
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.
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Tots tenim experiència del que costa el manteniment per-
sonal i familiar. Encara més en aquests temps d’inflació i 
d’incertesa econòmica, degudes, en menor o major me-

sura, a la situació de guerra amb la invasió d’Ucraïna. Penso 
en les famílies que han d’arribar a fi de mes amb les despeses 
ineludibles. En aquesta situació no gens fàcil, l’Església truca 
a les portes de la nostra consciència per dir-nos que entre tots 
hem de sostenir-la en les seves necessitats. Des del punt de vis-
ta personal costa més d’entendre i de practicar, perquè, en ser 
molts, sempre podem pensar que és qüestió dels altres, i així 
ens podem passar la pilota els uns als altres sense que ningú 
afronti de cara el tema del sosteniment del nostra Església.

Gràcies a Déu, però, no és així. Són molts els qui senten la 
comunitat cristiana com a pròpia, implicant-s’hi de moltes ma-
neres, dins les seves possibilitats. Són els qui esmercen temps 
en col·laboracions, a tall de voluntariat, en els camps propis 
de l’Església: la caritat, la formació, la catequesi, la litúrgia, 
la neteja; sense oblidar els qui fan aportacions periòdiques o 
puntuals a la parròquia o al mateix bisbat. Són molts, i per 
això podem fer tantes coses. Sense les aportacions de dedica-
ció, de col·laboració, de recursos econòmics, no seria possible 
la presència viva de l’Església en els nostres pobles i ciutats. 

Estem vivint el Sínode Diocesà; en concret, la fase de l’Assem-
blea Sinodal. Aquest és un moment de gràcia perquè tots els 
membres de la nostra Església local prenguem consciència de 
la missió que tenim en aquesta nostra terra. Hem de redes-
cobrir-nos més i més creients, en el si de l’Església, per a ser 
testimonis creïbles de l’Evangeli, a fi que els nostres coetanis, 

El sosteniment de la 
nostra Església
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† Romà Casanova i Casanova
   Bisbe de Vic

enmig de les coses inestables d’aquest món, puguin trobar en 
nosaltres l’esperança que no mor.

Justament, un dels aspectes que s’haurà de tractar en l’Assem-
blea Sinodal és el del sosteniment de la nostra Església. Sola-
ment des de la consciència que l’Església em pertany –encara 
més, que som Església– podem afrontar el repte del finança-
ment de les seves obres pròpies: la caritat, el culte, l’evangelit-
zació, la manutenció dels qui es dediquen al treball pastoral. 

Això demana la recerca de formes de finançament que impli-
quin tots els membres de la comunitat, així com l’administra-
ció adequada dels béns eclesials, tenint cura dels immobles 
necessaris per a l’activitat caritativa, pastoral i evangelitza-
dora, de manera sostenible. Els reptes que com a Església 
tenim de cara a l’anunci de Crist, en el camp dels joves, de les 
famílies, dels ancians i persones soles, de les escoles i la cate-
quesi, de l’evangelització en les perifèries de la pobresa, tant 
material com espiritual, tot això requereix persones i recursos 
per a eixamplar el regne de Déu entre nosaltres.

LA NOSTRA ESGLÉSIA / CARTA A LA DIÒCESI
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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)

«L'esdeveniment de l'Església resplandeix 
quan en ell es manifesta l'agraïment per la 
iniciativa gratuïta de Déu, perque "Ell ens 
ha estimat primer" (I Jn 4, 10), perquè "va 
ser Déu qui va fer creíxer"».
(Missatge del papa Francesc a Obres Missionals 
Pontifícies)

L'Església a Vic

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l'any 2021, 
facilitades per la diòcesi.

594
Baptismes

210
Confirmacions

551
Primeres comunions

96
Matrimonis

123
Preveres

323
Religioses i religiosos

45
Monges de clausura

273
Catequistes

1
Seminarista

8
Diaques permanents

250
Parròquies

5
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)

66
Alumnes Institut Superior de 
Ciencies Religioses

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)

43
Missioners i missioneres

15
Béns immobles  
d’interès cultural

11
Projectes de construcció i 
rehabilitació
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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)

1
Centre per a promoure el 
treball
Persones ateses: 623

34
Centres per a mitigar la 
pobresa
Persones ateses: 4.931

3
Centres de menors i joves i 
altres per a la tutela de la 
infància
Persones ateses: 66

1
Centre per a la defensa de la 
vida i la família
Persones ateses: 32

5
Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones amb 
discapacitat
Persones ateses: 278
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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.

