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DIÒCESI DE MENORCA

Amb tu, som una gran família
Diumenge 7 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un 

dia per a recordar que junts construïm una parròquia viva, compromesa, 
apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Però la tasca de l’Església 

va més enllà d’un dia i un lloc, com mostren les dades d’aquesta 
publicació. Per això et demanem que, en la mesura de les teves 

possibilitats, col·laboris amb la teva parròquia  oferint el teu temps, 
les teves qualitats, el teu donatiu i la teva pregària.
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† Francesc Simón Conesa Ferrer
   Bisbe de Menorca

Benvolguts diocesans: els cristians som un poble 
en camí, que, a través de la història, es dirigeix   
cap a Déu Pare. La fe ens mou a pelegrinar, com 
ho van fer Abraham i els patriarques, cercant 
"la ciutat ben fonamentada" (He 11, 10).  
És significatiu que un dels primers noms que van 
rebre els deixebles de Jesús fos "els seguidors del 
camí" (Ac 9, 2; 14, 8-9; 19, 23). Els cristians 
comprenien que la seva fe els movia a posar-se en 
camí, seguint a aquell que és "camí, veritat i vida" 
(Jn 14, 6).

Ara bé, ser cristià no és un camí que cada un 
emprengui en solitari, sinó que la fe cristiana es 
realitza sempre en companyia d'uns altres. Van 
ser altres persones –els nostres pares, els nostres 
catequistes, el sacerdot– qui ens van introduir en 
aquest camí i ens van ajudar a fer els primers 
passos en la vida cristiana. Necessitam també la 
companyia d'altres creients per a viure la fe en 
Jesús, per a celebrar-la i per a testimoniar-la.

Caminam juntament amb altres. Hi ha una paraula 
grega que expressa això molt bé. És la paraula 
"synodos", que significa literalment "caminar 
junts". No és estrany, per això, que un autor antic 
digués: "L'Església té el nom de sínode" (sant Joan 
Crisòstom). 

La nostra Església

Caminar junts

LA NOSTRA ESGLÉSIA
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CARTA A LA DIÒCESI

Els antics cristians tenien molt 
clar que l'Església és sinodal, 
és a dir, que seguir Jesús en 
l'Església significa viure la fe 
juntament amb altres. Per això van 
donar molta importància a tots 
els mitjans en què s'expressava 
aquesta sinodalitat. Actualment, 
s'està renovant la consciència 
que la sinodalitat és una dimensió 
constitutiva de l'Església. El proper 
Sínode dels Bisbes, en el qual tots 
tindrem l'oportunitat de participar, 
reflexionarà precisament sobre 
aquesta característica de l'Església, 
perquè es veu necessari augmentar 
els vincles de comunió entre tots els 
que caminam junts i promoure tots 
els instruments que ajudin a viure la 
sinodalitat de l'Església.

Crec que és molt important que 
creixi entre nosaltres la consciència 
que formam part del poble de 
Déu que peregrina a Menorca. Els 
cristians de Menorca caminam junts 
intentant ser testimonis de l'Evangeli 
a la nostra illa. Això vol dir que tots 
hem de sentir-nos responsables de 
la missió, que és anunciar Jesucrist i 
ser signes vius de la seva presència. 
Cada cristià ha de sentir-se membre 
actiu de la seva Església, en la qual 

està cridat a participar-hi.  
A la fi i al el cap, com diu el lema 
d'aquesta jornada, "som el que 
tu ens ajudes a ser. Som una gran 
família amb tu". 

La jornada del "Dia de l'Església 
Diocesana" ens ajuda a prendre 
consciència que formam part 
d'aquesta família, la qual necessita 
el nostre suport en tots els sentits: 
hem de ser membres actius i 
responsables de l'Església, que es 
preocupen per contribuir a la vida 
i missió de l'Església i que ajuden 
també a finançar aquesta activitat, 
perquè les accions que duem 
a terme com a Església puguin 
sostenir-se econòmicament.

Esper que la celebració del pròxim 
dia de l'Església diocesana, així 
com la realització en la nostra 
diòcesi de la fase primera del 
Sínode dels Bisbes, sigui ocasió 
perquè creixi en nosaltres la 
consciència que som una família 
que camina unida, guiada per la 
fe amb el desig de seguir fidelment 
Jesucrist.
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La nostra Església

Compte de resultats de la diòcesi de Menorca. Any 2020

Ingressos ordinaris

Aportacions directes dels fidels  848.647,63 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà) 975.444,00 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats  435.635,03 €

Altres ingressos correntss  446.650,51 €

Ingressos extraordinaris  1.365.954,80 €

TOTAL INGRESSOS                                               4.072.331,97 €

Aportacions directes dels fidels

Assignació tributària 
(Fons Comú Interdiocesà)

Altres ingressos corrents

Ingressos extraordinaris

Ingressos de patrimoni i altres activitats
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Compte de resultats de la diòcesi de Menorca. Any 2020

Despeses ordinàries

Accions pastorals i assistencials  509.699,23 € 

Retribució del clergat  218.826,73 €

Retribució del personal seglar  354.012,14 €

Aportacions als centres de formació  49.774,32 €

Conservació edificis i despeses de funcionament  1.519.136,97 €

Despeses extraordinàries  993.274,00  € 

Capacitat de financiació  427.608,58  € 

TOTAL DESPESES  4.072.331,97 €

Retribució del clergat

Accions pastorals i assistencials

Retribució del personal seglar

Conservació edificis i despeses 
de funcionament

Despeses extraordinàries

Aportacions als centres de formació
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9%

1%

37 %
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Activitat celebrativa
«Si alguna cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra 
consciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum 
i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els 
contingui, sense un horitzó de sentit i de vida».  

