades  són publicades i són consultables.

Per altra banda actualment les col·lectes, donatius i subscripcions són 
poques i amb tendència decreixent. Mensualment es recullen uns 5.000 
euros. La diferència negativa entre ingressos i despeses la podem cobrir 
amb el lloguer d’espai al campanar per a antenes de telefonia mòbil. 
Però aquests ingressos tenen tendència a la baixa.

QUINES SÓN LES DESPESES
DE MANTENIMENT?

NOUS
LOCALS

Cobrir les actuals despeses de 
manteniment i poder fer front 
al retorn de les quotes d’un 
préstec per poder finançar les 
obres i millores necessàries.

Per això hem d'aconseguir un 
increment mensual de les 
aportacions

Ajudeu-nos a mantenir el 
temple obert i actiu amb la 
vostra aportació, participant 
en la campanya Sant Llorenç
500 anys.

QUÈ NECESSITEM?

Els locals actuals no són 
suficients i necessitem 
edificar nous espais al solar 
del passatge Penedès,
al costat de la Catedral. 
I un cop edificat el nou casal, 
es procediria a la venda de
la rectoria actual per fer front 
al deute pendent.

CONSTRUÏM
EL CASAL
SANT LLORENÇ

Despatx parroquial, espai d’acollida 
personal i sales de reunió.

Catequesi.

Càritas – acollida social.

Reforç escolar.

Formació.

Acollida de mares i pares per al 
baptisme, comunió i confirmació 
dels fills.

Espai per a activitats amb infants i 
joves.

Atenció a les  parelles que preparen 
el casament.

Sales de reunió multiusos per a 
reunions de famílies i de gent gran.

Espais per a reunions i activitats 
dels grups parroquials.

Espai per a reunions del Consell 
Parroquial i grups pastorals.

Sala d’actes i conferències i activi-
tats formatives.

Arxiu i Serveis auxiliars del Despatx. 
Publicacions.

Magatzem de la Catedral Parròquia. 

Habitatge dels preveres que 
serveixen la Parròquia

Uns equipaments per a 
l'activitat de la comunitat 
parroquial i eclesial i al servei 
de les activitats socials i 
culturals.

PER FER-HI QUÈ?

NECESSITEM
LA TEVA APORTACIÓ 

PER FER-HO POSSIBLE!



SUBSCRIPCIONS I DONATIUS
Fes la teva subscripció periòdica o bé fes un donatiu 
únic, amb el format que es proposa en la campanya 
Sant Llorenç, 500 anys.

DESGRAVACIÓ FISCAL
Et certifiquem la teva aportació per tal que puguis 
acreditar entre un 30% i un 75 % de desgravació en 
la teva declaració de la Renda o de l’IRPF, en funció 
de la quantitat anual global donada.

DONACIONS I LLEGATS
Una altra manera de col·laborar amb la millora dels 
serveis de la Catedral Parròquia és a través de les 
donacions en vida o en testament d’una part o de la 
totalitat dels béns a favor de la Catedral Parròquia 
de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.

Totes les obres

es faran per fases

i prioritzant

allò més necessari.

Nom i cognoms: 

 

DNI o NIF:

Adreça: 

  

Població:

Codi Postal:

Telèfon / Mòbil:

Correu electrònic:

Vull fer una aportació de euros,
amb periodicitat:

        Mensual              Trimestral             Anual             

        Vull fer una Aportació una sola vegada              

Forma de pagament:

Domiciliació bancària – Banc / Caixa:
IBAN:

Transferència bancària a:
Banc de Sabadell – IBAN: ES85.0081.1604.7900.0101.1803

Signatura del donant i data:

La catedral Parròquia de Sant Llorenç garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal 
aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Amb l’enviament de 
la butlleta accepta que aquestes dades siguin incorporades a un fitxer responsabilitat de la 
Catedral Parròquia de Sant Llorenç i que siguin utilitzades amb la finalitat de gestionar els ajuts 
per a la campanya “Sant Llorenç, 500 anys” i trametre informació sobre les obres i manteni-
ment de la Catedral Parròquia. Aquestes dades es cancel•laran a petició seva o una vegada 
finalitzada la campanya per obres i manteniment. Poden exercir els seus drets adreçant-se a la 
Catedral Parròquia, amb domicili a la Pl. de la Vila 2B – 08980 – Sant Feliu de Llobregat.

COM
PUC
AJUDAR?

VULL COL·LABORAR!

Participa en la Campanya
i fes la teva aportació
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Única o periòdica (mensual, trimestral, semestral o anual)



PROJECTE DEL CASAL SANT LLORENÇ
Planimetria de secció de l'edifici al passatge Penedès

   SOM ESGLÉSIA EN MARXA…
JUNTS CONSTRUÏM, TOTS EN SOM RESPONSABLES!
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