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Sense tu no hi ha 
present. Amb tu 
hi ha futur 

Sin ti no hay 
presente. Contigo 
hay futuro

Benvolguts/des: tots nosaltres formem part de 
l’Església des del moment que vàrem rebre el 
baptisme. A l’Església, a cada una de les nostres 
parròquies i comunitats, hem crescut en la fe que 
rebérem en el baptisme quan els pares ens por-
taren a l’Església. A les nostres comunitats ens 
hi sentim com a casa, formant part tots de la ma-
teixa família, de la gran família dels fills de Déu, 
que cerquen posar en pràctica l’amor de Déu i 
viure’l en veritat. És per això que encertadament 
podem dir amb el lema de la campanya de Ger-
manor d’enguany que «Amb tu, som una gran fa-
mília».

D’aquesta gran família diocesana, present a 
les 121 parròquies del Vallès Oriental i el Vallès 
Occidental, i també a través de les comunitats 
religioses, de les escoles, dels moviments i en-
titats eclesials, voldria enguany compartir amb 
vosaltres algunes accions pastorals portades a 
terme d’entre tota l’activitat que es realitza a les 
parròquies i delegacions, i que esdevenen veri -
tables motius de goig que ens fan viure amb es-
perança.

L’any passat vaig promulgar un nou pla pasto-
ral diocesà que significativament porta per títol 
«Una Església a l’encontre de la persona», ja que 
aquest és un dels objectius que ens hem propo-
sat com a família diocesana per aquests propers 
anys per a treballar coordinadament i orientar les 
accions diocesanes.

Fruit del treball del curs passat aquest estiu 
ha tingut lloc la sisena peregrinació diocesana de joves a Santiago de Com-
postel·la. Hi han participat 310 joves de les parròquies i comunitats de to-
ta la diòcesi. Ha estat una veritable experiència eclesial, de creixement en la 
fe a través d’una bona convivència entre tots, el bisbe, els preveres i diaques,
els catequistes i els joves. Sortir a l’encontre dels joves vol dir propiciar es-
pais de trobada, de celebració i de creixement en el seguiment de Jesucrist. 
La peregrinació ha esdevingut la punta de llança d’un treball intens realit-
zat al llarg del curs, que va donant els seu fruits també en la pastoral vocacio-
nal.

També ha estat important tot el treball coordinat que es realitza des de Càri-
tas Diocesana i l’acció caritativa a cada parròquia i grup. Enguany s’han enge-
gat un bon nombre de projectes amb caràcter local que ajuden a mobilitzar les 
persones a favor dels més desfavorits, sortint al seu encontre per tal de aju-
dar-los a viure la seva dignitat de fills de Déu. La Jornada del Pobre que va tenir 
lloc al recinte firal de Sabadell aplegà més de mil persones el proppassat mes 
de novembre en una celebració de l’eucaristia i un àpat de germanor.

Ben segur que podria compartir amb vosaltres més elements que ens fan viu-
re amb esperança la nostra pertinença a l’Església. Aquests són uns  exemples 
que ens han d’ajudar a sentir-nos-en membres i a col·laborar-hi.

Una vegada més doncs agraeixo la vostra col·laboració responsable per tal de 
mantenir totes les activitats de les parròquies i la diòcesi.

† Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

Todos nosotros formamos parte de la Iglesia des-
de el momento en que recibimos el bautismo. En 
la Iglesia, en cada una de nuestras parroquias y 
comunidades hemos crecido en la fe que recibi-
mos en el bautismo cuando nuestros padres nos 
llevaron a la Iglesia. En nuestras comunidades 
nos sentimos como en casa, formando parte to-
dos nosotros de la misma familia, de la gran fa-
milia de los hijos de Dios que quieren poner en 
práctica el amor de Dios y vivirlo de verdad. Es 
por ello que podemos decir acertadamente con 
el lema de la campaña de Germanor de este año 
que «Contigo, somos una gran familia».

De esta gran familia diocesana, presente en las 
121 parroquias del Vallés Oriental y el Vallés Oc-
cidental, y también a través de las comunidades 
religiosas, de las escuelas, de los movimientos 
y entidades eclesiales quisiera compartir con vo-
sotros algunas acciones pastorales llevadas a 
término de entre toda la actividad que se realiza 
en las parroquias y delegaciones y que se con-
vierten en verdaderos motivos de gozo que nos 
hacen vivir con esperanza.

El pasado año promulgué un nuevo plan pasto-
ral que significativamente tiene como título «Una 
Iglesia al encuentro de la persona», ya que este 
es uno de los objetivos que nos hemos propuesto 
como familia diocesana en próximos años para 
trabajar de manera coordinada y orientar las ac-
ciones diocesanas.

