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Des de l’arribada de la demo-
cràcia a Espanya, fa ja més 
de trenta anys, uns i altres 
—catòlics i no catòlics, prac-

ticants i no practicants— re-
petim, com el Guadiana, la 
mateixa cançoneta: l’Església 
s’ha d’autofinançar. A vega-
des fins s’eleva el to d’aquest 
desig i amb ell, en forma 

de reclamació i fins i tot 
d’ultimàtum, es fa tota la de-
magògia del món. I s’oblida 
que l’Església és expressió i 
canalització d’un dret humà 
sagrat i inviolable com el 

de la llibertat religiosa, que, 
com a dret fonamental que és, 
ha de ser articulat, desenvo-
lupat, protegit i fomentat pels 
poders públics.
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La realitat, però, és que 
l’Església ha viscut habitual-
ment, a través —això sí— de 
diferents sistemes i mane-
res, d’allò que l’Església ma-
teixa generava. Sí, dels seus 
recursos, dels seus mitjans, 
de les seves persones, perquè 
l’Església no és una realitat 
abstracta i inconcreta, sinó 
que és —som— totes les per-
sones, tots els ciutadans que 
hi pertanyem i hi vivim en el 
goig i en el repte de la verita-
ble comunió i coresponsabi-
litat eclesial.

L’acord aconseguit entre 
la Santa Seu i l’Estat espa-
nyol és positiu i beneficiós per 
a la societat i per a les seves 
administracions públiques, per 
a la llibertat i la missió de 
l’Església i per a la respon-
sabilitat dels catòlics i altres 
persones de bona voluntat. 
L’Administració de l’Estat 
es converteix en mer inter-
mediari —ja ho era—, mer 

gestor de la voluntat i decisió 
lliure dels ciutadans.

Una Església
que mereix que se l’ajudi
L’Església fa el bé i mereix 
ser ajudada pels catòlics 
—per als quals col·laborar-hi 
és un deure de coresponsa-
bilitat— i per aquelles altres 
persones que ho desitgin. 
I és que, almenys, són vuit 
les grans aportacions que 
l’Església ofereix a la socie-
tat. La primera és la constata-
ció que l’Església és present 
en els esdeveniments més 
importants i més quotidians 
de milions de ciutadans. 
L’Església —en segon lloc— 
brinda a la societat valors 
permanents que ens ajuden a 
créixer com a persones i mi-
llorar la convivència entre 
elles. L’Església és la gran 
capdavantera de la causa de 
l’home i dels seus veritables 
drets.

L’Església ajuda els més 
necessitats de la societat i ho 
fa amb el lliurament generós 

de la vida dels seus agents 
de pastoral i de tants i tants 
col·laboradors, benefactors i 
voluntaris com té. Un exem-
ple ben clar i eloqüent d’això 
el constitueixen els prop 
de 20.000 missioners espa- 
nyols dispersos per tot el món. 
Així mateix, l’Església con-
tribueix al desenvolupament 
cultural i educatiu dels seus 
membres i de totes aquelles 
persones que participen en 
iniciatives d’aquesta natura-
lesa. L’Església al llarg de la 
història i també en l’actualitat 
ha creat, conservat i fomentat 
un impressionant patrimoni 
cultural i artístic, que confi-
gura la imatge de les nostres 
ciutats i pobles i que és ex-
pressió de la seva fe.

Finalment, la vida de 
l’Església com a comunitat 
cristiana dóna lloc a múlti-
ples associacions i a un am-
pli voluntariat que promouen 
activitats socials, religioses, 
recreatives i culturals, com 
succeeix amb confraries, 
moviments laïcals i iniciati-

ves d’oci, temps lliure i pro-
moció humana emeses des de 
l’Església.

Una Església
que no cerca privilegis
Aquesta Església no cerca 
privilegis ni viu de l’erari pú-
blic. Viu de la voluntat dels 
seus membres i l’Estat és 
únicament el gestor, el cur-
sor d’aquesta voluntat dels 
contribuents pel que fa al 
0,7% de l’IRPF, que, en tot 
cas, serà deduït al ciutadà. 
El finançament de l’Església 
a través de l’assignació tri-
butària constitueix un quart 
dels recursos que necessita 
per a poder realitzar la seva 
missió. Els altres tres quarts 
arriben de donatius, subscrip-
cions periòdiques, quotes, 
aranzels, col·lectes, rendi-
ments financers i una admi-
nistració bona i austera.

Que el sistema de 
l’assignació tributària —tant 
la que entra ja en vigor el 
2008 com la viscuda en els 
vint anys anteriors— no és 
cap privilegi ho demostra 
la panoràmica sobre el fi-
nançament d’altres Esglésies 
europees. Als països confes-
sionals (Regne Unit, Dina-
marca, Noruega, Finlàndia 
i Grècia) el finançament de 
l’Església confessional an-
glicana o luterana va a càrrec 
de l’Estat. A Alemanya hi ha 
un impost directament reli-
giós a voluntat dels contri-
buents. A Holanda, a Bèlgica 
i a Luxemburg les Esglésies 
es mantenen a través d’un 
sistema públic de dotació 
pressupostària, sistema simi-
lar, amb algunes variants, al 
d’Àustria.

Així, doncs, a partir d’ara 
el finançament de l’Església 
catòlica a Espanya depen-
drà ja exclusivament de la 
voluntat dels seus fidels i 
simpatitzants, a través de la 
declaració de la renda i dels 
donatius i aportacions a les 
seves parròquies i diòce-
sis. Cal una nova mentali-
tat, d’acord amb la realitat de 
la nova regulació i d’acord 
amb el bé que l’Església fa 
a tantes persones i a tota la 
societat. Perquè l’Església 
no cerca privilegis, perquè 
l’Església és una institució 
que mereix que l’ajudin i 
perquè ara ens toca ja del tot 
a nosaltres autofinançar-nos, 
autofinançar la nostra Esglé-
sia, aquesta Església que som 
tots els catòlics. n

El sosteniment
econòmic de l’Església 
depèn dels catòlics
Cal una nova mentalitat d’acord
amb el bé que l’Església fa a la societat

La comunitat cristiana i la responsabilitat de finançar l’Església.
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L’acord de 2006 entre 
l’Estat Espanyol i la Santa Seu 
ha produït un canvi en el model 
de finançament de l’Església.

Se suprimeixen les ajudes 
directes de l’Estat i se subs-
titueixen per un increment en 
l’assignació tributària, passant 
del 0,52% al 0,70%. D’aquesta 
manera el finançament de 
l’Església queda en mans dels 
catòlics i dels qui vulguin sos-
tenir la seva tasca marcant la 
casella de l’Església catòlica. 
Davant aquesta nova situació 
és fonamental el compromís 
de tots.

Què suposa per a 
l’Església catòlica 
posar la X en la seva 
declaració de la 
renda?

Contribuir al seu sosteni-
ment econòmic bàsic (celebrar 
el culte, retribuir les persones 
dedicades a l’Església i dur a 

terme els projectes pastorals) 
perquè pugui continuar realit-
zant la seva tasca tant a nivell 
pastoral com social.

Els ingressos obtinguts a 
través de la X a la declaració 
de la renda suposen entre el 
25% i el 30% de les necessi-
tats de l’Església. La resta, la 
rep de les aportacions volun-
tàries dels catòlics.

Es paga més si marco 
la X a la casella de 
l’Església?

No té cap cost. No pagueu 
més i el 0,7% dels vostres im-
postos us ajudarà a continuar 
la important tasca pastoral i as-
sistencial que l’Església aporta 
a la societat i que s’estén a 
través de més de 23.000 par-
ròquies, prop de 850 mones-
tirs de clausura, 200 hospitals i 
ambulatoris, més de 300 guar-
deries, 900 orfenats i més de 
1.600 centres d’acollida i de 

reinserció social i familiar.

És possible marcar la 
casella de l’Església 
i la d’altres fins 
d’interès social?

Sí, ho és. En aquest cas es 
destinarà un 0,7% dels im- 
postos a l’Església catòlica i 
un altre 0,7% a altres finalitats 
d’interès social.

Quan es va esta-
blir (1998) el sistema de 
col·laboració econòmica de 
l’Estat amb l’Església a tra-
vés de l’assignació tribu-
tària, s’havia d’escollir entre 
l’Església o altres finalitats 
d’interès social. L’any 2000 
el Govern va modificar el 
sistema i des de llavors és 
possible destinar un 0,7% a 
l’Església i un altre 0,7% a 
altres finalitats socials.

Per a trobar més 
informació, entreu al web 
www.portantos.es n

Poseu la X a la casella de l’Església
en la vostra declaració de la renda
Canvi en el model de finançament de l’Església 

Una crida a posar la X a la casella de l’Església.

C M Y CM MY CY CMY K

Revisió del sistema d’assignació 
tributària a l’Església catòlica
Text inclòs en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007
U. Amb vigència des de l’1 de 
gener de 2007 i amb caràc-
ter indefinit, en desenvolupa-
ment del que preveu l’article 
II de l’Acord entre l’Estat es-
panyol i la Santa Seu sobre 
Afers Econòmics, de 3 de ge-
ner de 1979, l’Estat destinarà 
al finançament de l’Església 
catòlica el 0,7% de la quota 

íntegra de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físi-
ques corresponent als contri-
buents que expressin la seva 
voluntat en aquest sentit.

dOs. Pel que fa a aquest tema, 
s’entendrà per quota íntegra 
de l’Impost la formada per la 
suma de quota íntegra estatal i 

de la quota íntegra autonòmica 
o complementària en els ter-
mes previstos a la Llei re-
guladora de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones 
Físiques.

Tres. Durant l’any 2007 
l’Estat lliurarà, mensual-
ment, a l’Església catòlica 

12.501.051,76 euros a compte 
de la quantitat que hagi 
d’assignar a l’Església per apli-
cació del que disposa l’apartat 
u anterior. Abans del 30 de no-
vembre de 2008, s’efectuarà 
una liquidació provisional de 
l’assignació corresponent a 
2007, i es practicarà la liqui-
dació definitiva abans del 30 

d’abril de 2009. En ambdues 
liquidacions, un cop efec-
tuades, es procedirà per les 
dues parts a regularitzar, 
en un sentit o en l’altre, el 
saldo existent.

QUaTre. S’eleven a definiti-
ves les quantitats lliurades a 
compte l’any 2006.

PARRÒQUIES
A més de 23.000 parròquies, distribuïdes per tota la geogra-
fia espanyola, s’acull els qui s’hi acosten per demanar ajuda.

Font i elaboració: OESI/06
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Molt més  
que la cita dominical

Molt més enllà de la 
missa dominical, la tasca 
de l’Església i la missió que 
realitza cada temple té mol-
tes més facetes. N’hi ha prou 
a fer un senzill exercici de 
memòria perquè cadascun 
de nosaltres constati el pa-
per insubstituïble que en la 
nostra vida exerceix la nos-
tra parròquia: el mateix lloc 
on, a partir del dia en què 
vam ser batejats i vam entrar 
a formar part d’una comu-
nitat cristiana, tornem una 
vegada i una altra per com-
partir moments inoblidables, 
des de la primera comunió 
fins a la confirmació, el ca-
sament, els aniversaris o el 
comiat dels éssers més esti-
mats. I és, també, el mateix 
espai on ens trobem quan es 
tracta de celebrar amb els al-
tres i amb tots els nostres els 
ritus que continuen marcant, 

a la llum de la fe, la biografia 
de tants i tants creients, des 
del naixement fins a la mort.

L’Església fa, a més, en 
l’àmbit de cada parròquia i 
més enllà dels moments es-
pecífics de celebració i de 
culte, una inapreciable feina 
de compromís social, com 
quan proporciona un es-
pai físic perquè innombra-
bles iniciatives d’animació 
comunitària o de solidaritat 
vers les persones més desfa-
vorides puguin desenvolupar 
les seves activitats.

