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X tants, ara més que mai
Gaspar Coderch Boatella, ecònom de l’Arquebisbat de Barcelona
Francesc Ortiz García, ecònom del Bisbat de Terrassa
Mn. Rafael Galofré Casas, dp, ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Ens toca viure temps molt difícils; moltes persones
han perdut la vida degut a aquesta pandèmia que
estem patint. Per això, el nostre primer record i el nostre primer missatge és per a aquestes persones i per
als seus familiars i amics. Per tant, i en primer lloc, volem adreçar un missatge de condol a tots els que
han perdut éssers estimats, i desitjar-los que no els
falti mai el suport i l’escalf de tots nosaltres.
I també volem adreçar un altre missatge de record
i d’ànim a aquelles persones que es veuen afectades per les conseqüències socials, econòmiques i de
tot tipus que estan provocant aquesta pandèmia; estem al costat de tots ells, també en aquests moments.
Tenint en compte la situació que estem patint, ara
és més important que mai marcar la X en la declaració de l’IRPF, per destinar el 0,7% dels nostres impostos
a les activitats de l’Església catòlica, i també a altres
finalitats socials (cal recordar que no és excloent
marcar les dues caselles en la nostra declaració). Ara
és més important que mai, per tal que l’Església catòlica pugui seguir duent a terme les seves tasques
d’ajut, d’acompanyament i de suport a tantes i tantes
persones que ho necessiten.
Aquestes tasques són molt importants en els temps
actuals que vivim, ja sigui directament o a través
de les organitzacions i entitats socials de l’Església
catòlica. A través de les Càritas diocesanes i parroquials, és on es reverteixen particularment els ajuts
rebuts mitjançant la X, a les persones i als col·lectius
més necessitats, a la societat i a les parròquies. Ajuda’ns a poder ajudar!
També volem donar un missatge d’ànim i una forta abraçada a tots els feligresos de les nostres diò
cesis, als seus familiars i amics i, també, especialment,
als nostres mossens, que estan passant per moments molt difícils a les seves parròquies i que, com
sempre, estan mostrant una força i una capacitat
admirables per afrontar aquesta etapa d’adversitat
que ens toca viure.
L’Església va tenir un paper fonamental per superar la crisi entre els anys 2008 i 2012, i també tindrà
un paper fonamental per superar aquesta etapa de
convulsió social i econòmica que ens tocarà viure ara,
arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
Amb el suport de totes i de tots, amb la millor voluntat,
tots units, i amb l’ajut de Déu Nostre Senyor, ens en
sortirem.

Pàg. 2

església diocesana de terr assa

full dominical 17 de maig de 2020

Campaña de la
asignación tributaria
X tantos, ahora más que nunca
Gaspar Coderch Boatella, ecónomo del Arzobispado de Barcelona
Francesc Ortiz García, ecónomo del Obispado de Terrassa
Mn. Rafael Galofré Casas, dp, ecónomo del Obispado de Sant Feliu de Llobregat
Nos toca vivir tiempos muy difíciles; muchas perso
nas han perdido la vida debido a esta pandemia que
estamos sufriendo. Por esto, nuestro primer recuerdo
y nuestro primer mensaje es para estas personas y
para sus familiares y amigos. Por tanto, y en primer
lugar, queremos dirigir un mensaje de pésame a todos los que han perdido a seres amados y desearles
que no les falte nunca el apoyo y el afecto de todos
nosotros.
Y también queremos dirigir otro mensaje de recuerdo y de ánimo a aquellas personas que se ven
afectadas por las consecuencias sociales, económi
cas y de todo tipo, que están provocando esta pandemia; estamos al lado de todos ellos, también en
estos momentos.
Teniendo en cuenta la situación que estamos sufriendo, ahora es más importante que nunca marcar
la X en la declaración del IRPF, para destinar el 0,7%
de nuestros impuestos a las actividades de la Iglesia católica, y también a otras finalidades sociales
(cabe recordar que no es excluyente marcar las dos
casillas en nuestra declaración). Ahora es más importante que nunca, para que la Iglesia católica pueda seguir llevando a cabo sus tareas de ayuda, de
acompañamiento y de apoyo a tantas y tantas personas que lo necesitan.
Estas tareas son muy importantes en los tiempos
actuales que vivimos, ya sea directamente o a través
de las organizaciones y entidades sociales de la Iglesia católica. A través de las Cáritas diocesanas y parroquiales, es donde se revierten particularmente las
ayudas recibidas mediante la X, a las personas y a
los colectivos más necesitados, a la sociedad y a las
parroquias. ¡Ayúdanos a poder ayudar!
También queremos dar un mensaje de ánimo y un
fuerte abrazo a todos los feligreses de nuestras diócesis, a sus familiares y amigos y, también, especialmente, a nuestros sacerdotes, que están pasando
por momentos muy difíciles en sus parroquias y que, como siempre, están mostrando una fuerza y una capacidad admirables para afrontar esta etapa de adversidad que nos toca vivir.
La Iglesia tuvo un papel fundamental para superar
la crisis entre los años 2008 y 2012, y también tendrá
un papel fundamental para superar esta etapa de
convulsión social y económica que nos tocará vivir
ahora, a raíz de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Con el apoyo de todas y de todos, con la mejor
voluntad, todos unidos, y con la ayuda de Dios Nuestro Señor, saldremos adelante.
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Què s’està fent a la diòcesi Cinc maneres d’ajudar-nos
de Terrassa?
1 Marcar a la Renda les caselles 105 i 106:
l Església catòlica X
l Activitats d’interès social
X