Fruto del trabajo del curso pasado, este verano 
ha tenido lugar la sexta peregrinación de jóvenes a Santiago de Compostela. Toma-
ron parte en ella 310 jóvenes de las parroquias y comunidades de toda la dióce-
sis. Ha sido una verdadera experiencia eclesial de crecimiento en la fe a través 
de una buena convivencia entre todos, obispo, presbíteros y diáco nos, catequistas 
y jóvenes. Salir al encuentro de los jóvenes significa crear espacios de encuentro, 
de celebración y de crecimiento en el seguimiento de Jesucristo. La peregrina-
ción se ha convertido en la punta de lanza de un traba jo intenso realizado a lo lar-
go del curso que también va dando sus frutos en la pastoral vocacional.

También ha sido importante todo el trabajo coordinado que se realiza des-
de Cáritas diocesana y la acción caritativa en cada parroquia y en cada grupo. 
Este año se han puesto en marcha un buen número de proyectos de carácter 
local que ayudan a movilizar las personas en favor de los más desfavorecidos, 
saliendo a su encuentro para ayudarles a vivir su dignidad de hijos de Dios. La 
Jornada del Pobre, que tuvo lugar en el recinto ferial de Sabadell, reunió a más 
de mil personas el mes de noviembre próximo pasado en una celebración de 
la eucaristía y un banquete fraterno.

Seguro que podría compartir con vosotros más elementos que nos hacen vi-
vir con esperanza nuestra pertenencia a la Iglesia. Estos son unos ejemplos que 
deben ayudanos a sentirnos miembros de ella y colaborar con ella.

Así pues, una vez más agradezco vuestra colaboración responsable para 
mantener todas las actividades de las parroquias y de la diócesis.

† Josep Àngel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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Comentari al compte 
de resultats (BT+SEM)

Els resultats dels anys 2017 i 2018 que aquí es presenten 
recullen els ingressos i les despeses de la Diòcesi incloent- hi 
les seves delegacions pastorals així com el Seminari. 

En comparació amb l’exercici anterior a nivell general es 
constata una estabilitat en el comportament de les diferents 
partides. Els ingressos totals de l’any 2018 han augmentat 
un 2% respecte l’any anterior. Una part d’aquest augment ve 
motivat per l’increment de les aportacions dels fidels, en con-
cret a les aportacions de les parròquies a través del Fons Comú 
Diocesà. També cal destacar el bon comportament dels arren-
daments d’immobles que mantenen el nivell dels anys anteriors. 

Les aportacions de l’assignació tributària s’han mantingut 
estables respecte a l’exercici anterior (+0,8%). 

Les despeses totals han disminuït un 0,8% respecte a l’e-
xercici anterior. 

La partida d’activitats pastorals i assistencials realitzades 
des del Bisbat i les delegacions diocesanes es redueix en un 29% 
respecte a l’any anterior on es van fer importants actuacions.

Les assignacions de preveres i laics es mantenen constants.
A l’apartat de conservació d’edificis i despeses de funciona-

ment, que representa un 35,61% de les despeses totals del 
Bisbat, veiem que ha augmentat un 6,6%. Des del Bisbat es 
continua donant suport i ajuda a les parròquies que neces si -
ten efectuar adequacions de patrimoni o equilibrar la seva tre-
soreria per desenvolupar les seves activitats pastorals i as-
sistencials amb normalitat. Aquesta partida d’ajudes a l’any 
2018 ascendeix a un import de 259.768,25 E. 

També cal destacar l’augment del 27% en la despesa en el 
Seminari Diocesà que acull 21 seminaristes que es preparen 
per rebre el ministeri del sacerdoci.

Així, finalment, els comptes de l’exercici 2018 presenten 
una capacitat de finançament de 302.999,91 E.

Comentario a la cuenta 
de resultados (BT+SEM)
Los resultados de los años 2017 y 2018 que aquí se presen-
tan recogen los ingresos y los gastos de la Diócesis incluyen-
do sus delegaciones pastorales así como el Seminario.

En comparación con el ejercicio anterior a nivel general se 
constata una estabilidad en el comportamiento de las diferen-
tes partidas. Los ingresos totales del año 2018 han aumen-
tado un 2% respecto al año anterior. Una parte de este au-
mento viene motivado por el incremento de las aportaciones 
de los fieles, en concreto por las aportaciones de las parro-
quias a través del Fondo Común Diocesano. También hay que 
destacar el buen comportamiento de los arrendamientos de 
inmuebles que mantienen el nivel de los años anteriores.

Las aportaciones de la asignación tributaria se han mante-
nido estables respecto al ejercicio anterior (+0,8%).

