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Amb tu hi hA futur

Pertanys a una comunitat en 
la qual es viu i se celebra la 
fe en esperança. Amb tu la 
teva parròquia i la teva diò-
cesi progressen.

Les xifres de L’esgLésiA

Cada any s’ofereix el compte 
de resultats perquè el Poble 
de Déu estigui informat de la 
situació en què es troba la 
seva diòcesi.

SenSe tu no hi ha preSent.
amb tu hi ha futur.

diÒCesi de menorCA noVembre 2019

LA NOSTRAESGLÉSIA

CArtA deL nostre bisbe

Ens sentim cridats a col·la-
borar amb la nostra diòcesi 
i amb les nostres parròquies 
perquè som part de la gran 
família dels fills de Déu.
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Benvolguts diocesans: cada any la Jornada de l'Església Diocesana 
ens recorda alguna cosa fonamental per a la nostra vivència de la 
fe en Jesucrist: que ningú pot seguir-lo aïllant-se de la resta, que 
no és possible viure i proclamar la nostra fe si no es  compta amb 

els altres creients, amb els quals formam una família. Necessitam els altres 
per proclamar, celebrar i viure la nostra fe i per dur a terme la missió que 
Jesucrist ens va encomanar. D'altra banda, és encoratjador sentir al nostre 
costat a altres creients que s'esforcen com nosaltres per viure en fidelitat a 
la paraula i persona de Jesucrist.

Aquesta família de deixebles no existeix en abstracte, sinó que es concreta 
en les diferents esglésies particulars o diòcesis que estan establertes en 
cada lloc del món i que són regides pels bisbes, com a successors dels 
apòstols. La seva missió principal és ser signe i instrument de la presència 
de Crist en aquell lloc. Aquesta és la missió que té la nostra Església de 
Menorca. Ella és presència i realització de l'Església de Crist a la nostra illa 
i existeix per anunciar el seu nom a tots els seus habitants.

Aquesta tasca correspon a tots els cristians. De la mateixa manera que una 
família no funciona si els seus membres no col·laboren, tampoc l'Església 

CORRESPONSABLES a la 
vida i missió de l'Església

Carta a la diòcesi

LA NOSTRA ESGLÉSIA



3Carta a la diòcesi

† Francisc Simón Conesa Ferrer
    Bisbe de Menorca

pot dur a terme la seva missió si els cristians són només membres passius 
de la mateixa i no col·laboren activament en la seva vida. «Som una gran 
família amb tu», diu el lema d'aquesta Jornada. Per ser una gran família es 
precís que cada cristià es senti coresponsable en la vida i missió de l'Es-
glésia.

És cert que s'ha avançat molt en aquest sentit i que cada vegada és major 
la consciència que la vida de l'Església és missió de tots. Però també és cert 
que queda molt per fer. Necessitam créixer en la comunió, creant espais i 
àmbits que facilitin la seva vivència. I necessitam créixer en la implicació de 
tots, sobretot dels laics, en la vida de l'Església.

La nostra Diòcesi de Menorca vol avançar en aquesta direcció. Els objectius 
del nostre pla de pastoral, la participació en el Congrés de Laics, les inicia-
tives de formació i molts altres mitjans que hem posat en marxa,  tenen la 
finalitat de fer-nos créixer com a família que viu la comunió per ser missio-
nera. Comptam amb tots vosaltres per seguir caminant en aquesta direcció.

Però no podem oblidar que el vertader protagonista de tota aquesta acció 
és l'Esperit Sant. Ell és qui crea la comunió entre nosaltres i ens posa en 
comunió amb Déu i Ell és el vertader protagonista de la missió. Per això, 
per créixer en la coresponsabilitat és indispensable la pregària a l'Esperit 
de Déu.

En aquest Dia de l'Església Diocesana us convit, per tant, a resar amb mi i 
demanar que l'Esperit acompanyi a la nostra Església, inspiri els seus pro-
jectes i enforteixi les seves iniciatives, perquè aquesta Església de Menorca 
pugui realitzar la missió que Jesús li ha encomanat: «la dolça i confortadora 
missió d'evangelitzar», en expressió de Sant Pau VI.