Per això, quan deci-
dim posar una «x» a la case-
lla de l’assignació tributària 
destinada al finançament de 
l’Església catòlica, no es-
tem donant suport només a 
l’insubstituïble paper pastoral 
i litúrgic de cada par-ròquia i 
de cadascuna de les 69 diòce-
sis que hi ha a Espanya. Amb 
aquest gest estem garantint 
també el suport econòmic ne-
cessari perquè institucions 
com Càritas, Mans Unides i 
moltes altres realitzin el seu 
important treball a favor dels 

drets de les persones més po-
bres. Són incomptables els 
casos de Càritas Parroquials 
que tenen al mateix edifici de 
les parròquies els seus cen-
tres i serveis d’atenció i aco-
lliment. Són innombrables 
també els casos de grups 
de nens, joves, dones, fa-
mílies o persones grans que 
desenvolupen —portes en-
dins de les esglésies— les 
seves activitats d’animació, 
d’acompanyament o ’aposto-
lat seglar.

Des de l’educació fins 
a la sanitat, passant 
per la cultura

L’intens compromís social de 
l’Església no s’acaba dins 
els àmbits parroquials. 
En el seu si hi figuren 
també tots els beneficis 
que aporta al conjunt de 
la societat en camps com 
l’educació, la sanitat o 
la dependència, gràcies 
al t rebal l  de nombroses 
congregacions religioses.

I encara més. De fet, la 
riquesa de tot el que aporta 
l’Església al conjunt de la 
societat adquireix una pers-
pectiva gairebé inabastable 
si ens referim al camp de la 
cultura, on el seu paper és, 
sens dubte, de primer ordre. 
No podem ignorar la inesti-
mable missió que des dels 
seus primers temps desen-
volupa al nostre país com 
a custòdia d’un dels llegats 
historicoartístics més grans 
d’Occident. Juntament amb 
aquesta preocupació per la 
preservació i transmissió 
de la nostra herència cultu-
ral, que, a costa d’un esforç 
econòmic i humà ben sovint 
heroic, es manté amb reno-
vada vitalitat en l’actualitat, 
l’Església continua liderant 
una activitat de primer or-
dre com a impulsora de les 
innombrables iniciatives ar-
tístiques de referència que 
troben cabuda diàriament 
dins els murs de les nostres 
catedrals, temples o museus 
diocesans.

A les nostres mans te-
nim cada any un senzill 
instrument per poder com-
prometre’ns amb aquesta 
realitat tan diversa, de 
rostre tan intensament 
humà i bolcada sense 
mesura al servei dels 
altres. N’hi ha prou, per la 
nostra part, amb un gest 
que no ens costa res: posar 
una «x» a l’apartat de la 
declaració de la renda des-
tinat a l’Església catòlica. 
I, si així ho voleu, podeu 
fer-ho simultàniament, i 
sense cap cost afegit per a 
vosaltres, marcant també la 
casella corresponent a al-
tres finalitats d’interès so-
cial. Fer aquest gest, per 
tots i per tants, és doble-
ment obligat, com a cre-
ients i com a ciutadans. 
Complir amb la nostra 
dimensió de catòlics a l’hora 
de fer la declaració fiscal, 
al costat d’una nova invita-
ció per celebrar públicament 
la fe, ens demana també la 
necessitat de contribuir en el 
finançament de l’Església i 
de la seva vocació de servei 
al bé comú. n

Els estudis realitzats de-
mostren que els ciutadans 
demanen més informació 
sobre les activitats que rea-
litza l’Església a Espanya, 
així com sobre la seva eco-
nomia.

La Conferència Episco-
pal ha dut a terme, el prop-
passat novembre de 2007, 
una campanya de comuni-
cació; els continguts de la 
qual van ser els següents:
1.- L’Església és present en 
els esdeveniments impor-
tants de la nostra vida.
2.- La dignitat de la per-
sona com a fill de Déu.

L’Església, com a poble 
de Déu que és, aporta a la 
societat valors permanents 
que ens ajuden a créixer 
com a persones i milloren 
així la convivència entre 
els homes.
3.- L’Església ajuda els 
més necessitats de la nostra 
societat.
4.- Tot es fa amb persones 
que, per raó de la seva fe, 
lliuren la seva vida als al-
tres.
5.- Presència de l’Església 
en la cultura, l’ensenyament 
i l’educació en general.
6.- Les missions i la coope-
ració internacional.
7.- Creixement i desenvo-
lupament de la societat com 
a tal.

La vida de l’Església 
com a comunitat cristiana 
ha donat lloc a una àmplia 
xarxa de relacions humanes 
amb la creació de múltiples 
associacions i un ampli vo-
luntariat que manté realit-
zacions socials tant d’àmbit 
religiós (moviments apos-
tòlics i confraries) com ci-
vil, contribuint al bé comú 
amb la seva resposta a les 
realitats i necessitats so-
cials més diverses. n

Acostar la 
feina de 
l’Església a 
la societat 

Finançar l’Església,
servir el bé comú

La parròquia, espai de fe i compromís social.
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El recent acord que han 
aconseguit l’Estat i la 
Santa Seu per finançar 
l’Església representa un 
problema i una oportuni-
tat, com passa en tots els 

àmbits de la vida. Aparentment suposa un 
avantatge, perquè augmenta l’assignació 
tributària, que passa d’un 0,5% a un 0,7%. 
El contribuent només ha de marcar la ca-
sella destinada a l’Església catòlica. Això 
no obstant, i gairebé coincidint en el 
temps, els partits polítics estan oferint als 
votants, de cara a les properes eleccions, 
la possibilitat que milions d’ells no hagin 
de fer la Declaració. Amb això, aquests 
mateixos milions de persones no tindran 
l’oportunitat de posar voluntàriament la 
creueta a la casella. Amb aquest mateix 
problema es trobaran les organitzacions no 
lucratives. En resum, allò que semblava en 
principi un avantatge corre el risc de con-
vertir-se en un gran desavantatge.

Les dificultats, a més de ser un pes, re-
presenten un esperó, un impuls. Molts in-
vents i avenços de la humanitat han sorgit 
de trobar-se davant obstacles aparentment 
descomunals. Les ments creatives, però, 
han sabut superar-los.

Els avantatges del canvi: pensar en les 
relacions entre economia i religió

Canviar el sistema de finançament de 
l’Església representa la gran oportunitat 
de pensar en les relacions entre religió i 
economia i prendre posicions personals 
i en grup.

Hi ha un conjunt de catòlics que 
veuen en aquest canvi una oportunitat 
per tornar a les arrels del cristianisme, a 
una Església de catacumbes, en comptes 
d’una Església de catedrals. Només pu-
rificant les intencions i retornant a la po-
bresa evangèlica, l’Església es renovarà 
des de dins.

Per la seva part, molts catòlics estan 
convençuts que els sacerdots i religioses 
han d’exercir una professió per mante-
nir-se independents econòmicament de 
l’Estat i, fins i tot, dels fidels.

Al costat d’aquests, molts pensen que 
el sacerdot ha d’estar tan lliurat a la seva 
missió pastoral que no pot ni estar retirat 
en un «menyspreu de les realitats terre-
nals» ni lliurat a una professió que li tre-
gui temps per a la «cura d’ànimes».

Podria continuar estenent-me so-
bre més i més conjunts de catòlics, però 
l’espai de què disposo és limitat.

Què tenen en comú tots ells? Que 
exerceixen de manera diferent les rela-
cions entre religió i economia. La cam-
panya publicitària sobre el Programa per 
a sostenir econòmicament l’Església ha 
posat davant els nostres ulls realitats ob-
jectives en les quals molts de nosaltres 
no havíem pensat prou: milers de perso-
nes dedicades a la tasca parroquial, mis-
sionera i assistencial, milers d’esglésies i 
catedrals, hospitals, col·legis…

En aquest moment ens plantegem 
dues preguntes: Què fem per ells, per als 
qui es dediquen a aquestes tasques? Què 
fem amb ells amb tota aquesta diversitat 
d’edificis?

Què fan pel patrimoni de l’Església els 
qui més se’n beneficien?

Una cosa que podem comprovar 
diàriament a moltes ciutats i pobles es-
panyols és que milers de turistes omplen 
hotels, restaurants, establiments comer-
cials molt diversos. Doncs bé, davant 
aquesta realitat tan inundatòria, pen-
sem què passaria si no existissin aques-
tes obres de la «cultura objectiva» que 
l’Església catòlica ha creat durant segles. 
Estan segurs, els propietaris d’hotels, 
restaurants i negocis, que aquests milions 
de visitants i turistes estrangers vénen a 

la ciutat per hostatjar-se, menjar i com-
prar als seus establiments? No, el que els 
atreu de moltes ciutats i pobles és visitar 
catedrals, esglésies, convents i museus 
diocesans. Una enquesta als propietaris 
d’aquests hotels i restaurants seria molt 
reveladora. «¿Amb quina quantitat con-
tribueix vostè, propietari d’un restaurant 
que funciona molt bé, o vostè, respon- 
sable d’una cadena d’hotels, a mantenir 
aquests edificis que són tan cars de man- 
tenir?» No sé si s’ha fet una enquesta 
així, però no estaria malament que una 
consultora independent la plantegés. Si 
el resultat d’aquesta enquesta fos que 
la majoria no contribueix en absolut a 
mantenir directament el que a ells els fa 
mantenir-se en els seus negocis, ¿quines 
ulleres caldria proporcionar-los perquè 
veiessin com es relacionen religió i eco- 
nomia? I aquí no cal creure en la religió 
catòlica per adonar-se d’un fet tan com-
provable. Ni cal practicar-la per a muntar 
la planificació d’iniciatives que mantin- 
guin actiu el patrimoni de l’Església.

Tu pots retirar-te del món, però el món 
no es retira de tu

És molt difícil evadir-se de les rea- 
litats objectives, perquè els fets són 
molt tossuts. Homes i dones s’han reti-
rat, per centenars de milers, per milions, 
en el passat, del «món». Però el món no 
s’ha retirat d’ells. I al final, han hagut 
d’entendre’s. Pensem com han treballat 
els monjos per a transmetre els coneixe-
ments d’unes generacions a les següents. 
Ha estat un treball material, no únicament 
mental. I com han contribuït a l’avenç de 
les ciències i de les tècniques! Recordem 
el que van fer els monjos a Alemanya en 
l’agricultura, com van contribuir els or- 
des religiosos per construir ciutats sence-
res a Hispanoamèrica. A molts països van 
portar i continuen portant l’educació allí 

Autofinançament,
problema o oportunitat?

Felicísimo Valbuena de la Fuente
catedràtic de la ucm

ENSENYAMENT
(NO UNIVERSITARI)
L’Església catòlica té a Espanya 2.656 centres 
d’educació no universitària, amb més de 84.000 pro-
fessors i prop d’1.400.000 alumnes, tot distribuït entre 
els nivells concertat i no concertat.

Font i elaboració: OESI/06

Mans i cor de tots

«L’Església se sosté

amb la participació

de tots els catòlics.

