ORGANIGRAMA

AMB TU
SOM UNA GRAN FAMILIA
UNES COMUNITATS VIVES, ORANTS, FRATERNES I EVANGELITZADORES
Un any més vull adreçar unes paraules
als fidels que llegiu aquesta memòria.
Enguany, tal com he fet en alguna
altra ocasió, vull continuar projectant el gran somni del qual us vaig
parlar a principi de curs. Tal com us
deia, des d’aleshores hem fet moltes
coses en aquesta direcció: el Pla Pastoral Diocesà, les descobertes d’eines d’evangelització i el treball per a
concretar la renovació de les parròquies. Així, doncs, totes les persones,
estructures i diners de la diòcesi les
orientem, al màxim possible, vers les
parròquies que vulguin esdevenir
comunitats parroquials evangelitzadores, comunitats «vives, orants, fraternes i evangelitzadores».
És a dir, unes comunitats on hi siguin presents les notes pròpies d’una

comunitat cristiana saludable: on
tothom hi trobi una vida orant i litúrgica que nodreixi espiritualment
(pregària); on s’ofereixi la formació
que cadascú necessita per aprofundir en el misteri de la fe (formació);
on s’experimenti una vida de família
(comunió fraterna); on s’aculli caritativament els necessitats (servei); i on
s’aprengui a anunciar l’evangeli i a
suscitar i acompanyar deixebles missioners (evangelització).
Volem créixer a l’estil de les primeres
comunitats cristianes, posant tot el
que tenim al servei de tothom, com
un gest que suma a favor d’unes comunitats que atenen millor les persones, que reformen les estructures que
priven o alenteixen l’evangelització, i
que prioritzen i potencien les activi-
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> Bisbe de Solsona.

una vida cristiana no arrelada en una
comunitat parroquial.
Amb aquesta memòria volem donar-vos a conèixer, un any més, tot
el que s’ha fet durant el 2017 a nivell de Bisbat i que es continuarà
fent el 2018, així com, mostrar amb
transparència la part econòmica.
D’aquesta manera es pot prendre
més consciència de tot el treball
desenvolupat, de les necessitats que
hi ha i del lloc on cadascú se sent cridat a col·laborar.
Espero que amb aquestes pàgines
somieu de formar part de la vostra
parròquia i de la gran família que
som AMB TU, i d’aquesta manera,
que el Senyor pugui obrar en tots nosaltres per créixer en la nova direcció
que està prenen la nostra diòcesi.

tats parroquials que fomenten l’oració, la fraternitat i el primer anunci de
l’Evangeli.
És a dir, estem creant una estructura que fomenti la creació d’equips
parroquials –sacerdots, diaques i treballadors apostòlics– allà on s’aposta
per la conversió pastoral i missionera
a través d’una formació i una capacitació adequada. Estem suprimint i
reformant aquelles estructures (delegacions, departaments, consells...)
i aquells mitjans (pressupost, normatives, visita pastoral...) la realitat i els
objectius de les quals no estan enfocades i dirigides a aquesta visió. I finalment, estem prioritzant i potenciant
les activitats parroquials, renunciant a
actes i iniciatives diocesanes que dispersen les nostres forces i afavoreixen

+ Xavier Novell, Bisbe de Solsona.
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TERRITORI
MAPA DEL BISBAT DE SOLSONA
El Bisbat de Solsona és un territori
ampli pel que fa a quilòmetres quadrats i amb gran quantitat de petites
parròquies degut a l’elevat nombre
de pobles i municipis petits. Tot i així,
treballem per desenvolupar la tasca
litúrgica i evangelitzadora a qualsevol punt del territori.
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ORGANIGRAMA
ADMINISTRACIÓ
Vicaria General.
Secretaria General.
Departament d’Economia.
Departament de Béns immobles.
Restauració d’elements litúrgics.
Arxiu diocesà.
Vicaria Judicial – Tribunal Eclesiàstic.
Notaria Pro Causa dels Màrtirs.

DELEGACIONS DIOCESANES
I ALTRES ENTITATS
DELEGACIONS
Càritas.
Diaconat.
Ensenyament.
Nova Evangelització.
Mitjans de comunicació.
Pastoral Familiar.
Pastoral de Joventut.
Pastoral Litúrgica.
Pastoral de Vocacions.
Vida Consagrada.

