Junts Fem Parròquia
Memòria 2016

Continuem caminant
Una altre any, amb l’objectiu de crear més comunitat, us presento la memòria
diocesana de l'any 2015. Igual que en l’edició anterior, aquí hi trobareu
abreujadament la informació sobre el treball dut a terme arreu del Bisbat:
dades, serveis, activitats i balanç econòmic.
L’Església és molt més que la imatge que a vegades divulguem els mitjans de
comunicació: és el servei amagat d’una colla de persones entregades a
l’evangelització, a l'atenció de les persones, a l’educació, a la caritat i a la
promoció humana.
Darrera de moltes de les coses que passen als nostres pobles i ciutats hi ha
l’Església. Són moltes les iniciatives d'ajuda, acompanyament, formació que
s'ofereixen a tothom sense fer distincions de cap tipus.

L’Església
(...) és el servei
amagat d’una
colla de persones
entregades a
l’evangelització.
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Junts fem parròquia
A través d'aquestes pàgines, us ofereixo un petit tast d’aquesta gran realitat,
en xifres i activitats.
Espero que amb aquesta memòria us animeu a continuar caminant a la vostra
parròquia, a continuar participant en els projectes que s'hi desenvolupen i a
col·laborar-hi econòmicament en la mesura de les vostres possiblitats

Gràcies per fer-ho possible!

+ Xavier Novell, bisbe de Solsona
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el nostre bisbat
Territori

El Bisbat de Solsona és un territori de 3.536 km2 i amb gran quantitat de petites
parròquies. Tot i així, treballem per desenvolupar la tasca litúrgica i evangelitzadora a
qualsevol punt del territori.
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Llobregat

Organigrama

El treball pastoral del Bisbat de Solsona està estructurat en tres grans àrees.
ADMINISTRACIÓ
- Vicaria General
- Secretaria General
- Departament d’Economia
- Departament de Béns i Immobles
· Obres/Rehabilitació
del patrimoni
· Lloguer d’immobles
· Restauració d’elements litúrgics
- Arxiu diocesà
- Vicaria Judicial / Tribunal Eclesiàstic
- Notaria Pro Causa dels Màrtirs

Delegacions Diocesanes
altres ENTITATS
DELEGACIONS
DIOCESANESi I ALTRES
entitats
- DELEGACIONS
· Càritas
· Pastoral Litúrgica
· Catequesi
· Pastoral de Peregrinacions
· Diaconat
· Pastoral de la Salut
· Ecumenisme
· Pastoral de Vocacions
· Ensenyament
· Vida Consagrada
· Evangelització i apostolat Seglar
· Mitjans de comunicació
- ENTITATS
· Pastoral Familiar
Seminari Diocesà
· Pastoral de Joventut
Museu Diocesà i Comarcal

PARRÒQUIES
- Celebració dels sagraments
- Acompanyament personal i familiar
- Visita i acompanyament de malalts
- Catequesi
- Educació infantil i juvenil
- Acció caritativa
- Manteniment del patrimoni
- Evangelització
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balanç econòmic 2015
Despeses
ATENCIÓ A LES PERSONES
Serveis pastorals
Retribució clergat
Retribució treballadors apostòlics
Aportació a centres de formació (seminari/col·legis)

861.942,80€
711.712,52€
130.945,44€
17.867,00

50,04%
41,32%
7,60%
1,04%

Retribució treballadors no apostòlics
Amortitzacions, impostos i despeses financeres
Despeses de funcionament
Despeses extraordinàries

215.903,23€
59.966,65€
385.366,05€
2.672,00€

32,52%
9,03€
58,05%
0,40%

PATRIMONI
Compres per al culte
Conservació d’edificis
Programes de rehabilitació

39.418,92€
306.497,47€
442.287,94€

5,00%
38,89%
56,11%

FUNCIONAMENT

“El Concili demana que
cada diòcesi doni
informació als fidels, de
manera habitual, de la
gestió econòmica de
l’Església a tots els nivells,
informació que ha de ser
clara i transparent”

Atenció a les persones
1.722.467,76€ - 54%

(Concili Provincial
Tarraconense, cap. VIII
L’economia de les nostres
esglésies)

Patrimoni
788.204,33€ - 25%

Funcionament
663.907,93€ - 21%
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balanç econòmic 2015
Ingressos
APORTACIONS VOLUNTÀRIES DELS FIDELS:
Col·lectes parroquials, subscripcions, col·lectes per a institucions de l’Església, altres.
FONS COMÚ INTERDIOCESÀ:
Aportació fidels via declaració de la renda.
PATRIMONI I ALTRES ACTIVITATS:
Arrendament d’immobles, ingressos financers, vendes de patrimoni.
ALTRES INGRESSOS:
Ingressos per serveis, subvencions, ingressos d’Institucions diocesanes, altres
ingressos extraordinaris

Fons Comú Interdiocesà
1.340.471,93€ - 40%

Aportacions voluntàries
dels fidels 734.935,73 € - 22%

Altres ingressos
784.084,39€ - 24%

Patrimoni i altres activitats
461.459,33€ - 14%

Dels comptes de l’any 2015 volem destacar la continuïtat de la política d'austeritat i
contenció de la despesa tant en l'economia diocesana com en les parròquies i altres
entitats diocesanes. D’aquí aquest benefici de l’any 2015. Aquest romanent es vol
dedicar a incrementar les petites reserves que té el Bisbat de Solsona per si
s’hagués de fer front, més endavant, a algun canvi de polítiques econòmiques a
nivell estatal o nacional. Tanmateix, no descurem el treball per incrementar les
aportacions dels fidels de cada parròquia:"Junts fem parròquia" i altres iniciatives.