Són necessàries, doncs,

les mans i el cor de tots

per construir

dia a dia

aquesta gran

família diocesana.»
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on els Estats no poden fer-ho.
Els capellans i religioses que estan 

convençuts de la necessitat de ser autosu- 
ficients practicant una professió fan molt 
bé, encara que potser, algun dia, trobaran 
més sentit abandonant la seva professió 
i dedicant-se plenament a la feina de les 
seves tasques parroquials o d’apostolat. 
Fins i tot treballant moltes més hores que 
abans. Així doncs, ¿deixarem desprote- 
gits els qui es preocupen de la infància, 
de la joventut, dels matrimonis, dels an- 
cians, dels malalts, dels minusvàlids psí-
quics i de tots els desgraciats de la vida 
amb qui conviuen diàriament? Perquè si 
això és així, llavors els estaríem obligant 
a portar una vida inautèntica, perquè hau- 
rien de continuar exercint una professió 
que els agrada, sí, però sense poder lliu- 
rar-se a una vocació que els atreu molt 
més. I aquí no hi cap l’argumentació que 
no creen un lloc de treball, perquè en rea- 
litat en deixen lliure un —el de la profes- 
sió que han exercit— perquè l’ocupi una 
persona més jove. Pot ser el de profes- 
sor d’Institut, d’Universitat, d’infermer, 
d’empresari d’hoteleria, de pilot, de co- 
merciant…

Ajudar els qui perden la seva vocació
Els professors i religioses que omplen 

de manera convençuda la seva vida total-
ment amb la seva vocació, l’organitzen 
de tal manera que no hi ha horaris per a 
ells. S’assemblen als metges dels pobles 
que, durant molts anys, veien com els 
seus pacients els trencaven el son. Por-
tant a terme un volum d’activitat així, 
sempre interromput, poden acabar cre-
mats. És un fenomen que semblen ha-
ver descobert recentment els executius. 
Poden arribar, com diu la frase ja feta, a 

«passar-se de voltes», i de manera més 
solemne, a perdre el sentit de la seva 
vida i de la seva missió. En aquest cas, 
poden optar per la solució que va tro-
bar en Miguel de Unamuno en el seu 
llibre San Manuel Bueno, mártir, i que 
després va copiar Graham Greene a El 
poder i la glòria: Un capellà perd la fe 
i decideix continuar actuant davant els 
seus fidels com si encara cregués, preci-
sament perquè veu que ha de continuar 
sent «solidari» amb els seus feligresos, 
aquest adjectiu que ara té tant de renom. 
O pot decidir abandonar el seu estat cle-
rical i secularitzar-se. Llavors, amb què 
es queda aquest capellà o aquesta reli-
giosa, que ha lliurat els millors anys de 
la seva vida a l’Església? Aquesta no té 
els recursos suficients per a reconèixer-
los l’«antiguitat a l’empresa», com ara es 
diu. ¿No és just preparar-los un sistema 
de previsió perquè puguin començar una 
nova vida?

La distància no significa l’oblit
Una de les realitats que ens trobem un 

mes sí i un altre també és que, quan hi ha 
alguna catàstrofe als llocs més allunyats 
del món, els periodistes aconsegueixen 
posar-se en contacte, immediatament, 
no amb els corresponsals habituals ni 
amb enviats especials al lloc dels fets, 
sinó amb missioners i missioneres que, 
això sí, parlen molt bé i amb una alegria 
que sorprèn els periodistes. Quina faci- 
litat per explicar les coses tal com han 
esdevingut! Quina poca importància do-
nen a les nits que es passen sense dormir, 
donant un cop de mà! I això, quan no 
s’aventuren a ser al cor mateix de llocs 
on el fanatisme anticatòlic és una realitat 
diària i perillosa.

Podem pensar que només els manté 
la flama de la fe? O necessiten la cera de 
la llàntia perquè aquesta flama continuï 
il·luminant a molts? És un compromís, 
i un compromís molt agradable, pensar 
que els donatius dels catòlics serveixen 
perquè aquests missioners ajudin no sols 
a donar peixos, com deia l’al·legoria, 
sinó a fabricar canyes de pescar. És a dir, 
que els homes i dones endarrerits en els 
seus coneixements i tècniques puguin 
mantenir-se per ells mateixos.

Finalment, una mica de filosofia
i de teologia

Per acostar posicions entre les autori-
tats polítiques i la Conferència Episco-
pal en els afers econòmics, un bon camí 
és asseure’s a negociar aspectes con-
crets. I no comissions amb comissions. 
L’experiència diu que avancen molt més 
els negociadors individuals, que van 
abordant, com si fos un plat de pernil, un 
afer i després el següent. Com ha dit un 
cèlebre filòsof espanyol, la millor manera 
de solucionar aquests temes és encaixar 
els fins sobreracionals de l’Església amb 
els fins racionals de l’Estat. I fer-ho de 
manera molt concreta. Quant s’estalvia 
l’Estat amb els col·legis de l’Església? 
Com promou l’economia el patrimoni 
artístic de l’Església? Com gestionen 
els missioners les ajudes internacionals 
d’Espanya? I així, una sèrie de preguntes 
que poden anar acompanyades de mo-
dels econòmics, càlculs, etc. que mantin- 
guin l’afer del sosteniment econòmic de 
l’Església allunyat de l’irredemptisme 
dels qui continuen aferrats a la Desamor-
tització de Mendizábal, de 1836, i dels 
qui practiquen l’anticlericalisme més 
ranci. n

Sistemes moderns

«Cal descobrir

noves maneres perquè

les nostres aportacions,

a més de la X a la Renda,

es vagin sustentant

en sistemes moderns

i corrents

pels quals transcorre

la vida econòmica

d’avui.»
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CarlOs GONzález GarCía

En l’actualitat es percep un 
clar desconeixement sobre 
l’Església catòlica, tant pel 
que fa a la seva activitat com a 
les seves fonts de finançament. 
L’opinió dels espanyols en re-
lació amb aquest tema respon 
a una visió molt esbiaixada, 
moltes vegades entelada per 
les imatges i prejudicis proce-
dents del passat i amb clares 
influències de les tendències 
socioculturals. S’acostuma a 
constatar que les opinions més 
crítiques són les menys forma-
des i informades. En aquest 

sentit, els catòlics no practi-
cants mostren un gran ressen-
timent cap a l’Església i no és 
estrany trobar qui contraposa 
cristianisme a catolicisme. 

Set de cada deu espanyols 
diuen que coneixen les ac-
tivitats eclesials. Això no 
obstant, de les respostes que 
donen, es pot deduir que el 
seu coneixement és absolu-
tament superficial, i que està 
molt condicionat, un cop més, 
pel passat, per la personali-
tat dels seus membres i per 
la mala imatge de la jerarquia 
eclesiàstica.

Pel que fa als qui tenen una 

visió positiva de l’Església, 
el percentatge augmenta con-
forme s’eleva l’edat dels con-
sultats i disminueix el seu 
nivell d’estudis.

Per als catòlics practicants 
ben informats, té moltes ne-
cessitats, però per a la resta, 
el que es busca és sufragar 
els sous dels seus dirigents, 
per la seva part exonerats 
d’impostos, de manera in-
útil, perquè si tanta penúria 
pateixen poden vendre el seu 
opulent patrimoni.

Els no practicants i els no 
creients es divideixen en dos 
plantejaments: els qui pen-

sen que les necessitats són 
moltes perquè molt és el que 
té (patrimoni, sous, etc.) i els 
que pensen que les necessitats 
són poques perquè poques són 
les despeses (ho tenen tot de 
franc i el que es destina a ac-
cions socials és el que resta 
després de cobrir el seu poc 
consum). En aquest sentit, cal 
ressaltar el malestar que pro-
voca que als despatxos parro-
quials es cobrin determinats 
serveis, com les taxes, casa-
ments, funerals…, o haver de 
pagar per visitar un monestir, 
convent o catedral.

També sorprèn el desequi-

libri entre la situació econò-
mica d’unes parròquies i 
altres, d’uns grups o mo-
viments i altres. S’ha pogut 
percebre una clara divisió 
d’actituds cap a l’Església 
com a institució (inflexi-
ble, poderosa i ostentosa) i 
l’Església de les bases, de 
les parròquies, del capellà de 
bar-ri, del voluntariat.

A l’hora de parlar de les 
consultes, es constaten mol-
tes connotacions subjectives 
i personals, fonamentades 
en el propi credo, formació, 
experiència personal i, mol-
tes vegades, desinterès. Tot 
això porta l’enquestat a eme-
tre judicis superficials com 
ja hem indicat. Aquests judi-
cis s’exposen, molts cops, ba-
sats en idees preconcebudes, 
com és l’obscurantisme que 
envolta l’Església. Referent a 
aquest punt, la majoria pensa 
que la informació que es dóna 
és poc o gens satisfactòria, 
sense balanç anual de resul-
tats, ni publicitat en els mit-
jans de comunicació.

Amb vista a una futura 
col·laboració —cada vegada 
més intensa— caldrà fer 
conèixer el destí dels ingres-
sos de l’Església, les moltíssi-
mes activitats que realitza des 
de tots els punts de vista, així 
com mostrar una major proxi-
mitat i flexibilitat de la Insti-
tució i els seus membres.

Què ha de transmetre 
l’Església per aconseguir el 
seu autofinançament? Per a 
la majoria, tot esforç de co-
municació i informació del 
canvi de sistema els plau, no 
sols per als catòlics practi-
cants, sinó per a tota la socie-
tat. D’aquesta manera, tota 
ella es beneficia de l’Església, 
en major o menor mesura. 
Cal deixar clar per què és ne-
cessària i quines són les se-
ves activitats, projectes de 
futur, així com els valors i la 
part espiritual que propugna. 
Tot això, amb transparència; 
cercant atreure, sobretot, els 
més joves. n

V Trobada Mundial de les Famílies, València 2006.

L’Església avui: com som 
i com ens veuen
L’estudi realitzat, el mes de març de 2007, pel Secretariat per al Finançament de l’Església 
de la Conferència Episcopal per a conèixer l’opinió dels espanyols sobre la tasca de 
l’Església i el seu sistema de finançament, ha posat de manifest el desconeixement que els 
catòlics tenen, tant de la seva activitat, com del seu finançament

PREVERES
Més de 19.000 preveres diocesans dediquen 
la seva vida a atendre tothom qui els demana 
ajuda.

Font y elaboració: OESI/06.
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BeNJaMíN rOMerO

Fernando Giménez Barriocanal 
va ser elegit per l’Assemblea 
Plenària de la Conferència 
Episcopal vicesecretari per als 
Afers Econòmics fa prop de 
dos anys. És professor i degà 
de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat Autònoma 
de Madrid, és casat i té cinc 
fills. Ell coneix, com pocs, 
l’economia de l’Església. Fa 
gairebé vint anys que s’ocupa 
d’aquests temes a la Con-
ferència Episcopal. Ens dóna 
la seva opinió sobre el sos-
teniment econòmic actual de 
l’Església i el seu futur.
-Pregunta: El finançament 
de l’Església a hores d’ara: 
de què depèn i de qui?
-Resposta: El finançament 
de l’Església depèn de la vo-
luntat d’aquells que volen 
col·laborar amb l’Església, és 
a dir, dels fidels, dels catòlics, 
i també a través de la declara-
ció de la renda d’aquelles per-
sones que aprecien la feina de 
l’Església.