4

Estat d’ingressos i despeses 2018

Per fer un donatiu visita

www.donoamiiglesia.es

INGRESSOS
INGRESSOS ORdINaRIS  2.853.039,83 €

aPORTaCIONS dELS FIdELS  1.022.773,27 €
Col·lectes  350.795,26 €
subscripcions  69.228,80 €
Col·lectes per a institucions de l’Església  155.567,57 €
altres ingressos dels fidels  447.181,64 €

aSSIGNaCIÓ TRIBUTÀRIa  844.981,22 €
Fons Comú Interdiocesà  844.981,22 €

INGRESSOS dE PaTRIMONI I aLTRES aCTIVITaTS  231.329,46 €
lloguers immobles  206.056,08 €
Financers  25.273,38 €

aLTRES INGRESSOS CORRENTS  753.955,88 €
Ingressos per serveis  246.017,18 €
Subvencions públiques corrents  35.009,45 €
Ingressos d'Institucions Diocesanes  472.929,25 €

INGRESSOS EXTRaORdINaRIS  5.287,41 €

INGRESSOS EXTRaORdINaRIS  5.287,41 €

▌Total ingressos  2.858.327,24 €
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LA NOSTRA ESGLÉSIA
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Per conèixer la tasca de l’Església

www.portantos.es

Diòcesi de Menorca

dESPESES
dESPESES ORdINaRIS  2.671.438,44 €

aCCIONS PaSTORaLS I aSSISTENCIaLS   696.335,34 €
Activitats pastorals  285.600,49 €
Activitats assistencials  251.270,41 €
Ajuda a l’Església universa  59.879,17 €
Altres lliuraments a institucions diocesanes  99.585,27 €

RETRIBUCIÓ dEL CLERGaT  145.176,00 €
Salaris de preveres i de religiosos  81.848,16 €
Seguretat Social i altres prestacions socials  63.327,84 €

RETRIBUCIÓ dEL PERSONaL SEGLaR  395.839,83 €
Salaris  299.529,98 €
Seguretat Social  96.309,85 €

aPORTaCIONS aLS CENTRES dE FORMaCIÓ  25.724,20 €
Seminari  24.974,20 €
Col·legis  750,00 €

CONSERVaCIÓ d’EdIFICIS I dESPESES dE FUNCIONaMENT  1.408.363,07 €
Reparació i conservació  672.729,18 €
Despeses de funcionament  560.138,30 €
Amortizacions  175.495,59 €

CaPaCITaT dE FINaNCIaCIÓ   186.888,80 €

▌Total despeses  2.858.327,24 €
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La tasca de l’Església 
a Menorca

	Activitat celebrativa
«En una obra tan gran amb la qual Déu és perfectament glorificat i els homes santi-
ficats, Crist s’associa sempre l’Església, Esposa seva estimadíssima, que invoca el seu 
Senyor i per Éll dona culte al Pare etern».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

dades diòcesi

 Baptismes 262

279  Primeres comunions

 Confirmacions 237

65  Matrimonis

 Unció dels malalts 453
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7Activitat celebrativa / Activitat pastoral / Activitat evangelitzadora

	Activitat pastoral
«L’Església ha d’avançar pel mateix camí pel qual anà personalment Crist, el de la 
pobresa, de l’obediència, del servei i de la immolació d’un mateix fins a la mort, 
de la qual isqué victoriós per la seva resurrecció».

(Ad gentes, n. 5)

dades diòcesi

 Capellans 28

19  Parròquies

 Catequistes 240

45  Vida consagrada

 Cases de colonies 6

3  Diaques permanents

Santuaris 3

3 Monestirs

	Activitat evangelitzadora
«Com que posseeixen dons diversos, els fidels cristians han de col·laborar en l’E-
vangeli segons l’oportunitat, la riquesa, el carisma i el ministeri de cadascú; tots, 
doncs, els qui sembren i els qui seguen, els qui planten i els qui reguen han d’ésser 
u, de forma que “pel fet de contribuir lliurement i ordenada al mateix fi”, esmercin 
unànimement les forces en la construcció de l’Església».

(Ad gentes, n. 28)

dades diòcesi

 Missioners 11



8 LA NOSTRA ESGLÉSIA 9El compromís de l’Església no és quelcom puntual

RÈGIM FISCAL PER A PERSONES 
FÍSIQUES I JURÍDIQUES

Persones físiques (IRPF) Desgravació

Fins a 150 € 75%

A partir de 150 € 30%

Donatius recorrents* 35%

Límit deducció base liquidable 10%

Persones jurídiques (I.S.)  Desgravació
(Empreses, associacions, etc.)

Donatius en general  35%

Donatius recorrents* 40%

Límit deducció base liquidable 10%

* Un donatiu és recorrent si en els tres anys anteriors i de manera consecutiva s’ha lliurat a la mateixa entitat una 
quantitat igual o superior a la de l’exercici anterior.

Drets del donant
• A la desgravació fiscal corresponent a la Declaració de la Renda de l’any següent 

(model 100).

• A la desgravació fiscal corresponent a la declaració de l’impost de Societats de 
l’any següent (model 200).

• A mantenir el seu anonimat davant de tercers.

Obligacions de la parròquia o entitat que rep el donatiu
(Metàl·lic o “en espècie”)

• Expedir certificat acreditatiu del donatiu, amb les dades fiscals del donant i amb 
l’import rebut.

• Presentació de la declaració informativa de donatius, donacions i aportacions re-
budes (model 182) a l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any següent.