Benefici: 146.371,36 €
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atenció sacramental
70.000 MISSES
489 BATEJOS
472 COMUNIONS
180 CONFIRMACIONS
86 MATRIMONIS
269 UNCIÓ DELS MALALTS
928 NOMBRE D'EXÈQUIES
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anunci de l’evangeli
NOVA EVANGELITZACIÓ
114 PARTICIPANTS ALS CURSOS ALPHA
27 ASSISTENTS A L’ESCOLA
DE SANT ANDREU
117 MEMBRES A LES CÈL·LULES
PARROQUIALS
127 PARTICIPANTS AL RECÉS D’EMMAÚS

Encomana
al Senyor els
teus camins.
Confia en Ell;
deixa'l fer.
(Sl. 37,5)
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Atenció caritativa i social
28 CÀRITAS PARROQUIALS

DONATIUS A CÀRITAS:
Socis, donatius dels fidels al Pla
d’Ajuda Social de Càritas, aportació
comunitats religioses.
APORTACIONS DEL BISBAT
A CÀRITAS:
- Al programa “És molt” (Pla
d’Ajuda Social)
- Col·lectes de les parròquies
(Corpus, Nadal, etc)
- Fons solidari a partir del fons
interdiocesà de la Conferència
Episcopal Espanyola.

S’ha atès a...
-

115 persones en el Pla d’Ajuda Social
Quasi 2.000 acollides i ajudes assistencials
Més de 1.000 persones al programa família
Més de 1.200 persones sense llar
Més de 800 nens
Més de 1.100 immigrants
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Atenció caritativa i social
ORIGEN DELS INGRESSOS
Recursos propis - 44,46%

Subvencions
privades - 19,40%
Subvencions públiques - 36,14%

DETALL RECURSOS PROPIS
Donatius a Càritas
305.130,31€ - 73%

Aportacions del Bisbat a Càritas
114.562,24€ - 27%
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Atenció caritativa i social
Mans Unides
Desenvolupament de 5 projectes arreu del món:
- Projecte de millora alimentària i educativa al CAMERÚN
- Construcció de petites escoles a l’ÍNDIA
- Ampliació d’una escola al CONGO
- Construcció d’un institut al CONGO
- Projecte sanitari al CONGO
Socis, activitats,
donatius, altres
393.717,30 € - 93%

Aportació del 0,7%
del pressupost
ordinari del Bisbat
5.547,00€ - 1%

Col·lectes de
parròquies
del Bisbat
23.906,31€ - 6%

Si un dels teus
germans cau en la
misèria i veus que no es
pot mantenir, assisteix-lo
perquè pugi continuar
vivint al teu costat.
(Lv. 25,35)
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Atenció caritativa i social
L’Església que surt
- 34 voluntaris
- 5 sessions de formació a nivell diocesà
- 7 sessions de formació a nivell parroquial
- Creació d'una pàgina web (www.lesglesiaquesurt.cat)
- 10 temàtiques diferents proposades en 10 lones penjades a les façanes de
les parròquies.

La fe és
la nostra
proposta
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Servei educatiu i pastoral
CATEQUESI INFANTIL
- 207 catequistes
- més de 1.250 nens i nenes

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
- 25 catequistes
- 180 confirmands

3 PARRÒQUIES AMB 11 GRUPS INFANTILS
I JUVENILS
MÉS DE 130 NOIS I NOIES AMB 40
CATEQUISTES-MONITORS

Deixeu que els infants vinguin a mi.
No els hi ho impediu, perquè el Regne de Déu
és dels qui son com ells. - (Mc 10, 14)
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Servei educatiu i pastoral
CATECOLÒNIES
- 18 monitors
- 70 nens i nenes

CLASSE DE RELIGIÓ
- 1.159 alumnes a Educació infantil
- 4.264 alumnes a Educació Primària
- 2.328 alumnes a Secundària i Batxillerat
- 142 Personal docent
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departament de
patrimoni i cultura
APORTACIONS PÚBLIQUES
PER AL MUSEU:
Generalitat de Catalunya (130.081,46 €)
Ajuntament de Solsona (55.394,39 €)
Diputació de Lleida (7.370,69 €)
Consell Comarcal (1.000 €)
Ingressos per serveis (visitants i fons propi) (11.840,37 €)
PER A RESTAURACIONS:
Generalitat de Catalunya, Ajuntament, Diputació, etc (571.429,79 €)

Finalment, germans,
interesseu-vos per tot
allò que és autèntic,
respectable, pur, amable,
lloable, tot allò que sigui
virtuós i digne d’elogi.
(Filipencs 4,8)
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departament de
patrimoni i cultura
Patrimoni restaurat

RECURSOS PROPIS

- 35 actuacions sobre
el patrimoni

PER AL MUSEU:
Aportació del Bisbat (58.596,31 €)

- 5 obres d’art

PER A RESTAURACIONS:
Aportació del Bisbat (126.672,87 €)

- 35 projectes de restauració
per desenvolupar durant el 2016

Aportació de les parròquies
(190.442,38 €)

APORTACIONS AL PATRIMONI I LA CULTURA
Aportacions públiques
571.429,79€ - 64%

Recursos propis 317.115,25€ - 36%
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departament de
patrimoni i cultura
TRIBUNAL ECLESIÀSTIC
Causes pendents a inici d'any: 7

Causes noves: 1

Causes acabades: 3

Causes pendents a final d'any: 5
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La teva ajuda ho fa possible