—P: Què suposa per a la Ins-
titució eclesiàstica posar la X 
quan un subjecte s’enfronta 
a la declaració de la renda?
-R: Suposa que de cada 1.000 
euros que en teoria hauria 
de pagar, 7 aniran destinats 
a la tasca de l’Església ca-
tòlica. Això suposa al cap de 
l’any 150 milions d’euros, 
d’aquesta manera es cobreix 
gairebé un 25 per cent de les 
necessitats ordinàries de les 
diòcesis espanyoles.
-P: A part del finançament 
a través de l’IRPF, quins al-
tres fons té l’Església per 
al seu finançament? 
-R: La majoria dels fons de 
què disposa l’Església de-
penen de les aportacions di-
rectes dels fidels. Més d’un 
70% dels recursos propis 
de l’Església provenen de 
les aportacions, ja siguin les 
col·lectes o també gràcies al 
foment de les subscripcions 
periòdiques de les persones 
que decideixen, a través d’un 
rebut, que una part del seu di-
ners vagi destinada a favor de 
l’Església catòlica. Només un 

petit percentatge deriva dels 
fons propis de l’Església.
-P: Al llarg de la història el fi-
nançament de l’Església ha 
patit molts canvis. Aquest 
format amb què es finança 
la institució catòlica can-
viarà en els propers anys?
-R: El futur és difícil de pre-
veure. És veritat que hi va ha-
ver una primera part en què 
l’Església va participar bà-
sicament de les aportacions 
dels fidels mitjançant herèn-
cies i altres. Al segle XIX es 
produeix la desamortització, 
i per tant la pèrdua de tots 
els béns que tenia l’Església 
catòlica. Més endavant es 
va substituir per un sistema 
de col·laboració directa de 
l’Estat; finalment, amb la 
signatura l’any 1979, ja amb 
un estat aconfessional i amb 
vigència de la Constitució, 
es va establir un sistema de 
col·laboració de l’Estat. Ara 
mateix aquest sistema s’acaba 
de modificar: l’Església no-
més rep el que els contri-
buents decideixen, no hi ha 
un complement per part de 

l’Estat, i això és el que hem 
anat desenvolupant en els úl-
tims anys: crear, en la mesura 
que sigui possible, un camí 
mitjançant el qual l’Església 
pugui obtenir els recursos ne-
cessaris per al seu finança-
ment. El futur està en l’aire, 
el que sí que és veritat cada 
dia més és que el finançament 
depèn dels fidels, dels catòlics 
i de tots aquells que valoren 
l’activitat de l’Església.
-P: Com es podria fer una 
crida a la resta de persones 
no catòliques, però que sí que 
creuen en la feina que realitza 
l’Església catòlica i que amb 
la seva aportació poden aju-
dar considerablement la tasca 
de la institució eclesiàstica?
-R: L’Església fa una feina es-
trictament pastoral d’anunci 
de la Bona Notícia i de vi-
vència de la fe. És una feina 
interna de l’Església. Però 
tot porta a desplegar una im-
mensa tasca en benefici de la 
societat. Cal pensar en tots 
els col·legis, dels quals són 
beneficiàries moltes perso-
nes, que moltes vegades no 
són catòliques. Cal pensar 
en tota la feina social que 
es desenvolupa directament 
a les diòcesis o a través 
d’institucions tan impor-
tants com Càritas o Mans 
Unides. Aquelles persones 
que no són catòliques però 
que aprecien la immensa 
tasca a favor dels més ne-
cessitats: a les presons, 
amb els pobres, de reinser-
ció de tants col·lectius que 
socialment estan poc prote-
gits. Aquesta feina és molt 
valorada a tota la societat. 
Per tant, crec que és lògic 
que aquelles persones que 
fins i tot no sent catòli-
ques siguin conscients de 
la immensa feina que duen 
a terme les institucions de 
l’Església, col·laborin amb 
nosaltres, ja sigui marcant 
la X en la declaració de la 
renda o amb altres vies com 
subscriure’s per a altres ac-
tivitats.

-P: Pot canviar el model de 
finançament segons el par-
tit que governi a Espanya?
-R: Jo crec que no. Hi ha un 
acord internacional subscrit 
entre dos Estats amb un su-
port massiu del Parlament. 
L’Església sempre treballa en 
règim de col·laboració, que 
és el que marca la Constitució 
espanyola amb els poders pú-
blics; per tant, sigui quin si-
gui el govern que es trobi en 
el poder en els pròxims quatre 
anys, és obligació d’ambdues 
parts arribar a acords. No crec 
que es produeixin grans can-
vis durant els anys vinents, si 
bé el futur està per veure.
-P: Es podria fer millor?
-R: Tot es pot fer millor, sens 
dubte. Jo crec que tot és mi-
llorable, i en aquest sentit no-
saltres estem en permanent 
comunicació tant amb el Mi-
nisteri d’Economia i Hisenda 
com amb altres per millorar 
els sistemes de declaració de 
la renda. Volem millorar el 
sistema perquè tothom que 
vulgui pugui assignar una 
ajuda a favor de l’Església ca-
tòlica, i en aquest sentit cada 
any s’introdueixen algunes 
millores per beneficiar tant les 
institucions catòliques com el 
fidel que les necessita.
-P: Com a responsable 
d’economia de la Conferèn-
cia Episcopal: Quin desig té 
per aconseguir un finança-
ment exquisit per a l’Església 
durant els propers anys?
-R: El nostre màxim objectiu 
seria aconseguir informar tota 
la societat sobre la realitat de 
l’Església i conscienciar to-
tes les persones que així ho 
desitgin que entre tots hem 
de sostenir econòmicament 
l’Església. Estic absolutament 
convençut que si som capaços 
de donar aquesta informació i 
conscienciar que el tema de 
l’economia no és un tema 
tabú, farem entre tots un pas 
fonamental perquè l’Església 
aconsegueixi per si mateixa 
els recursos que necessita per 
al seu finançament. n

Fernando Giménez. Vicesecretari per als Afers Econòmics de la CEE.

ENTREVISTA

El valor d’un gest

MANS UNIDES
Ha finançat més de 800 projectes a l’exterior per un import superior a 45 milions d’euros.

Font i elaboració: OESI/06
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María s. varGas

Una col·laboració de 30 anys. 
Espanya va signar el 1979 un 
acord amb la Santa Seu pel 
qual es comprometia a garan-
tir el sosteniment econòmic 
de l’Església. Quan es va fer 
efectiu, el 1988, l’Església va 
començar a rebre dels con-
tribuents que així ho expres-
saven en fer la declaració de la 
renda el 0,5% dels seus impos-
tos, junt amb un complement 
anual a càrrec dels Pressupos-
tos Generals de l’Estat i una 
sèrie d’avantatges fiscals. Des 
de l’any 2000, els contribuents 
tenen l’opció de seleccio-
nar alhora en la seva declara-
ció de l’IRPF l’assignació a 
l’Església i la destinada a al-
tres finalitats socials, sense 
que disminueixi la quantitat 
de les diferents partides. Una 
llei posterior, la de Mecenatge 
de 2002, passava a equiparar a 
efectes fiscals l’Església amb 
les entitats no lucratives.

A finals de 2006, Govern 
i Nunciatura Apostòlica van 
signar una reforma del sis-

tema d’assignació tributària de 
l’Església, que va suposar un 
pas endavant cap al seu auto-
finançament. Va sorgir llavors 
una polèmica que va atacar 
cada punt de l’acord, fins que 
finalment va veure la llum una 
nova etapa de l’Església que 
confirma el paper primordial 
exercit pels fidels. Ells han estat 
històricament la seva principal 
font d’ingressos. Però aquesta 
nova fase també requereix una 
obertura cap a tota la societat, 
per la qual cosa el repte que 
es planteja ara a l’Església és 
el de donar a conèixer la seva 
extensa tasca social, de manera 
que tots els ciutadans hi parti-
cipin.

Reforma del sistema 
d’assignació tributària
Aquell any, el Govern espan-
yol i la Nunciatura Apostòlica 
—la institució que representa 
la Santa Seu al nostre país— 
van segellar la reforma del sis-
tema d’assignació tributària de 
l’Església, un acord que va es-
tar envoltat de controvèrsia i 
discussions de tota mena des 

del principi, ja que preveia que 
l’Estat deixaria d’ajudar direc-
tament l’Església. Finalment, 
aquesta ha estat una les princi-
pals modificacions, de tal ma-
nera que l’Estat no tornarà a 
complementar l’assignació de 
l’Església a través dels seus 
Pressupostos Generals.

L’altre canvi substancial 
afecta l’IVA. Des de l’entrada 
en vigor d’aquest acord al 
principi de 2007, l’Església ha 
d’abonar la seva part correspo-
nent d’IVA en adquirir immo-
bles i material per al culte, de 
la qual estava exempta fins al 
moment. A més, la campanya 
de la Renda de 2008 serà el 
punt de partença per a l’última 
de les qüestions revisades, ja 
que serà llavors quan l’Església 
comenci a rebre el 0,7% de la 
contribució de cada ciutadà 
que marqui la seva casella en 
la declaració de l’IRPF. Abans, 
el percentatge amb prou feines 
superava el 0,5%. 

En aquesta relació acabada 
d’estrenar entre Govern i Es-
glésia, el primer actua com 
un simple gestor que recapta 

de cada contribuent el que li 
correspon, per després repar-
tir-ho entre les entitats selec-
cionades —Església catòlica 
o fins d’interès social— amb 
la famosa «X» a la declara-
ció de la renda. Aquest sis-
tema, que respecta la llibertat 
religiosa, encamina definitiva-
ment l’Església vers el seu au-
tofinançament.

En el fons, els fidels
mantenen l’Església
Com es manté l’Església a 
partir d’ara? En realitat, la re-
forma no suposa un gran canvi 
quantitatiu en el finançament 
de l’Església, ja que la partida 
que desapareix, el complement 
per part dels Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat, significava 
una petita porció del finança-
ment total de l’Església. El 
gruix —entorn del 75%— 
prové de l’aportació di-
recta dels fidels en forma de 
col·laboracions periòdiques 
fixes, col·lectes, donatius, lle-
gats, herències, etc.

El rendiment del patri-
moni eclesiàstic, la realització 

d’algunes activitats econòmi-
ques subvencionades per con-
vocatòries públiques… són 
algunes de les contribucions 
que l’Església rep i després 
distribueix perquè l’enorme 
engranatge humà i material 
continuï funcionant correcta-
ment, i desenvolupar així la 
ingent tasca humanitària que 
l’Església presta a la societat.

L’Església ha de donar a 
conèixer la seva tasca
És aquí on topem amb el nou 
i gran repte de l’Església: 
donar a conèixer els detalls 
d’un treball faraònic que 
arriba a tots els racons del 
món i tots els àmbits de la 
societat. D’aquesta manera, 
els ciutadans voldran contri- 
buir-hi, amb la seva cessió 
fiscal anual o qualsevol altra 
forma de col·laboració, i aju-
dar una institució que sem-
pre ha vigilat pel benestar 
de la societat. El pilar que 
sustenti l’autofinançament 
de l’Església estarà llavors 
abonat per l’aportació de 
creients i no creients. n

Donar a conèixer la tasca de l’Església, un repte per a tots.

L’autofinançament
i els nous reptes de l’Església
La majoria dels ciutadans desconeix completament la feina de l’Església
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Entre les múltiples activitats 
que porta a terme l’Església 
en la societat, els acords entre 
la Santa Seu i l’Estat Espa- 
nyol assenyalen com a princi-
pal destinatari d’aquests fons: 
el culte, el clergat i les ac-
cions pastorals i assistencials.

1. Celebrar el culte
La celebració de la santa missa 
i dels sagraments: baptisme, 
confirmació, primera comunió, 
matrimoni, orde sacerdotal. 
També les altres celebracions: 
funerals, celebracions de pie-
tat ordinària i popular, fes-
tes, etc. Cal mantenir les 

esglésies: parròquies i ermites.
A hores d’ara, l’eucaristia 

dominical compta a Espanya 
amb l’assistència d’uns deu 
milions de catòlics distribuïts 
en més de 23.000 parròquies. 
Això no obstant, aquestes im-
portants xifres es queden peti-
tes quan ens referim als fidels 
que, sense considerar-se prac-
ticants, ho són de facto, perquè 
requereixen serveis religiosos 
amb una certa freqüència per a 
ells o per als seus familiars.

Per a tot això, l’Església 
ha de disposar d’immobles i 
temples adequats per a les es-
mentades necessitats. De la 
mateixa manera que a les nos-
tres cases gaudim de certes co-

moditats, cal condicionar els 
centres de culte: neteja, tem-
peratura agradable, harmo-
nia i ambient imprescindibles 
per al digne desenvolupament 
de les celebracions i activitats 
que s’hi realitzen. De la ma-
teixa manera, cal dotar de mi-
tjans tècnics aquests edificis 
per a una millor atenció pasto-
ral i personal dels qui hi acu-
deixen.

Capítol a part —i no pre-
cisament el menys impor-
tant—, és el de la restauració 
del gran patrimoni que, per 
raons històriques i culturals, 
té l’Església. La seva con-
servació, protecció i embe-
lliment suposa un cost elevat 

per a l’Església malgrat la 
col·laboració econòmica que 
les Administracions presten.