PARRÒQUIES
Celebració dels Sagraments.
Acompanyament personal i familiar.
Visita i acompanyament de malalts.
Catequesi.
Educació infantil i juvenil.
Acció caritativa.
Manteniment del patrimoni.
Evangelització.

ENTITATS
Seminari Diocesà.
Museu Diocesà i Comarcal.
Associacions de fidels.
Fundacions canòniques.
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BALANÇ
ECONÒMIC
BALANÇ ECONÒMIC DE LA DIÒCESI DE SOLSONA
ANY 2017
INGRESSOS
1. Aportacions voluntàries dels fidels.................................................945.202,25 €
2. Assignació tributària (fons comú interd.).................................. 1.291.787,08 €
3. Ingressos de patrimoni i altres activitats.......................................314.729,65 €
4. Altres ingressos corrents.....................................................................566.091,47 €
5. Ingressos extraordinaris........................................................................ 67.791,02 €

Ingressos extraordinaris
Altres ingressos
corrents

2%

18%

Aportacions
voluntàries
dels fidels

30%

Ingressos
de patrimoni
i altres
activitats

10%
Assignació
tributària
(fons comú
interd.)

40%
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ANY 2017
DESPESES
1. Accions Pastorals I Assistencials.......................................................785.324,58 €
2. Retribució del Clergat .........................................................................702.063,46 €
3. Retribució personal Laic......................................................................458.511,54 €
4. Aportacions a Centres de Formació.....................................................19.326,9 €
5. Conservació d’edificis i despeses de funcionament..................702.918,47 €
6. Despeses extraordinàries....................................................................162.510,80 €
7. Capacitat de Financiació.....................................................................354.945,71 €
Capacitat de
financiació
Despeses
extraordinàries

11%

Aportacions
Pastorals i
assistencials

25%

5%

Conservació
d’edificis i
despeses de
funcionament

22%
Retribució
del Clergat

Aportacions
a centres de
formació

1%

22%
Retribució
personal Laic

14%
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DADES
67

7

7

mossens
residents

a fora

a missions

7

174

169

24

religiosos

parròquies

parròquies
rurals

monestirs

311

292

batejos

comunions

més de

1.000

nens de catequesi

100 confirmants

136 catequistes
24 catequistes de confirmació

75 matrimonis

2250 unció dels malalts

EL CAMÍ DE LA VIDA

ANY 2017 (31 DE DESEMBRE DE 2017)
pendents
inici l’any

introduides
noves

causes
acabades

pendents finals d’any
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5

6

9
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ESGLÉSIA QUE SURT
CENTRES
EDUCATIUS
CATÒLICS

NOMBRE
D’ALUMNES

34
voluntaris

llar d’infants

11

1152

primària

11

2058

secundària

6

1267

estudis superiors

1

513

7
parròquies implicades

3
persones ateses

CURSOS I
SEMINARIS

102

102

participants al

membres

recés d’emmaus

de les cel·lules

27

153

participants al

participants als

participants al recés

curs joan

cursos alpha

d’alliberament guarició
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PART CARITATIVA I ASSISTENCIAL

28

centres socials
i assistencials

CARITAS
ORIGEN DELS INGRESSOS

Persones grans, malalts crònics
persones amb alguna discapacitat.

Subvencions
privades

16,03%
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400

centres

persones ateses

Centres cultural i artístic i per
promoure la feina.
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650

centres

persones ateses

Subvencions
públiques
càritas parroquials

27

36,23%

voluntaris

543

Recursos
propis*

socis

444

47,75%

persones contractades
persones ateses

26
* Aportacions del Bisbat a Càritas
+ Donatius a Càritas.