5.930 en 44 centres

Persones ateses a la diòcesi

971
Voluntaris de Càritas

72
Voluntaris de Mans Unides

3
Projectes de cooperació al 
desenvolupament
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Compte de resultats  
Diòcesi de Vic. Any 2021

Ingressos ordinaris

LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022

Aportacions voluntàries dels fidels   2.483.526,43 €

Col·lectes parroquials  1.277.663,39 €
Subscripcions  89.849,66 €
Col·lectes per a institucions de l'Església  804.121,03 €
Altres ingressos de fidels  311.892,35 €

Assignació Tributària (Fons Comú Interdiocesà)  2.389.084,97 €

Fons Comú Interdiocesà  2.389.084,97 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats  1.803.396,08 €
Arrendaments d'immobles  1.181.689,61 €
Ingressos financers  621.706,47 €

Altres ingressos corrents  4.299.062,04 €
Ingressos per serveis  2.495.082,10 €
Subvencions públiques corrents  1.803.979,94 €

Total ingressos ordinaris  10.975.069,52 €

Ingressos extraordinaris  339.970,69 €
Vendes de patrimoni  308.024,85 €
Altres ingressos extraordinaris  31.945,84 €

Necessitat de finançament  101.638,81 €

TOTAL INGRESSOS                                               11.416.679,02 €
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Despeses ordinàries

LA NOSTRA ESGLÉSIA / COMPTE DE RESULTATS

Accions pastorals i assistencials  1.404.375,71 € 
Activitats pastorals   534.747,11 €
Activitats assistencials   34.957,57 €
Ajuda a l'Església universal  804.121,03 €
Altres lliuraments a institucions diocesanes  30.550,00 €

Retribució del clergat  1.209.827,72€
Sous  1.071.868,89 €
Seguretat social i altres prestacions socials  137.958,83 € 

Retribució personal laic  2.703.187,07 €
Sous  2.032.038,57 €
Seguretat Social  671.148,50 €

Aportacions a centres de formació  56.385,81 €
Seminari   19.620,08 €
Col·legis   4.655,00 €
Altres   32.110,73 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament  5.093.532,18 €

Total despeses ordinàries  10.467.308,49 €

Despeses extraordinàries  949.370,53 €
Programes de rehabilitació  805.812,70 €
Altres despeses extraordinàries  143.557,83 €

TOTAL DESPESES  11.416.679,02 €
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El passat dia 18 de setembre, en el 
marc del Dia de la Catedral i Jorna-
da Diocesana, es va celebrar l’ini-
ci de l’Assemblea Sinodal. A partir 
d’aquell moment s’han anat cele-
brant les sessions de treball, en les 
quals encara ara estem plenament 
immersos.

Després que un, el bisbe, convoqués 
el Sínode, tots els membres de l’Es-
glésia particular van ser cridats a fer 
el camí sinodal i, així, molts  respon-
gueren a la crida, inscrivint-se i cons-
tituint uns 140 grups sinodals.

Les aportacions d’aquests grups han 
servit de base per a l’elaboració de 

l’Instrumentum laboris: Creients i creï-
bles, membres d’una Església que «té 
com a objectiu eixamplar encara més 
el Regne de Déu» (LG 9). 

Document de treball que ara alguns, 
constituïts en Assemblea Sinodal, de-
baten en sessions d’intens diàleg, es-
colta i pregària; discernint a la llum 
de la Paraula i sempre atents al batec 
de l’Esperit Sant.

L’Assemblea Sinodal, presidida pel 
bisbe Romà, la formen 89 persones, 
entre preveres, religiosos, religio-
ses, diaques, laics i laiques, que són 
representatius de diferents organis-
mes, realitats i carismes. És una as-
semblea significativa de la realitat 
de la nostra Església de Vic.

Aquesta assemblea es reuneix al se-
minari diocesà en sessions de dis-
sabte, de les nou del matí a les vuit 
del vespre: laudes, sessió de treba-
ll i eucaristia marquen el ritme del 
treball fins a l’hora de dinar; a la 
tarda, sessió de treball i vespres per 
a acabar la jornada.

A principis de l’any vinent, un, el bis-
be, havent escoltat el que s‘ha dit en 
els grups sinodals i en les sessions de 
l’assemblea, promulgarà els decrets 
i orientacions a tots els qui formen la 
diòcesi.

Actualitat

El Sínode per l’esperança

SÍNODE
PER L’ESPERANÇA
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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 Vic   
Sta. Maria, 1    

08500 Vic (Barcelona)     

www.bisbatvic.org

El teu donatiu, a un clic