2. Retribució del clergat
Retribució dels preveres. Fi-
nançar els Seminaris on es 
formen els sacerdots. Sous 
del personal que està directa-
ment al servei de la pastoral.

El sou mitjà dels prop de 
20.000 sacerdots que hi ha al 
nostre país oscil·la entre els 
650 i els 900 €; és a dir, entre 
les 100 i les 150 mil pessetes 
al mes, segons el que ha esti-
pulat cada diòcesi. No arriba, 
doncs, al nivell dels anome-
nats mileuristes.

Salvant l’exemple que, 
com a pastor, ha de donar, en 
termes estrictament de con-
sells evangèlics, el capellà ha 
de viure la pobresa com qual-
sevol cristià, ja que, excepte si 
és religiós, no ha fet vots en 
aquest sentit.

Això no obstant, més enllà 
d’aquests termes que afecten 
el seu sentit transcendental, 
per als qui no es reconeixen 
creients, el sacerdot ha de ser 
valorat i respectat com un pro-
fessional altament qualificat 
que realitza una feina insubs-
tituïble en la societat. I no ens 
referim només als serveis reli-
giosos que presta, sinó també 
a la seva proximitat per escol-
tar i atendre els problemes de 
la gent i a la feina assistencial 
i caritativa que desenvolupa.

3. Accions pastorals 
i caritatives
Seria impossible enume-
rar, una per una, totes les ac-
tivitats que duen a terme les 

diferents institucions ecle-
sials. Destaquem les següents:

Proximitat per als qui 
necessiten una atenció per-
sonalitzada en situacions de 
conflicte personal, familiar, 
etc., o davant situacions de 
malaltia, soledat, etc.

Informació i formació 
teològica sistemàtica a di-
ferents llocs, com són: uni-
versitats, escoles, trobades, 
convivències, pelegrinatges, 
recessos espirituals, etc., tant 
en l’àmbit de la diòcesi com 
en el de la pròpia parròquia.

Preparació catequètica i 
teològica, adequada i precisa, 
a tots aquells que s’acosten 
per rebre els sagraments.

Acció caritativa i social 
des del mateix àmbit de la 
parròquia. Ho porta a terme 
mitjançant programes de sen-
sibilització i accions de lluita 
per aconseguir un món més 
just, promoció humana i pro-
fessional, recerca de treball 
per als aturats, integració i 
promoció dels emigrants, etc.

Compromís del volunta-
riat. A les distintes instàncies 
de l’Església els voluntaris 
són indispensables per a la 
realització dels diferents pro-
jectes de treball pastoral. Ells 
són el testimoni de la gratuïtat 
en un món regit per relacions 
mercantils. Els més de 70.000 
que es dediquen a la catequesi 
i els prop de 60.000 que tre-
ballen a Càritas són una bona 
mostra d’això.

Amb la nostra aportació 
a través de la X a la declara- 
ció de la renda, estem reco-
neixent la tasca i el paper de 
l’Església en tots els àmbits 
de la societat, tasca que no 
pot ser substituïda per cap 
altra institució.

Els catòlics i els qui 
valorin la feina de l’Església 
tenen el compromís els uns 
i l’oportunitat els altres 
d’assignar el 0,7% dels 
seus impostos a l’Església 
catòlica. n

A què destina l’Església el que 
s’ha recaptat per l’IRPF?

Tenir a disposició dels catòlics unes 23.000 parròquies,
destinació de part del que s’ha ingressat pel 0,7%.

Els acords entre la Santa Seu i l’Estat Espanyol estableixen que l’import
obtingut per l’assignació tributària es destinarà al finançament bàsic de l’Església

CÀRITAS
Ha destinat, només l’any 2006, més de 186 milions d’euros

per assistir, amb 30 programes diferents,
gairebé 8,5 milions de persones.

Font i elaboració: OESI/06
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Al fotògraf i al cronista ens 
fan mal els peus. Hem pas-
sat un dia qualsevol, complet, 
transformats en l’ombra del 
rector d’un poble d’Espanya, 
un poble que representa tants 
altres del nostre país, ni gran 
ni petit, ni deprimit ni turístic, 
amb poc més de vuit mil habi-
tants, enmig de la Manxa: He-
rencia. Ja el seu nom és sonor 
i fort. També sonor és el nom 
del capellà, Julián Martín, de 
cognom ben castellà. Al cos-
tat seu, un altre sòlid castellà, 
Juan Pedro, el seu vicari par-
roquial.

El dia s’ha aixecat boirós i 
fred –som al mes de gener–, 
però el Julián comença la seva 
jornada amb les laudes habi-
tuals junt amb el Juan Pedro, 
i després va a dir la primera 
missa d’aquest dilluns a la 
residència-asil de les Ger-
manes Franciscanes de la 
Puríssima. Són dos quarts de 
nou del matí.

Dignitat i galetes
Les monges ens ofereixen 
a continuació un esmor-
zar –cafè amb llet, suc i ga-
letes– en companyia seva. 
Però abans, el Julián fa una 
visita als residents: vint-
i-sis dones i homes tan de-
teriorats com encantadors. 
Cadascun amb una història 
estremidora. Tots han fet cap 
a la residència en situacions 
límit, enviats a les monges 
perquè la seva Congregació 
és l’única capaç d’atendre i 
cuidar els qui han tocat fons, 
com aquella dona a la qual 
els seus tiraven el menjar di-
rectament a terra perquè la 
consideraven com un ani-
mal. Les germanes li han 
tornat la dignitat i lentament 
està recuperant la petita ale-
gria i la capacitat de relacio-
nar-se afectuosament amb 
els altres.

El religiós i el civil,
units pel poble
Un cafè a la carrera pel 
camí. Amb salutacions cada 
quatre passes, enfilem cap 
a l’Ajuntament, que ocupa 
part del gran convent dels 
Pares Mercedaris. El Jesús 
–l’alcalde– ens rep, acom-
panyat per l’Encarna, la re-
gidora d’Afers Socials. S’ha 
de signar un acord entre la 
Parròquia i l’Ajuntament. 
L’entesa entre el rector i 
l’alcalde és total. Tots dos 

saben que el seu poble està 
per damunt d’idees políti-
ques. Fins i tot la fe està per 
damunt de la política. Res 
en comú amb Don Camilo 
i en Pepone. Es nota el res-
pecte i l’afecte que es tenen. 
Al Cèsar el que és del Cèsar, 
a Déu el que és de Déu, i als 
d’Herencia, tots dos units.

Camí de la parròquia, 
hem de decebre les Germa-
nes Mercedàries perquè és 
impossible saber a quina 
hora ens asseurem a dinar. 
De l’interior del convent 
arriba una oloreta de po-
taje que gairebé ens fa trair 
l’obligació. El Julián és més 
fort que nosaltres i ens arros-
sega al carrer. No oblidem 
que a Herencia hi ha també 
les Filles de Maria per a la 
Formació Cristiana. Quatre 
cases d’ordes religiosos, tres 
de monges i una de frares, a 
més de la parròquia, treba-
llant en comú per les necessi-
tats i la fe del poble. Aquesta 
és la part de l’estructura que 
l’Església manté amb la par-
ticipació dels cristians.

Un instant màgic
una comunió especial

Sortim de la parròquia amb la 
comunió a la butxaca del Ju-
lián: va a donar-la al Tomás, 
un home alt i gros que avui 
compta els minuts que falten 
perquè vingui el rector a visi-
tar-lo. Veient aquest homenàs 
–les cames i neurones del qual 
han complert els noranta però 
no el seu vigor interior– parlant 
de les últimes incidències de la 
parròquia, hom enveja aquesta 
manera d’encarar l’última part 
de la seva vida. Amb tota na-
turalitat, el Julián l’absol dels 
seus impossibles pecats i li 
ofereix el cos de Crist, que ell 
rep amb il·lusió. La llum del 
matí d’Herencia entra per la 
petita finestra i els il·lumina a 
tots dos. Màgic. Cada veí del 
poble està en el pensament del 
seu rector, preocupat per com 
el pot ajudar.

Els marginats i les famílies 
són el més important
Mengem un menú ràpid men-
tre el Julián i el Juan Pedro 
ens expliquen les seves prin-

cipals preocupacions al po-
ble, que tenen a veure amb els 
límits de pobresa que hi ha a 
Herencia, amb els immigrants 
(la colònia procedent de l’Est 
d’Europa instal·lada arriba 
gairebé al 10% de la població) 
i amb les famílies. El seu es-
forç es nota a la Càritas local. 
A la casa parroquial han mun-
tat magatzems per a aliments i 
roba que els veïns donen, per-
fectament preparats per al seu 
repartiment.

Quanta gent cal perquè
una parròquia funcioni així?
El formidable equip de 
col·laboradors de la parròquia 
s’amplia amb dos sacerdots 
jubilats, D. Jesús i D. Fé-
lix (aquest últim s’està recu-
perant d’una seriosa malaltia 
en un hospital madrileny). I, 
sobretot, amb nombrosos vo-
luntaris desinteressats de tot 
tipus que ha reunit el Julián. 
Un expert prejubilat de banca 
s’ocupa de l’administració 
de Càritas. Uns quants jubi-
lats són els que es fan càrrec 
de la correspondència o de 

la recaptació de les caixetes 
d’almoines. Algunes dones del 
poble, sense ningú que les di-
rigeixi, mantenen l’Església i 
la casa parroquial netes i orde-
nades. Joves i adults s’ocupen 
dels molts grups de catequesi. 
Precisament a aquesta activi-
tat es dediquen les primeres 
hores de la tarda.

Tots els nens del poble,
a la catequesi!
A partir de dos quarts de cinc, 
la porta de la casa parroquial 
s’omple de veus infantils en 
alegre aldarull. El 90% dels 
nens d’Herencia van a cate-
quesi. La feina del Julián i el 
Juan Pedro s’estén en altres 
sessions pastorals, aquesta ve-
gada dedicades especialment 
a matrimonis. És evident que 
les famílies són una de les se-
ves grans tasques.

Una beneïda donació
per a fer més
Quan comentem la manca 
d’espai per a tanta activitat 
ens desvetllen la seva actual 
il·lusió: construir una nova casa 
parroquial en un terreny força 
més gran que va rebre la Pa-
rròquia com a herència d’una 
dona il·lustre. Allí hi haurà lloc 
per a desenvolupar moltes més 
accions, més aules, sales on re-
unir-se sense estretors! Encara 
no hi ha recursos per fer-ho, 
però aviat podran començar a 
veure sorgir una nova casa par-
roquial i llavors…

D. Julián, en un moment de la catequesi.

Un dia en la vida 
d’un capellà de poble
Els sacerdots i agents de pastoral al servei
de la comunitat cristiana d’Herencia, Ciudad Real
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El patrimoni històric 
d’Herencia està ben atès

La casa actual és molt ajus-
tada, certament. El Julián 
ens ensenya com conserva, 
amb molta cura, tota la his-
tòria d’Herencia, des del pri-
mer bateig el 1412 fins avui 
–naixements, defuncions, 
casaments…– en lligalls i 
manuscrits preservats per 
l’Església a Herencia amb la 
responsabilitat de qui cuida tot 
el poble. Una més de les fun-
cions de l’Església dipositària 
del patrimoni cultural a través 
dels segles.

L’Església parroquial
L’Església de la Immacu-
lada –l’edifici més gran 
d’Herencia– impressiona per 
la seva excel·lent conserva-
ció i restauració. Així com la 
sagristia conserva tot el mo-
biliari original (a les taules 
veiem inscripcions de 1858), 
l’església compta fins i tot 
amb una pantalla que es des-
plega davant els fidels per pre-
sentar qualsevol esdeveniment 
religiós i després es recull fins 
quedar dissimulada en un ama-
gatall de la paret del presbiteri. 
Aquí els segles conviuen amb 
elegància. Per descomptat, la 
parròquia s’omple en les dues 
misses dominicals. I atenció, 
que això és gran!