A la taula següent s’explica el nou règim fiscal per a persones físiques i jurídiques 
(empreses). 

AF Doble pag Revista Nuestra Iglesia 2019 cat.indd   7 19/9/19   12:57



9 Activitat educativa / Activitat cultural / Activitat caritativa i assistencial

	Activitat assistencial
«L’Església envolta d’amor tots els afligits de feblesa humana, més encara, reco-
neix en els pobres i en els sofrents la imatge del seu Fundador, pobre i sofrent, i 
s’esforça a trobar remei a llur pobresa i en ells intenta de servir Crist».

(Lumen gentium, n. 8)

dades diócesi

 Guarderies infantils 1

      Centres per a promoure 
el treball 2

790  Persones ateses

      Centres per a la infància 2

175  Persones ateses

      Centres assistència 
reclusos 1

20   Persones ateses

      Centres per a mitigar la 
pobresa 5

1.439  Persones ateses

      Càrites parroquials 19

161  Persones ateses
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	PrEMi PEL ProgrAMA dE ràdio dE 
PAStorAL PEnitEnCiàriA

El programa "Alas  de  libertad" del 
taller de ràdio de Pastoral Peniten-
ciària de la diòcesi de Menorca va 
rebre el 3r premi del concurs na-
cional de ràdio a centres peniten-
ciaris 2019. El dia 24 de setembre el 
Ministeri de l'Interior va fer entrega 
del guardó al prevere Antoni Fulla-
na, que des de fa 5 anys coordina 
aquest taller com a voluntari.

En aquesta activitat els interns del 
centre adquireixen competències 
d'expressió oral i escrita i aprenen 
a manejar l'equip tècnic. Aprenen a 
crear un programa de bell nou i són 
ells mateixos els quals creen el guió, 
fan la selecció de la música, locu-
ten i modifiquen l'àudio. Preparar 
i estructurar el programa de ràdio 
els ajuda alhora a aprendre com es-
tructurar la vida, com explica Antoni 

Fullana. A més, «perden la vergonya 
a llegir en veu alta i a parlar en pú-
blic» i el taller ajuda a crear lligams. 
I és que un cop reinserits en la so-
cietat molts participants mantenen 
l'amistat i guarden un bon record 
del temps compartit davant els mi-
cròfons.

En l'última edició del taller de rà-
dio hi han participat 8 interns i ha 
comptat amb convidats de fora del 
centre penitenciari que els han ex-
plicat les seves vivències en el pro-
grama de ràdio. Entre ells destaquen 
els membres de l'Agrupament Escol-
ta Sant Antoni Maria Claret de Ciu-
tadella. Els joves van participar en 
un programa sobre el canvi climàtic 
i la defensa de la natura i van cantar 
una cançó que havien compost per 
a l'ocasió.

LA NOSTRA ESGLÉSIA



11Butlletí de subscripció

dadES BÀSIQUES dE La SUBSCRIPCIÓ PERIÒdICa a FaVOR dE L’ESGLÉSIa CaTÒLICa
Ordre de domiciliació de càrrec SEPA

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el subscriptor autoritza l’Arquebisbat / Bisbat 
o parròquia a enviar al banc del subscriptor aquesta ordre perquè carreguin al compte la quantitat 
assenyalada. El subscriptor podrà sol·licitar la devolució. Aquesta haurà de sol·licitar-se dins de les 
vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte del subscriptor.

Cognoms/Surname 

Nom/Name 

NIF / DNI

Domicili/Adress 

Núm. Esc. Pis/Number, stairs, floor

CP/Postal Code                                         Població/City

Província/Town

País/Country 

Telèfon/Phone

Banc o Caixa/Bank or savings bank

Domicili/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Població/City

Província/Town

Número de compte IBaN
 Codi europeu Banc Sucursal Dígit Control Número de compte

E   S

Se subscriu amb la quantitat de ................................................euros al

□ Mes     □ Trimestre     □ Semestre     □ Any
A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui
(Dia) ................................(Mes) ..................................(Any)..................................

□ Arquebisbat/Bisbat de ..............................................................................................................

□ Parròquia de (nom) .....................................................................................................................

    Poblaciò de  ....................................................................................................................................

(Marqui amb una X
l’opció escollida)

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

□ Sí    □ No
Firma del subscriptor

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



Edita
Diòcesi de Menorca

Bisbat de Menorca
Ca’l Bisbe, 8

07760 Ciudadella (Baleares)
www.bisbatdemenorca.com www.portantos.es

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com i des de quin dispositiu ho facis, només has d’entrar a
www.donoamiiglesia.es i fer el teu donatiu amb un clic. I tu tries a quina parròquia o
diòcesi destines el teu donatiu, o si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal. 

Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.

Ara, el teu donatiu, amb un clic

Tan fàcil, tan ràpid, tan còmode…