L'Església a Menorca

Baptismes

Confirmacions Matrimonis

Primeres comunions
130

200 34

192

LA NOSTRA ESGLÉSIA

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l’any 2020.
Font: Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal Espanyola
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27 Preveres

18 Parròquies

230 Catequistes

2 Seminaristes

Diáques permanents 4
Religioses ireligiosos 45
Monestirs 2
Missioners 7

Activitat pastoral i evangelitzadora
«La parròquia, per tant, és una comunitat convocada per l’Esperit Sant, 
per anunciar la Paraula de Déu i fer renéixer nous fills a la font baptismal; 
reunida pel seu pastor, celebra el memorial de la passió, mort i resurrecció 
del Senyor, i dona testimoni de la fe en la caritat, vivint en un estat 
permanent de missió, perquè a ningú li manqui el missatge salvador, que 
dona la vida».  

ACTIVITATS
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Activitat caritativa i assistencial
«A l’hora present, caracteritzada a vegades per situacions de marginació i 
solitud, la comunitat parroquial està cridada a ser signe viu de la proximitat 
de Crist, a través d’una xarxa de relacions fraternes, projectades vers les 
noves formes de pobresa». 

LA NOSTRA ESGLÉSIA

Centres per a promoure 
el treball
 
Persones ateses: 1.293

4
Centres de menors i joves 
i altres per a la tutela de 
la infància

Persones ateses: 415

4

Centres per a mitigar la 
pobresa
 
Persones ateses: 1.483

24
Centres per a la defensa 
de la vida i la família
 
Persones ateses: 26

1
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persones ateses en 33 centres

3.247
ACTIVITATS
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Fent una mirada al que podria aportar 
la nostra comunitat cristiana s’ha posat 
en marxa un Centre Socioeducatiu 
dirigit a infants vulnerables i a les seves 
famílies, en situació de risc social. Una 
forma de tornar als nostres orígens com 
a resposta social a la barriada pobre 
dels pescadors de Ciutadella. 

La posada en marxa del projecte, 
a través de la Xarxa de Centres 
Socioeducatiu de la Fundació 
Pere Tarrés, vol comptar amb la 
col·laboració de les entitats públiques 
i privades de la nostra Illa, que tinguin 
com a objectiu el poder donar resposta 
a aquesta situació social. 

Els centres socioeducatius treballen 
cada dia per contribuir a què tots els 
infants puguin desenvolupar-se humana, 
emocional i competencialment, perquè, 
en un futur, puguin gaudir d’una vida 
plena. Els infants aprenen a gestionar 
les seves emocions, relacionar-se amb 
els companys, els adults i l’entorn 
social, a més de fer els deures i tenir un 
rendiment escolar òptim, a través dels 
valors de la pau, l’amor, la llibertat, la 
justícia, la veritat i l’espiritualitat. Així 
com també oferir-lis un àpat de tarda 
en la seva alimentació.

Els principis que regulen la nostra 
activitat són: l’educació i el treball 
de la interioritat , l’apoderament 
de les famílies, el treball en xarxa, 
una formació de qualitat, la recerca 
com a base per a la innovació, 
la incidència social i política, la 
bona gestió com a fonament d’una 
tasca socioeducativa de qualitat, i 
la promoció de la persona des de 
l’educació, especialment en el temps 
lliure i l’acció social des dels valors de 
l’ humanisme cristià.

Actualitat
Projecte del Centre Socioeducatiu de Sant 
Miquel, Ciutadella
Una Xarxa social per als 
infants

La nostra Església

Durant els actes del Centenari del 
Centre Catequístic de Sant Miquel 
(1920-2020) va néixer la idea de 
donar resposta a nivell social a la 
crisi sanitària i social provocada 
pel Covid-19.

LA NOSTRA ESGLÉSIA



DADES BÀSIQUES DE LA SUBSCRIPCIÓ PERIÒDICA A FAVOR DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA
Ordre de domiciliació de càrrec SEPA

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

Cognoms/Surname	

Nom/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicili/Address	

Núm.	Esc.	Pis/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

País/Country	

Telèfon/Phone

Banc	o	Caixa/Bank	or	savings	bank

Domicili/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

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

Butlletí de subscripció

NÚMERO DE COMPTE IBAN

codi europeu banc            sucursal          digit control                   número de compte

Se subscriu amb la quantitat de

Mes     Trimestre   Semestre     Any

A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui

Arquebisbat/Bisbat de

Parròquia de (nom)

Població de

Sí         No

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

 FIRMA DEL SUBSCRIPTOR



EL TEU DONATIU, 
AMB UN CLIC

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’Internet. Tant és quan, com 
o 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.

A donoamiiglesia.es POTS FER EL TEU DONATIU
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COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es

DISSENY
Proximity

MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Menorca

Ca’l Bisbe, 8    
07760 Ciutadella (Baleares)    

www.bisbatdemenorca.com   

TAN FÀCIL, TAN RÀPID,  TAN CÒMODE…