Una visió final
Al caient del dia anem a un 
turó des d’on contemplem tot 
el poble. A la nostra esquena, 
mitja dotzena de bonics mo-
lins de vent. Davant nostre, 
una petita mostra d’entre les 
22.700 parròquies espanyo-
les. Milers d’ànimes sota totes 
aquestes teulades. Sòlida, sos-
tinguda per tots els seus fidels, 
que en són els veritable fona-
ments –podríem fins i tot veure 
les mans de tots els heren-
cians construint-la–, destaca 
l’església. La seva Església. n

MIGUel de saNTIaGO

–Algun de vosaltres va 
veure a la tele l’anunci que 
va fer emetre l’Església ca-
tòlica?

–Jo el vaig veure, sí se-
nyor –contesta l’Eufrasio–. 
L’anunci vol cridar a la par-
ticipació dels catòlics: en tots 
els sentits. Perquè, si som ca-
tòlics des que ens van batejar 
i pertanyem a l’Església, és 
lògic que ens comprometem 
amb la família de la qual for-
mem part. I, està clar, també 
cal mullar-se i treure la car-
tera de tant en tant. L’Església 
no viu de l’aire.

–I què fa l’Església? Què 
fa el capellà d’aquí?: la 
missa, quatre batejos, quatre 
casaments, quaranta enterra-
ments… i perdre el temps vi-
sitant els vells, que això és el 
que li agrada, estar de xerra-
meca tot el sant dia.

–És que, Daniel, no tens 
remei. Sempre dius que ets 
creient, que sempre heu estat 
catòlics, a casa vostra, però 
sembla mentida que no en-
tenguis que els capellans ens 
acompanyen en la vida de 
fe, en la vida religiosa, amb 
els sagraments, animant-nos 
a viure amb esperança en la 
vida futura…

–Que sí, Daniel, que sí. 
Que tot això està molt bé. 
Que hi ha lloc per a tots. Que 
uns valen per a veremar i al-
tres per a traginar les porta-
dores. Que a l’Església hi ha 
necessitats materials i ne-
cessitats espirituals. Que 
l’Església ajuda l’home en la 
seva totalitat, i els homes te-
nim ànima i cos. O no?

–Bé, bé, que la campanya 
la facin a les esglésies i es 
deixin de gastar diners en els 
anuncis de la tele, la ràdio i 
els diaris.

–Sou allò que no hi ha. 
Dieu que l’Església ha de mo-
dernitzar-se, posar-se al dia i 

utilitzar les últimes tècniques 
per donar-se a conèixer, i quan 
s’ha decidit a fer-ho, l’acuseu 
de malgastar. Mireu, la cam-
panya va adreçada fonamen-
talment als catòlics, com és 
lògic. Però també als qui no 
ho són, perquè s’assabentin 
del que fa l’Església en tants 
i tants camps: no sols en el 
litúrgic i sacramental, sinó 
també en l’educació, la cul-
tura, l’assistència social i mil 
coses més.

–Qui ho diria! Heu aca-
bat per convèncer-me. Tinc 
fama de tossut, però sé cedir: 
m’heu convençut. L’Església 
ha d’autofinançar-se. Hem de 
comprometre’ns per sostenir 
les necessitats que té per rea-
litzar la seva missió en aquest 
món. Posaré la creueta o la 
ics o el que sigui a la decla-
ració de la renda. Però ja n’hi 
ha prou: deixeu-me tranquil.

–No estiguis tan tranquil, 
Daniel. Perquè, et fas tu la 
declaració? No em diguis que 
saps fer-la!

–A mi me l’envien feta 
d’Hisenda.

–Doncs hauràs de fixar-
t’hi bé per veure si està mar-
cada la creu a favor que es 
destini el 0,7% de la teva 
quota íntegra de contribuent 
a l’Església catòlica. Si no 
hi està posada, que és el més 
normal, hauràs d’acudir a un 
gestor o a una oficina ban-
cària perquè te la refacin, o 
comprar un imprès a l’estanc 
i copiar novament les da-
des que t’envia Hisenda afe-
gint-hi la creu, o dient al teu 
nét que te l’empleni a Inter-
net amb el programa infor-
màtic PADRE.

–Bé, ho tindré en compte. 
A veure si vosaltres us pre-
ocupeu també de posar la creu 
a la declaració de la renda, i 
aporteu també a l’Església di-
ners frescos i us imposeu una 
quota mensual o anual! n

De tertúlia un dia de sol.

Conversa
a la solana
Al Daniel el convencen perquè marqui la X 
a la casella de l’Església en la seva declaració de la renda

Són 89 les catedrals i concatedrals que, a més de 69 diòce-
sis espanyoles, mostren tot l’esplendor que l’ésser humà és 
capaç d’aconseguir per lloar Déu.

Font i elaboració: OESI/06

CATEDRALS
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sUsaNa GarCía

El programa del Sosteniment 
Econòmic de l’Església ha po-
sat en marxa un nou lloc web, 
té un disseny senzill i de fàcil 
navegació, amb cinc apartats 
d’informació:

1. El que som subratlla la raó 
principal de ser de l’Església: 
l’anunci de l’evangeli de jesu-
crist a tots els homes.

2. El que fem exposa 
l’aportació de l’Església a la 
societat, contribuint al desen-
volupament cultural i educatiu 
dels seus membres.

3. Els nostres recursos in-
formen de les fonts de finança-
ment, el sistema d’assignació 
tributària i la fiscalitat de 
l’Església.

4. Històries reals, una sèrie 
de testimonis de persones que 
formen part de l’Església i 
d’aquells que alguna vegada 
hi han trobat ajuda il·lustra 
l’incalculable valor de la feina 
de l’Església en àmbits molt 
diversos.

5. Col·labora amb nosaltres 
invita a l’aportació econòmica 
directa. Mitjançant un cercador 
de la diòcesi a la qual cadascú 
pertany es pot formalitzar una 
col·laboració econòmica per al 
seu finançament.

També es poden veure els 
espots de la campanya de co-
municació difosos el mes de 
novembre de 2007.

Un apartat especial per a 
facilitar la declaració de la 
renda.

A la pàgina inici (home) 
podreu trobar l’apartat de la 
renda, per mitjà del qual co-
neixereu:

•¿Com es modifica 
l’esborrany de la declaració 
per posar la x a la casella de 
l’Església catòlica?

•¿Es pot posar la x a les 
dues caselles: Església ca-
tòlica i altres finalitats 
d’interès social?

•He de pagar més impos-
tos si marco la x?

Aquestes i moltes altres 
qüestions apareixen al web per 
informar del que podeu fer i el 
que significa marcar la X per a 
l’Església. n

portantos.es,
nou lloc web

Ara tothom pot accedir a través d’Internet a www.portantos.es

n J.M.l. 

Som a Castella. A la zona que 
nosaltres anomenem Arxi-
prestat del Castella. Al poble 
hi ha la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción, que 
marca la vida i costums de la 
localitat. La història del po-
ble està unida a una presèn-
cia de l’Església que marca el 
ritme de les seves gents.

Les celebracions més im-
portants de la vida dels del 
poble miren a la Parròquia, 
on veuen néixer i créixer 
la seva família. La protec-
ció de la Mare de Déu i del 
Crist marquen l’any amb les 
seves festes i amb la seva 
presència en el cor dels ha-
bitants del poble.

La mirada de la Parròquia 
s’estén cap a tots els àmbits 
del poble en les tasques de 
formació cristiana, des d’una 
catequesi que vol arribar a 
tots. Hi ha trobades a diferents 
nivells amb nens, joves, nuvis, 
adults, etc., que ajuden a cen-
trar la vida des de Déu i recor-
dar contínuament el valor que 
té la fe rebuda d’un Pare que 
ens estima.

El mateix temple parro-
quial és tota una expressió de 
la intenció evangelitzadora 
que viu la parròquia. Des d’un 
retaule de gran valor religiós 
i artístic, així com des de tota 
una composició de pintures, 
l’entrada a l’església es tot un 
anunci de la presència de Déu 
en la nostra vida, un anunci 
del que creiem, vivim i com-
partim.

Tota aquesta realitat ve re-
flectida per l’expressió de 
la caritat que es viu amb un 
apassionament especial. La 
tasca de Càritas acompanyant 
tantes famílies, acollint múl-
tiples necessitats; la menta-
lització contínua de la missió 
vers altres països i la respon-
sabilitat amb joves marginals 
i ancians acollits a les dues re-
sidències que impulsa la Par-
ròquia… posen en evidència 
un estil en el qual volem con-
tinuar creixent.

La responsabilitat dels fi-
dels en les distintes expres-
sions de la Parròquia és un 
dels reptes més importants que 
volem continuar potenciant 
per fer encara més seva tota la 
realitat de la Parròquia. n

Un poble de Castella.

Camp
de Castella
La mirada de la parròquia s’estén
a tots els àmbits del poble

Podem trobar-hi informació
sobre el que l’Església és, fa i com es finança

MISSIONS Més de 100 bisbes, gairebé 1.000 
sacerdots i uns 19.000 seglars 
dediquen la seva vida a les missions 
als cinc continents.

Font i elaboració: OESI/06
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FelICísIMO valBUeNa 
de la FUeNTe 
CATEDRÀTIC DE LA UCM

Hi ha diversos aspectes que 
criden l’atenció en la Cam-
panya de Comunicació de la 
Conferència Episcopal. Posat 
a escollir, en destaco la nove-
tat. No recordo un precedent 
d’una campanya semblant. 
Els seus autors devien par-
tir d’un principi molt senzill: 
No cal donar res per supo-
sat. O, dit d’una altra manera: 
la memòria de tots els ho-

mes i dones està tan plena 
d’informacions que unes 
substitueixen les altres, i així 
successivament, fins que aca-
bem oblidant informacions 
de qualsevol tipus, tant les 
importants com les que no 
ho són. Per això, els mitjans 
de comunicació repeteixen, a 
intervals, els mateixos afers.

Presentar la realitat tal com és
L’Església espanyola ha iniciat 
un camí molt necessari: mos-
trar la realitat tal com és i re-
petir-ho diverses vegades. Pot 

semblar que dotze minuts i mig 
d’anuncis són una gota en una 
bassa d’aigua, però és més op-
timista comparar-los a una pe-
dra llançada en la quietud d’un 
llac i que va formant ones. O 
al començament d’un canvi 
de temps, un aire que bufa, 
una pluja fina que va caient.

El desafiament dels anuncis
No és gaire difícil imaginar el 
desafiament al qual han hagut 
de fer front els dissenyadors 
dels anuncis. ¿Com fer arribar 
a cada creient i no creient la im-

mensa activitat de l’Església, 
perquè se sorprengui i, alhora, 
no s’avorreixi amb les xifres? 
Podem distingir el contingut 
espiritual i material i la banda 
no verbal i verbal dels anuncis.

Si analitzem els continguts 
espirituals dels anuncis, tro-
bem els següents: «En aquesta 
Església he viscut els esdeve-
niments més intensos de la 
meva vida, de la nostra vida» 
(una jove casada); «Cada diu-
menge em senten dir: Tots 
som fills de Déu i aquí pre-
diquem amb l’exemple» 

(un sacerdot); «Creure en 
Déu i tenir fe en les perso-
nes. Ells m’han ensenyat 
una gran lliçó» (una altra 
jove). «Després de “cul- 
pable”, les primeres paraules 
que vaig escoltar van ser “fu- 
tur i perdó”» (un reclús).

I de l’activitat material 
de l’Església? La tornada de 
gairebé tots els anuncis és: 
«Sempre hi ha hagut mol-
tes persones que han trobat 
en l’Església l’ajuda que ne-
cessitaven. Però encara hi ha 
tants que necessiten tant…»

Alguns poden dir que 
l’excessiva insistència de 
l’Església en les activitats as- 
sistencials, de beneficència i 
educatives poden fer perdre 
atractiu, perquè molts no aca- 
ben de veure les línies que di- 
ferencien l’Església catòlica 
d’una ONG o dels serveis de 
l’Estat. És el risc més gran 
d’aquesta campanya de co-
municació.