No pagaràs més impostos ni et retornaran menys diners
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Envieu aquesta butlleta de suscripció a:
Enviad este formulario de suscripción a:

FD20

Bisbat de Terrassa - Delegació Diocesana d’Economia
(c/ Vinyals, 47-49 - 08221 Terrassa)

Vull col·laborar amb... / Quiero colaborar con...

l Bisbat de Terrassa / Obispado de Terrassa
l Vull col·laborar amb la parròquia / Quiero colaborar con la parroquia —————
—---–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and Surname ——————---––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

1. A nivell d’acció caritativa i social

Domicili / Domicilio / Address —————————————————————————

—es manté la distribució d’aliments i de roba (també per ajudar a albergs
municipals, hospitals i residències) des de Càritas parroquial i altres institu
cions gràcies al treball de molts voluntaris i professionals;
—els menjadors socials continuen oberts per a la distribució de menjar a les
persones sense sostre, així com els serveis de dutxes;
—es manté l’atenció personalitzada des de les assistents socials a les persones necessitades, juntament amb els mossens;
—es promou i difon la campanya solidària de Càritas amb el lema «La Cari
tat no tanca» a través de les xarxes socials;

C.P. / Postal Code ————————— Població / Población / City ————————

——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
Telèfon / Teléfono / Phone ——————————————————————————
E-mail ———————————————————————————————————
DNI o NIF ————————

(Necessari per a desgravació fiscal / Necesario para desgravación fiscal)

l Amb aportacions periòdiques /

l Amb aportació única /

l
l
l
l
l

l  60 e
l 150 e
l 300 e
l 500 e
l ————————————

Con aportaciones periódicas
15 e

25 e
75 e

150 e

————

l
l
l
l
l

Mensual

Trimestral

Semestral
Anual

———————————

Con aportación única

DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC O CAIXA / DOMICILIACIÓN DE RECIBOS EN
BANCO O CAJA
Titular ——————————————————————————————————––
Banc o Caixa / Banco o Caja ————————————————————————––
Població / Población —————————————————————————————

E S
Número compte IBAN / Número cuenta IBAN

—ha augmentat el nombre de voluntaris, especialment joves, que mantenen
l’atenció a les persones grans en les seves llars i els porten menjar i els ajuden en tot el necessari;
—s’ha promogut la campanya d’apadrinament a persones grans que viuen
a residències i soles per tal de trucar-los cada dia, especialment entre la
gent jove;
—s’ha fet un oferiment a ajuntaments per a tot el que sigui necessari en
aquesta situació des de les parròquies, i en alguna s’ha habilitat l’espai per
fer donacions de sang.

2. A nivell de formació i catequesi

Data / Fecha ———————————————    Signatura / Firma: ——-------------—

:

Inclourem les vostres dades a la Base de Dades General d’Administració de la Delegació d’Economia del Bisbat de Terrassa amb
la finalitat de gestionar administrativament les quotes i els donatius d’acord amb les lleis. Podeu accedir, rectificar, cancel·lar,
o bé oposar-vos a que tractem les vostres dades dirigint un escrit al Bisbat de Terrassa, posant com a referència «exercici drets»,
c/ Vinyals 47-49, 08221 Terrassa. / Incluiremos sus datos en la Base de datos General de Administración de la Delegación de
Economía del Obispado de Terrassa con la finalidad de gestionar administrativamente las cuotas y los donativos de acuerdo con las leyes.
Pueden acceder, rectificar, cancelar, o bien oponerse a que tratemos sus datos dirigiendo un escrito al Obispado de Terrassa, poniendo
como referencia «ejercicio derechos», c/ Vinyals 47-49, 08221 Terrassa.