13248
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140
voluntaris

Rehabilitació d’una escola de primària
a Mahate, Moçambic (Àfrica).
Beneficiaris
directes:

Beneficiaris
indirectes:

770

12150

alumes

persones

Projectes social per a dones i joves a
Nouakchot, Mauritània (Àfrica).
Beneficiaris
indirectes:

Beneficiaris
directes:

880

80

dones

joves

5760
persones

Import:

Import:

68.091 €

81.649 €

Portada d’aigua al Centre de Salut i habitants del poble de Kukabatwa, Burundi
(Àfrica), i fer una tanca protectora al voltant del Centre:
Beneficiaris anuals (una mitjana de):

14.000

1.000

400

pacients

hospitalitzacions

naixements

Import:

45.000 €
Socis, activitats, donatius, altres

88,80%

MANS UNIDES
ORIGEN DELS INGRESSOS
Col·lectes................................ 23.648,98 €
de parròquies
del Bisbat
Socis, activitats,..................187.492,04 €
donatius, altres

11,20%
Col·lectes de parròquies del Bisbat
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PATRIMONI I
CULTURA
PATRIMONI RESTAURAT
Actuacions sobre el patrimoni...........................................................................................23
Obres d’art................................................................................................................................... 5
Projectes de restauració per desenvolupar durant el 2017.....................................25
APORTACIONS PÚBLIQUES
PER A RESTAURACIONS
Generalitat de Catalunya, ajuntament, diputació, etc...........................206.700,69 €
PER AL MUSEU
Generalitat de Catalunya..................................................................................156.194,27 €
Ajuntament de Solsona..................................................................................... .61.020,10 €
PATRIMONI I CULTURA
Xarxa de museus de les Terres de Lleida..........................................................7.801,09 €
Consell Comarcal......................................................................................................1.000,00 €
RECURSOS PROPIS
PER AL MUSEU
Aportació del Bisbat............................................................................................. 84.844,11 €
Visitants........................................................................................................................9.508,28 €
PER A RESTAURACIONS
Aportació del Bisbat...........................................................................................162.281,45 €
Aportació de les parròquies............................................................................134.265,39 €
> Restauració de les pintures murals de Sant Quirze de Pedret
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APORTACIONS AL PATRIMONI I LA CULTURA
Aportacions
públiques

432.716,15 €
53%

Recursos propis,
privats i visitants

390.899,23 €
47%

DETALL RECURSOS PRÒPIS DEL BISBAT
Restauracions:
aportació Parròquia

Museu:
aportació del Bisbat

134.265,39 €
34%

84.544,11 €
22%

Museu:
visitants

9.508,28 €
2%

Restauracions:
aportació Bisbat

162.281,45 €
42%
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FEU UN
DONATIU

Voleu
col·laborar

econòmicament
amb nosaltres?

14

DADES DEL DONATIU

Data d’avui ......./......./.......

Nom i cognoms.............................................................................................................
Adreça postal...............................................................................................................
Correu electrònic..........................................................................................................
NIF / DNI...................................................... Telèfon mòbil.............................................
Dades bancàries...........................................................................................................
Nom i cognoms del titular del compte:..................................................................................................
IBAN (núm. Compte) ES
Aquest donatiu es girarà al vostre número de compte
segons les vostres especificacions fins a nova ordre. Per

anul·lar la vostra aportació, ho podeu fer en qualsevol
moment contactant amb la vostra parròquia.
Firma:
............................................

QUIN TIPUS DE DONATIU VOLEU FER?
DONATIU PERIÒDIC
Quantitat.......................... €
Setmanal
Mensual Trimestral
Semestral Anual
Data d’inici del donatiu (dia/mes/any):
................................................................

DONATIU PUNTUAL
Quantitat.......................... €
Anotació (opcional):.................................
................................................................
................................................................
................................................................

DECLARACIÓ DEL DONATIU (és opcional)
D’acord amb la modificació de la llei fiscal de mecenatge, el vostre donatiu podrà desgravar un percentatge més
elevat en la declaració de la renda corresponent a l’exercici de l’any en curs (75% per als donatius fets l’any 2016 i
següents)*. Per tal de poder fer aquesta desgravació, cal que empleneu el següent formulari. Us farem arribar, per
correu postal, un certificat conforme heu fet aquest donatiu per tal que us el podeu desgravar.
SÍ, vull declarar el donatiu
NO, no vull declarar el donatiu
De conformitat amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè dóna el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades en els fitxers, automatitzats o no, del Bisbat o de la Parròquia escollida. Les seves dades
en cap cas no seran cedides a altres entitats, i podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-se per escrit al responsable del fitxer.
Desitjo rebre més informació del Bisbat i/o de la Parròquia.
* Informació més detallada al fulletó de la campanya
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