La banda no verbal dels 
anuncis té la velocitat dels 
anuncis de qualsevol pro-
ducte o servei. Els seus dis-
senyadors han aplicat el 
principi que regeix els mit-
jans de comunicació: difon-
dre el màxim contingut en 
un espai i temps mínims. En 
les seves imatges hi ha nens 
i nenes, homes i dones de 
diferents races; capellans i 
monges, missioners i mis-
sioneres, professionals de la 
salut, de l’ensenyament…, 
monuments artístics…Un 
món. La banda verbal 
complementa i reforça les 
imatges. Veus molt ben 
escollides, que enuncien 
textos molt breus i amb 
entonacions molt variades. 
El punt més alt de 
la dificultat ha estat, 
al meu entendre, quan, 
sobreposant-se a les imatges, 
desfilen xifres que no-
més amb la repetició dels 
anuncis poden arribar a 
impressionar. n

La novetat d’una Campanya
de Comunicació a l’Església

Un moment del rodatge dels espots de TV.

L’Església espanyola ha iniciat un camí molt necessari:
mostrar la realitat tal com és, i repetir-la molts cops

BAPTISMES
L’esdeveniment de la incorporació a l’Església catòlica està present any rere any 
en les famílies espanyoles. L’any 2006 van ser 315.000 nens els nous batejats. Font i elaboració: OESI/06.
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Fiscalment l’Església catòlica 
està contemplada per la Llei 
de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i 
d’incentius fiscals al mece-
natge (Llei 49/2002). Aquesta 
norma regula el règim fiscal 
i les exempcions de les enti-
tats sense finalitats de lucre, 
i cerca atorgar incentius fis-
cals als donants. La inclusió 
de l’Església i les seves enti-
tats està explicitada en la no-
vena disposició addicional de 
la Llei. D’aquesta manera, la 
Llei del Mecenatge equipara 
el règim fiscal de l’Església 
amb el de la resta de les enti-
tats del sector no lucratiu, com 
les fundacions. En conseqüèn-
cia, a hores d’ara, no es pot 
afirmar que l’Església disposi 
d’un règim fiscal privilegiat o 
diferenciat per part de les Ad-
ministracions públiques.

En benefici 
dels més necessitats
L’Església ajuda els més ne-
cessitats de la nostra socie-
tat. Aquesta assistència, sense 
que hi hagués relació causal, 

es troba contemplada en ca-
dascuna de les catorze presta-
cions de serveis de promoció i 
inclusió social esmentades per 
la Llei del Mecenatge.

Aquestes són: la protecció 
de la infància i la joventut; les 
assistències a la tercera edat, a 
les persones en risc d’exclusió, 
a persones amb discapacitats, 
a minories ètniques, a refu- 
giats i asilats, als immigrants i 
transeünts, a persones amb càr- 
regues familiars no comparti-
des, a exreclusos, a alcohòlics 
i toxicòmans; l’acció social co-
munitària i familiar; la reim-
mersió social i prevenció de 
la delinqüència; la cooperació 
per al desplegament, i la inclu-
sió social de les persones afec-
tades per cadascun d’aquests 
fenòmens. A partir de la Llei, 
les entitats de l’Església estan 
exemptes, com la resta de les 
entitats no lucratives, del pa-
gament d’Impost de Societats 
pels donatius, les col·lectes, 
els rendiments del patrimoni 
mobiliari (interessos, etc.) i 
immobiliari (lloguers) i les 
plusvàlues generades per ven-
des de patrimoni.

Així mateix, la presència de 

l’Església en l’educació en ge-
neral, en el desenvolupament 
de la societat i en el sosteni-
ment del patrimoni artístic i 
cultural, també està compresa 
per aquesta Llei del Mece-
natge. Estan exemptes del pa-
gament d’Impost de Societats 
les activitats prestades a hospi-
tals i col·legis, i les editorials 
i llibreries, les visites culturals, 
la realització de cursos o con-
ferències, les activitats espor-
tives i aquelles l’import de les 
quals no superi els 20.000 €.

Altres implicacions de l’actual 
règim fiscal permeten que:

–Estiguin exemptes de 
l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) les propietats de 
l’Església on es porten a terme 
les activitats abans esmenta-
des.

–Les institucions de 
l’Església quedin exemptes 
del pagament de l’Impost de 
Transmissions Patrimonials.

– L’Església estigui exempta 
del pagament de plusvàlues 
per terrenys, de l’Impost sobre 
successions i donacions, i de 
l’Impost d’Activitats Econò-
miques.

Totes aquestes exempcions 
i facultats fiscals de l’Església, 
que no són més que les d’altres 
entitats de bé públic, redunden 
sempre en benefici dels més 
necessitats i de la societat en 
general. I malgrat que atorguen 
facilitats, no garanteixen el 
funcionament de l’assistència, 
perquè no suposen una font 
de finançament. Incentivar 
una d’aquestes fonts ha estat 
el principal objectiu d’aquesta 
Llei del Mecenatge.

El Mecenatge
És curiós que un dels bene-
factors de Cèsar August, em-
perador romà en els primers 
anys de vida de Jesús, hagi 
estat Mecenes. El seu nom ha 
quedat lligat al llarg de la his-
tòria amb el patrocini de les 
arts, tal com ho diu el diccio-
nari de la Real Academia Es-
pañola de la Lengua. Això no 
obstant, les finalitats de la Llei 
del Mecenatge no es limiten a 
obres artístiques. La llei aplica 
incentius fiscals perquè per-
sones o entitats privades ator-
guin donatius, facin donacions 
i aportacions en favor de les 
entitats de bé públic sense fi-

nalitats de lucre, entre elles 
l’Església. D’aquesta manera, 
aquests beneficis que possibi-
liten el millor funcionament 
d’institucions d’acció social, 
donen dret a practicar una de-
ducció en la quota de l’impost 
personal sobre la renda del 
donant o aportant. Això vol 
dir que pot haver-hi una re-
ducció del 25% d’allò que 
s’ha donat en l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Fí-
siques, i del 35% en l’Impost 
sobre Societats.

Per fomentar l’aplicació 
d’aquest incentiu fiscal, es 
permet que les deduccions no 
practicades puguin aplicar-se 
en els períodes que finalitzin 
en els 10 anys immediats i suc-
cessius. Poden accedir a aquest 
benefici tant persones jurídi-
ques com entitats no residents 
que operin a Espanya. Al seu 
torn, els percentatges de de-
ducció poden incrementar-se 
fins a cinc punts percentuals si 
aquesta activitat es troba com-
presa en les activitats priori-
tàries de mecenatge de la Llei 
de Pressupostos Generals de 
l’Estat. Malgrat que els límits 
d’aplicació establerts en la 
normativa de l’Impost sobre la 
Renda limiten el seu abast, i fan 
que com a estímul no sigui tan 
recorregut, les deduccions per 
donatius poden ser un meca-
nisme important d’estimulació 
de les donacions a l’Església.

La resposta
Tornant al lloc comú inicial, 
sobre els suposats privilegis 
fiscals de l’Església, la resposta 
del catòlic espanyol hauria de 
ser afirmativa, però hauria in-
defectiblement d’aclarir: els 
beneficis i exempcions fiscals 
de l’Església són iguals als de 
qualsevol altra institució no lu-
crativa, perquè estan regulats 
en la Llei del Mecenatge. I el 
catòlic espanyol ha de saber 
per la mateix raó que aques-
tes exempcions no impliquen 
la garantia de funcionament de 
les seves institucions. La prin-
cipal font de finançament són 
les aportacions directes dels 
fidels, que sostenen l’Església 
per amor a Déu i al proïsme. 
La resposta de Jesús de donar 
al Cèsar el que és del Cèsar i a 
Déu el que és de Déu va deixar 
sorpresos i sense parla els qui 
l’havien volgut posar a prova. 
2.000 anys després, en ser in-
terrogats sobre la fiscalitat de 
l’Església, els catòlics tenen la 
possibilitat de causar el mateix 
efecte. n

LA FISCALITAT DE L’ESGLÉSIA

Com una més
per ajudar a molts més
Els beneficis i exempcions fiscals de l’Església
són iguals als de qualsevol altra institució no lucrativa

Perquè n’hi ha tants que necessiten tant.
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La Conferència Episcopal va 
aprovar el mes de març de 
2005 aquest nou model de fi-
nançament de l’Església. És un 
marc de referència en el qual 
es troben els elements més im-
portants que el constitueixen i 
el seu desenvolupament. Això 
no obstant, les diòcesis hauran 
de completar-lo amb les se-
ves dades i estudis, i així en-
gegar un model més adequat a 
les característiques culturals i 
religioses de cadascuna de les 
regions d’Espanya.

L’Església té necessitat 
de trobar un nou model de 
col·laboració econòmica dels 
catòlics, el qual haurà de po-
tenciar una acció educativa per 
aconseguir, a llarg termini, un 
canvi de mentalitat. El canvi el 
xifrem en el fet que els catòlics 
hem d’assumir el finançament 
de la nostra Església. Entenem 
que no és tasca fàcil, perquè 
la història del finançament de 
l’Església a Espanya no ha afa-
vorit aquesta cultura de la co-
responsabilitat.

Claus del nou model:
1. És una acció de 

tota l’Església diocesana, 
l’economia és part de la pas-

toral i tots estem implicats en 
aquesta tasca.

2. Quan sol·licitem la 
col·laboració econòmica dels 
catòlics, aquests han de tenir 
molt clar en què estan contri-
buint.

3. La manera habitual de 
contribuir econòmicament se- 
rà amb una aportació pe-
riòdica personal o familiar. 
S’aniran suprimint altres fonts 
d’ingressos.

4. Volem potenciar la in-
formació sobre l’economia de 
tots els ens eclesials: diòcesi, 
parròquies, basíliques, santua-
ris, etc.

5. La comunicació de béns 
és un principi irrenunciable 
i ha de ser el nostre senyal 
d’identitat.

6. L’austeritat ha d’estar 
present en tots els projectes 
que es duguin a terme. Només 
quan calgui ajudar els més po-
bres no regirà aquest principi.

La instrucció pastoral de 
la Conferència Episcopal Es-
panyola «L’ajuda econòmica a 
l’Església», assenyalava l’any 
1988 que, «en última instàn-
cia, qui sosté l’Església és Déu 
mateix, per mitjà de Jesucrist, 
que és qui la convoca, la pre-
sideix i la vivifica, i per la fo-
rça interior de l’Esperit Sant, 

que mou els cors dels homes». 
Però el mateix Déu ha volgut 
que aquesta acció sobrenatural 
–indica el document– «passi 
ordinàriament per la media-
ció de la nostra resposta lliure. 
En aquesta col·laboració hu-
mana cal incloure-hi també 
l’econòmica».

Amb els objectius d’impulsar 
aquesta nova cultura de com-
promís amb el finançament 
de l’Església, obtenir més re-
cursos per poder atendre les 
creixents necessitats i millorar 
la imatge de l’Església en el 
seu vessant econòmic, sorgeix 
un nou model de col·laboració 
econòmica. El desenvolupa-
ment d’aquest nou model es 
basarà en vuit propostes, que 
serveixen com a guia:

Proposta 1a - Reflexió 
en els consells econòmics 
i pastorals de les diòcesis 
i parròquies

En aquest procés, que es rea-
litzarà tant en l’àmbit diocesà 
com parroquial o d’altres ins-
titucions, s’aprofundirà en 
la necessitat que l’Església 
té de mitjans econòmics, en 
la comunicació de béns dins 
l’Església, en una anàlisi de 
les necessitats a què l’Església 
fa front actualment i necessi-

tats que no es poden atendre, 
i en l’estudi dels ingressos i 
el seu impacte en la imatge 
de l’Església, entre altres te-
mes propis de cada realitat. 
És necessari, en tot cas, que 
s’insisteixi en la motivació 
teologicoreligiosa dels con-
tinguts tractats, i en la fàcil 
comprensió per part de tota la 
comunitat cristiana.