3

Fer transferència bancària a:

bisbat de terrassa

c/ Vinyals, 47-49. 08221 Terrassa - Tel. 937 337 120

—el Sr. Bisbe ha gravat diversos vídeos per als diocesans amb reflexions sobre
el moment actual i com viure’l des de la fe;
—per via telemàtica es manté la tasca catequètica amb els infants, adoles
cents i joves, i les seves famílies;
—des de les delegacions de Catequesi, Ensenyament, Joventut i Universitat
es difonen materials de formació i es fa seguiment dels responsables;
—s’han fet articles per part de mossens per a mitjans de comunicació i a través de les xarxes socials sobre com viure el confinament, com acompanyar
el dol des de casa;
—des del Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya s’ha creat
el Concurs Bíblic Confinament, especial per a aquests dies tant per a les
escoles com per a les catequesis;
(Segueix a la pàgina 4)

c/c: ES52-2100-3385-3922-0008-4815

4
5

Web: www.bisbatdeterrassa.org
Portal web

www.donoamiiglesia.es
Com a novetat podem informar dels codis BIZUM

38189 i 00023
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(Ve de la pàgina 3)

Fonts de finançament de la
Província Eclesiàstica de Barcelona

(Arquebisbat de Barcelona i Bisbats de Terrassa
i Sant Feliu de Llobregat)

Fuentes de financiamiento de la
Provincia Eclesiástica de Barcelona

(Arzobispado de Barcelona y Obispados de Terrassa
y Sant Feliu de Llobregat)
1. Aportaciones de los fieles (donativos, suscripciones,
legados, Germanor)

53%

2. Asignación Tributaria: casilla de la Declaración de la Renta

19%

3. Ingresos por actividades económicas, subvenciones,
ingresos financieros y otros

14%

4. Arrendamientos y otros

14%

	
Aportacions dels fidels (donatius, subscripcions,
llegats, Germanor)
—s’ha difós iniciatives diverses de la diòcesi i d’altres diòcesis com per exemple exercicis espirituals per fer a casa, xerrades, conferències, etc.;
—es manté l’atenció personalitzada, telemàticament, dels catequistes amb
els catecúmens adults que s’estan preparant per rebre els sagraments de
la iniciació cristiana.

3. A nivell de celebracions
—el Sr. Bisbe celebra cada dia la Missa des de la capella de la Cúria diocesana i el res del Sant Rosari, que es retransmet pel canal Youtube: https://
www.youtube.com/channel/UCTyrqOD54KN3v7lYaQZIKZA

Assignació Tributària: casella de la Declaració de la Renda

Ingressos per activitats econòmiques, subvencions,
ingressos financers i altres

Arrendaments i altres

Deduccions aplicables
Persones físiques (IRPF)

—diversos mossens retransmeten la Missa des de la seva parròquia a través de les xarxes socials, recollint les intencions de pregària pels difunts i
pels malalts, o envien un comentari diari de la Paraula de Déu i motiven la
pregària en família;
—s’ha ofert la possibilitat de seguir telemàticament la Litúrgia de les Hores,
l’Adoració al Santíssim, el res del Sant Rosari i el Via Crucis;
—els mossens estan atents i diligents quan se’ls demana per fer la unció dels
malalts a les cases particulars o als hospitals, la confessió o un respons al
cementiri, o per fer la benedicció del terme des del campanar.

4. A nivell d’atenció personalitzada i suport a les persones
—el Sr. Bisbe manté l’atenció personalitzada amb els mossens, delegats i
responsables d’àmbits i activitats directament ell mateix i a través també
del Vicari General, els Vicaris Episcopals i el Secretari General. Té cura especialment de l’atenció als preveres grans i als que es troben malalts;
—els mossens mantenen l’atenció personalitzada i l’acompanyament de
manera telemàtica i telefònica amb els malalts, els responsables d’activi
tats pastorals, i els feligresos en general;
—els mossens col·laboren en l’acompanyament de persones necessitades,
l’atenció psicològica i l’ajut a Protecció Civil a través del núm. 112 quan es
demana ajut religiós;
—hi ha temples que es mantenen oberts per a la pregària i per a l’atenció personalitzada;
—en diverses parròquies el despatx parroquial continua obert;
—s’ha creat un servei d’atenció telefònica personalitzada i espiritual des del
Bisbat. Podeu contactar enviant un correu electrònic a l’adreça següent:
atencioespiritual@bisbatdeterrassa.org o SMS o WhatsApp amb missatge escrit al número 646 609 674.

2020

NOVETAT

2021

Primers 150 E

75%

80%

Resta (a partir dels primers 150 E)

30%

35%

Donacions plurianuals (un mínim de 3 anys
a la mateixa entitat, aportacions iguals o creixents)

35%

40%

Límit deducció base liquidable

10%

10%

Donacions en general

35%

35%

Donacions plurianuals (un mínim de 3 anys
a la mateixa entitat, aportacions iguals o creixents)

40%

40%

Límit deducció base liquidable

10%

10%

Persones jurídiques (empreses, associacions, etc.) (I. S.)

Deducciones aplicables
Personas físicas (IRPF)

2020

NOVEDAD

2021

Primeros 150 E

75%

80%

Resto (a partir de los primeros 150 E)

30%

35%

Donaciones plurianuales (un mínimo de 3 años
35%
a la misma entidad, aportaciones iguales o crecientes)

40%

10%

10%

35%

35%

Donaciones plurianuales (un mínimo de 3 años
40%
a la misma entidad, aportaciones iguales o crecientes)

40%

10%

10%

Límite deducción base liquidable
Personas jurídicas (empresas, asociaciones, etc.) (I. S.)
Donaciones en general

Límite deducción base liquidable

