
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.

DIÒCESI DE SOLSONA

Dia de l’Església Diocesana  •  Germanor 
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Estimats diocesans: en celebrar la campanya de Germa-
nor, Dia de l'Església Diocesana, sento la necessitat de 
donar-vos les gràcies per la vostra fe en Jesús i la vos-

tra fidelitat a l'Església. Millor encara: sento la necessitat de 
donar gràcies a Déu per cadascun de vosaltres. Així ho fa 
sant Pau reiteradament a les seves cartes. A la comunitat de 
Filips els diu: «dono gràcies al meu Déu cada vegada que faig 
memòria de vosaltres. Sempre, en totes les meves pregàries, 
demano ple de goig  per tots vosaltres» (1, 3-4). I als fidels 
de Colosses els escriu: «donem gràcies a Déu, Pare de nostre 
Senyor Jesucrist, i preguem constantment per vosaltres d’ençà 
que ens han parlat de la vostra fe en Jesucrist i de l’amor que 
teniu a tots els del poble sant» (1, 3- 4). Doncs bé, també jo 
dono gràcies a Déu per la fe, que heu rebut com a do preciós 
de Déu, i per la vostra entrega als germans.

Us agraeixo de manera molt especial tot allò que feu a favor 
de l'Església de Déu, contribuint a dur a terme la seva missió 
d'anunciar Jesucrist. Sense el vostre treball i compromís a 
les parròquies, els centres d'ensenyament i altres institucions 
de l'Església, no seria possible realitzar tota l'acció evan-
gelitzadora de l'Església, que abasta l'anunci de l'Evangeli 
i la catequesi, però també la celebració dels misteris de la 
fe i l’atenció als més vulnerables. Gràcies pel temps, esforç i 
imaginació que esmerceu en el servei dels altres als diversos 
ministeris que enriqueixen la comunitat cristiana. Us animo 
a continuar vivint l'Església com una família que només es 
pot mantenir amb l'ajuda de tothom. Cadascú des de la seva 
pròpia vocació i amb els dons i els carismes que ha rebut, 
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LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022



3

† Francesc Conesa Ferrer 
Bisbe de Solsona

pot contribuir a l'edificació d'aquesta família de Déu que és 
la nostra Església. 

Hem de sentir el goig de caminar junts -fer sínode- no només 
a les nostres parròquies i comunitats, sinó també com a co-
munitat diocesana. L'Església universal s'expressa i realitza a 
cadascuna de les diòcesis que hi ha al món, les quals estan 
regides pel bisbe, que és el seu pastor i que és vincle de co-
munió dels uns amb els altres i de tots amb les altres Esglésies. 
En aquest territori de la Catalunya central, l'Església de Déu té 
un nom concret, que és la diòcesi de Solsona. Us animo a es-
timar la vostra diòcesi, perquè en aquesta Església vam néixer 
en la fe i ella ens sosté i ajuda perquè puguem continuar-la 
professant. Us demano, també, que reseu per ella. Pregar per 
la vostra Església diocesana és la millor manera de manifestar 
l'estima i la gratitud que li teniu. He d'agrair-vos també la 
vostra aportació econòmica perquè l'Església diocesana pu-
gui assolir un sosteniment ple, que li permeti realitzar la seva 
missió i dur a terme tots els projectes evangelitzadors. 

Per part meva, us tinc a tots presents en les meves oracions i 
demano al Déu de l'esperança que «ompli la vostra fe d’ale-
gria i de pau perquè vesseu d’esperança gràcies a la força de 
l’Esperit Sant» (Rom 15, 13) .

Rebeu la meva salutació, juntament amb la meva benedicció.

.
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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 Solsona

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l’any 2021 
Font: Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal Espanyola

201
Baptismes

28
Confirmacions

251
Primeres comunions

38
Matrimonis

68
Preveres

99
Religioses i religiosos

24
Monges i monjos de clausura

129
Catequistes

6
Seminaristes

4
Diaques permanents

172
Parròquies

4
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)

16
Centres catòlics
concertats

5.769
Alumnes en els centres 
concertats

478
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)

13
Missioners

143
Béns immobles  
d’interès cultural

20
Projectes de construcció i 
rehabilitació

250
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)

25
Centres per a promoure el 
treball
Persones ateses: 548

25
Centres per a mitigar la 
pobresa
Persones ateses: 3.434

25
Centres de menors i joves i 
altres per a la tutela de la 
infància
Persones ateses: 500

26
Centres de rehabilitació per a 
drogodependents

25
Centres d’assistència a 
emigrants, refugiats...
Persones ateses: 605

5
Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones amb 
discapacitat
Persones ateses: 663
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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.