Proposta 2a - Procés 
de formació dels agents 
de pastoral i de la comunitat 
cristiana

El nou model de col·laboració 
econòmica implica una acció 
formativa dels agents de pas-
toral i, en general, de tota la 
comunitat cristiana. Els eixos 
d’aquesta formació, que im-
plicarà activament els fidels, 
seran:

–L’Església: La dimensió 
religiosa de la persona i de la 
societat. Les aportacions cul-
turals i socials derivades de la 
fe cristiana, exercida personal-
ment i comunitàriament.

–El creient: La seva impli-
cació amb l’Església i la seva 
responsabilitat en el sosteni-
ment econòmic.

–L’aportació dels no 
creients, encara que sí «sim-
patitzants», en aspectes espe-

cífics, o per a l’acció global de 
l’Església.

Proposta 3a - Consolidació 
dels Consells Econòmics
Es potenciaran o es constitui-
ran a cada diòcesis els Con-
sells d’Economia, segons 
estableix el Codi de Dret 
Canònic. A més, on sigui pos-
sible i necessari, es consti-
tuirà l’Institut de Sosteniment 
del Clergat.

En l’àmbit parroquial, 
també s’impulsarà el funcio-
nament i, si s’escau, la creació 
dels consells econòmics parro-
quials, preveient la implicació 
directa dels seglars en el pro-
jecte.

Proposta 4a - Homologar la 
col·laboració econòmica de 
totes les persones jurídiques 
eclesiàstiques

Aquesta proposta implica po-
sar en situació d’igualtat la 
col·laboració econòmica de to- 
tes les persones jurídiques ecle-
siàstiques en el finançament 
bàsic de l’Església a la diòcesi. 
Com a persones jurídiques 
eclesiàstiques subjectes a la ju- 
risdicció del Bisbe s’entenen, 
entre d’altres, entitats com par-
ròquies, basíliques, santuaris, 
catedrals, associacions públi-
ques i privades de fidels, mo-
nestirs autònoms, instituts de 
vida consagrada de dret dio-
cesà, germandats, confraries i 
moviments.

Com a persones jurídiques 
eclesiàstiques no subjectes a la 
jurisdicció del Bisbe, s’entenen 
instituts de vida consagrada 
de religiosos/ses i seculars de 
dret pontifici, societats de vida 
apostòlica de dret pontifici i 
noves formes de vida consa-
grada de dret pontifici.

Proposta 5a - Aportació 
personal o familiar periòdica, 
el sistema prioritari 
de col·laboració

El finançament de l’Església 
depèn, fonamentalment, 
dels catòlics. La proposta 
tendeix al fet que la seva 
col·laboració econòmica ha-
bitual es realitzi a través 
d’una quota personal o fami-
liar periòdica, entregada per 
sistemes habituals en ope-
racions familiars similars: 
banc o caixa.

Cal tendir a aconseguir que 
aquest ritme d’aportació sigui 
PRIORITARI i, amb el temps, 
es converteixi en NORMAL I 
ÚNIC per al finançament fo-
namental de l’Església.

Nou model de
finançament de l’Església
Implicació dels catòlics en l’Església i col·laboració per al seu sosteniment econòmic

El sosteniment econòmic de l’Església, responsabilitat dels catòlics
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Els fidels que vulguin rea-
litzar una ofrena en la litúrgia 
eucarística, en comunió amb 
el vincle indissoluble entre 
eucaristia i caritat, disposaran 
d’un suport visible col·locat 
per a aquest fi. Aquest ma-
teix suport pot ser utilitzat 
per a aportacions en ocasió de 
la celebració d’altres sagra-
ments.

Proposta 6ª - Supressió 
d’algunes fonts d’ingressos
Per fer passos significatius 
cap a l’establiment d’una via 
prioritària, que serà la quota 
personal o familiar, les diò-
cesis elaboraran un «Or-
denament Econòmic» que 
comprengui tot el sosteni-
ment econòmic de l’Església, 
en el qual s’aniran suprimint 
altres fonts d’obtenció de re-
cursos que poden malmetre la 
imatge de l’Església a canvi 
d’ingressos no significatius. 
Entre les fonts que seran eli-
minades hi ha les col·lectes 
en les celebracions eucarísti-
ques dels dies laborables, en 
la celebració dels sagraments 
i exèquies; taules petitòries i 
aranzels…

Proposta 7ª - Informació 
econòmica de l’Església
A la llum del paper central i 
indispensable ocupat pels fi-
dels en el finançament, és 
especialment important la 
transparència en la informa-

ció dels recursos econòmics 
gestionats per les institucions 
de l’Església. Els fidels han 
de conèixer el destí dels re-
cursos que aporten i com la 
seva contribució possibilita 
el compliment de la missió 
de l’Església. És prioritari, a 
més, fer un esforç per moder-
nitzar la gestió administrativa 
de les diferents institucions de 
l’Església perquè, per exem-
ple, els donatius tinguin una 
base documental (rebut), en-
tre d’altres mesures.

Proposta 8ª - Campanya en 
els mitjans de comunicació
Per donar suport a les accions 
que es duguin a terme a la 
diòcesi i tots els seus àmbits 
(parròquies, llocs de culte, 
etc.), la Conferència Episco-
pal realitzarà una campanya 
permanent en els mitjans de 
comunicació. Això no obs-
tant, per a l’èxit d’aquesta 
campanya és necessària la im-
plicació de totes les diòcesis i 
de tots els fidels.

Les propostes d’aquest nou 
model de participació econò-
mica són només una guia per 
al treball a cadascuna de les 
diòcesis, parròquies, o altres 
ens eclesials. Els objectius 
són formar i informar perquè a 
través de la nostra implicació 
en el seu sosteniment econò-
mic, l’Església pugui complir 
la seva missió. De nosaltres, 
els catòlics, depèn. n
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El finançament de l’Església depèn dels catòlics i dels qui valorin la seva tasca.



JOsÉ IGNaCIO rIvarÉs

Ángel María Cañadillas Mo-
yano ho té clar: «Cada euro 
que es dóna a l’Església ren-
deix com dos.» Aquesta 
afirmació no està feta a la lleu- 
gera. La seva vinculació amb 
l’Església és la mateixa 
que tenen en aquest país 
milions de cristians del carrer. 
«L’Església forma part de la 
meva família, de la meva 
educació i de les meves 
vivències», afirma. La seva 
esposa Immaculada i els seus 
dos fills (Inma, de vuit anys, 
i Ángel, de cinc), poden 
corroborar-ho.
–Pregunta: Des de la vostra 
experiència personal, i com 
a cristià de carrer, per què 
creieu que cal col·laborar amb 
l’Església?
–Resposta: Jo ho veig com 
una cosa natural. Des que tinc 
ús de raó l’Església ha format 
part de la meva família, de la 
meva educació i de les meves 
vivències. Una anècdota que 
m’agrada recordar és que la 
meva filla Inma va començar 
a caminar a missa. Va ser una 
cosa molt especial. Crec que 
els catòlics vivim a l’Església, 
i que col·laborar amb ella dóna 
plenitud i omple de sentit una 
vida que sense la Providència 
tindria massa tribulació.
–P: El nou sistema de finança-
ment suposa que, en endavant, 
el sosteniment econòmic de 
l’Església dependrà exclusiva- 
ment de les aportacions 
dels catòlics. Què comporta 
realment aquest canvi?

-R: L’assumpció per la nostra 
part d’una gran responsabilitat, com 
és el finançament de la institució. 
Això ha d’estimular-nos i fer-nos 
col·laborar més. I hi ha també el 
repte que suposa haver d’explicar 
millor les activitats de l’Església 
a aquestes persones de bona 
voluntat que, com dieu, sense 
compartir el nostre credo, hi estan 
d’acord i entenen la feina eclesial 
com a essencial des del punt de 
vista de millora del teixit social.
–P: Gran part de l’opinió pública 
comparteix aquest plantejament. 
Què en penseu?

-R: Bé, cal precisar que això 
ja passa en gran part, per-
què l’activitat pastoral està 
finançada en un 80% pels ca-
tòlics, i la resta queda a càrrec 
del pressupost que s’obté de la 
recaptació de l’Estat. Amb el 
nou sistema, seran els mem-
bres mateixos de l’Església els 
qui assumeixin de manera vo-
luntària tota la responsabilitat 
pel que fa al finançament.
–P: Existeix realment aquest 
desconeixement?
-R: Efectivament. Pot induir 
a error el fet que ens donin 

dues opcions. Implícitament, 
tendim a pensar que són ex-
cloents, i no és així. Es poden 
marcar les dues caselles i, en 
aquest cas, el percentatge es 
duplica: cadascuna de les op-
cions s’emporta el que s’ha es-
tipulat sense que s’hagi de fer 
cap repartiment.
–P: Coneixen realment els ciu-
tadans la tasca que realitza 
l’Església?
-R: Donar a conèixer aquesta 
feina és la nostra gran assigna-
tura pendent. Fins ara no hem 
comunicat amb suficient clare-
dat ni intensitat la realitat que 
suposa l’Església en la nostra 
societat.
–P: Com qualificaríeu aquesta 
feina a la vostra diòcesi cordo-
vesa?
-R: Respecte a la nostra diò-
cesi cordovesa, la delegació 
de mitjans manté una signifi-
cativa presència divulgativa 
en els mitjans de comunicació, 
així com la revista setmanal 
La Iglesia en Córdoba, la qual, 
amb una presència destacada 
del senyor bisbe, D. Juan José, 
acosta l’activitat pastoral i fa 
partícip a la comunitat de totes 
les activitats diocesanes.
–P: Són conscients els ciu-
tadans de les necessitats 
econòmiques que, com tota 
institució, té l’Església? 
-R: Probablement no. Com a 

ciutadans, tendim a no valo-
rar adequadament el cost d’un 
servei que se’ns ofereix de 
manera lliure i gratuïta. Sem-
bla que allò que és de franc té 
menys valor.
–P: Hi ha els qui no entenen 
que l’Església pugui tenir un 
pressupost de diversos mi-
lions. I fins i tot els qui pensen 
que disposa d’aquests diners 
en benefici propi. Què es pot 
dir a aquestes persones?
-R: Que no es poden obrir 
22.700 esglésies diàriament 
per atendre uns deu milions de 
persones la setmana, ni impar-
tir catequesi a gairebé un milió 
de nens, sense tenir un pressu-
post amb què fer front a aques-
tes necessitats. Els estudis que 
hem realitzat diuen que el cost 
de l’activitat pastoral, sent sig-
nificatiu, ja que atén neces-
sitats de dimensions com la 
citada abans, és la meitat –sí, 
la meitat!– del que tindria a 
preus de mercat. M’agradaria 
ressaltar aquesta dada, per-
què això suposa, i hem de sa-
ber-ho, que cada euro que es 
dóna a l’Església rendeix com 
dos.
–P: Què podem fer els catòlics 
en aquesta nova etapa? 
-R: A més de col·laborar 
econòmicament, jo demana-
ria als catòlics que tenen ganes 
de cooperar que s’acostessin a 
la seva parròquia i s’oferissin 
per treballar en la pastoral o 
per formar part del seu Consell 
d’Economia. Em sembla que 
és aquí on comença el canvi 
que hem de realitzar: en la par-
ticipació dels seglars. n
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MATRIMONIS 
CATÒLICS

L’opció de contraure matrimoni religiós catòlic
és l’escollida majoritàriament per les parelles que uneixen

les seves vides per a formar una nova família.
L’any 2006 es van casar per l’Església

més de 120.000 parelles.
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