6.130 en 31 centres

Persones ateses a la diòcesi

467
Voluntaris de Càritas
Persones ateses: 5.108

76
Voluntaris de Mans Unides
Persones ateses: 100

1
Projectes de cooperació al 
desenvolupament
Persones ateses: 100
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Compte de resultats  
Diòcesi de Solsona. Any 2021

23,31 %

32,87 %

10,54 %

30,53 %

2,75 %Ingressos 
extraordinaris

Altres ingressos 
corrents

Ingressos de patrimoni i 
altres activitats

Assignació Tributària  
(Fons Comú Interdiocesá)

Aportacions voluntàries 
dels fidels

118.269,96 €

1.312.053,87 €

452.903,21 €

1.413.009,36 €

1.002.028,43 €

Ingressos ordinaris

s 4.298.264,83 €TOTAL INGRESSOS
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LA NOSTRA ESGLÉSIA / COMPTE DE RESULTATS

18,67 %

16,38 %

11,16 %

1,57 %

21,35 %

19,35 %

11,52 %

Despeses 
extraordinàries

Capacitat 
de financiaciò

Conservació d'edificis i 
despeses de funcionament

Aportacions 
a centres de formació

Retribució 
personal laic

Retribució 
del clergat

Accions pastorals i 
assistencials

831.461,99 €

495.373,34 €

917.593,47 €

67.508,93 €

479.872,16 €

704.001,70 €

802.453,24 €

Despeses ordinàries

4.298.264,83 €TOTAL DESPESES
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El dia 7 de maig unes cent trenta 
persones, entre preveres i laics, van 
participar en l’assemblea presino-
dal, que fou presidida pel bisbe 
Francesc Conesa. L’acte començà 
amb una estona de pregària i unes 
paraules de benvinguda del Sr. 
Bisbe. 

Els membres de l’equip diocesà per 
a la preparació del Sínode expli-
caren la proposta de document de 
síntesi. Es van comentar les conclu-
sions a cada apartat de preguntes, 
els canvis que es demanen, quines 
són les propostes més votades, les 
experiències positives que s’han 
destacat del treball fet durant els 
últims anys, els punts d’especial 
ressonància en què els fidels han 

coincidit més i les qües-
tions que han suscitat 
diferents punts de vista. 

Aquesta presentació del 
document va acabar 
amb algunes conclusions 
i possibles passos a fer: 
a nivell de parròquies, 
a nivell de bisbat i a ni-
vell d’Església universal. 
Després, uns testimonis 
van explicar què havia 
significat per a ells 
aquest treball sinodal i 

com l’havien viscut. Durant el des-
cans es feu un senzill esmorzar i els 
participants pogueren afegir quel-
com més al document mitjançant 
unes targetes que s’havien repartit 
a l’entrada. 

Per finalitzar es van llegir totes 
i cadascuna d’aquestes targetes 
d’aportació i  el Sr. Bisbe va pro-
nunciar unes paraules d’agraïment, 
encoratjant tothom a fer que tota 
aquesta tasca no sigui en va.  

En total, en tot el treball realitzat 
durant aquests mesos, hi han par-
ticipat 89 grups sinodals, repartits 
entre 685 adults, 285 infants i 146 
adolescents i joves, sumant un total 
de 1.116 participants

Actualitat

Assemblea presinodal diocesana i 
presentació del document de síntesi
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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 que segueixen 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

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, el subscriptor presta el seu consentiment exprés perquè les 
seves dades siguin tractades per a gestionar la seva subscripció. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a tercers, 
llevat d’obligació legal. El termini de conservació de les dades vindrà determinat per la relació que el subscriptor mantingui amb 
l’Arquebisbat / Bisbat o parròquia escollida. Pot exercir els seus drets (accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i 
oposició) dirigint-se per escrit al responsable del tractament. Aquest Butlletí de subscripció està adaptat a la normativa d’Adendos 
SEPA (zona única de pagaments).

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 de (nom)

Població de

Sí         No

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

 FIRMA DEL SUBSCRIPTOR



COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es

MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Lleida   

Calle del Bisbe, 1    
25002 Lleida   

www.bisbatlleida.org

A donoamiiglesia.es  
pots fer el teu donatiu

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil, ràpid i còmode a través 
d’internet. Només has d’entrar a www.donoamiiglesia.es,  

seleccionar la parròquia a la qual desitges donar i fer el teu donatiu  
de forma puntual o periòdica. Així de fàcil.  

Gràcies per la teva col.laboració.

COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es
MAQUETACIÓ

Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Solsona   

Plaça Palau, 1    
25280 Solsona (Lleida)   

www.bisbatsolsona.cat

El teu donatiu, a un clic