Los gastos totales han disminuido un 0,8% respecto al ejer-
cicio anterior.

La partida de actividades pastorales y asistenciales realiza-
das desde el Obispado y las delegaciones diocesanas se re-
du ce en un 29% respecto al año anterior donde se hicieron im -
portantes actuaciones.

Las asignaciones de sacerdotes y laicos se mantienen 
constantes.

En el apartado de conservación de edificios y gastos de 
funcionamiento, que representa un 35,61% de los gastos to-
tales del Obispado, vemos que ha aumentado un 6,6%. Des-
de el Obispado se continúa dando apoyo y ayuda a las parro-
quias que necesitan efectuar adecuaciones de patrimonio o 
equilibrar su tesorería para desarrollar sus actividades pasto-
rales y asistenciales con normalidad. Esta partida de ayudas 
el año 2018 asciende a un importe de 259.768,25 E.

También hay que destacar el aumento del 27% en el gas-
to en el Seminario Diocesano que acoge 21 seminaristas 
que se preparan para recibir el ministerio del sacerdocio.

Así, finalmente, las cuentas del ejercicio 2018 presentan 
una capacidad de financiación de 302.999,91 E.

Els comptes dels anys 2017-2018
INGRESSOS I DESPESES DEL BISBAT DE TERRASSA I SEMINARI

A continuació es mostren gràficament les dades agregades a nivell d’ingressos i despeses 
del Bisbat, Seminari i les parròquies per tal de disposar d’una imatge global dels comptes 
de l’Església diocesana.

% Ingressos
 44,46%
Aportacions dels fidels

 21,65%
Assignació tributària 
(Fons Comú Interdiocesà) 

 12,55%
Ingressos de patrimoni i altres 
activitats

 15,63%
Altres ingressos corrents

 5,71%
Ingressos extraordinaris

% Despeses
 37,19%
Accions pastorals i assistencials

 16,07%
Retribució del clergat

 4,43%
Retribució del personal seglar

 2,87%
Aportacions als centres de formació

 30,53%
Conservació d'edificis i despeses de 
funcionament

 8,91%
Despeses extraordinàries

INGRESSOS (BISBAT I SEMINARI) ANY 2017 ANY 2018 Variació %

  euros euros

1. Aportacions dels fidels 1.000.870,10 1.081.609,72 8,1%

2. Assignació tributària 2.253.984,33 2.272.540,02 0,8%

3. Ingressos de patrimoni i altres activitats 981.342,64 951.982,75 –3,0%

4. Altres ingressos 174.469,83 190.673,01 9,3%

5. Ingressos extraordinaris 91.250,71 96.835,41 6,1%

TOTAL INGRESSOS 4.501.917,61 4.593.640,91 2,0%

DESPESES (BISBAT I SEMINARI) ANY 2017 ANY 2018 Variació % 

1. Accions pastorals i assistencials 638.779,10 453.694,44 –29,0%
2. Assignacions de preveres 1.687.219,13 1.675.841,65 –0,7%

3. Retribució de laics 224.539,86 227.169,15 1,2%

4. Centres de formació (Seminari) 235.242,83 298.995,19 27,1%

5. Conservació d’edificis i despeses 
   de funcionament 1.433.870,70 1.528.227,48 6,6%

6. Despeses extraordinàries 106.218,90 106.713,09 0,5%

TOTAL DESPESES 4.325.870,52 4.290.641,00 –0,8%

Capacitat de finançament 176.047,09 302.999,91 72,1%

4.667.617,79 €

2.272.540,02 €

1.317.524,22 €

1.640.758,93 €

599.779,41 €

10.498.220,37 €

Ingressos

Aportacions dels fidels 

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà) 

Ingressos de patrimoni i altres activitats 

Altres ingressos corrents 

Ingressos extraordinaris 

Total ingressos 

Despeses

Accions pastorals i assistencials 

Retribució del clergat 

Retribució del personal seglar 

Aportacions als centres de formació 

Conservació d'edificis i despeses de funcionament 

Despeses extraordinàries 

Total despeses 

Capacitat de finançament 

3.877.857,33 €

1.675.841,65 €

461.527,69 €

298.995,19 €

3.183.505,49 €

929.020,82 €

10.426.748,17 €

71.472,20 €
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Terrassa: Una Església viva

Terrassa: Una Iglesia viva
Memoria de actividades 2018

Memòria d’activitats 2018
Habitants

En el territori de la diòcesi hi ha 1.291.962 habitants.

Parròquies: el treball evangelitzador
L’anunci de la Paraula i la celebració dels sagraments es duen a terme, 
fonamentalment, als temples. 

A la diòcesi de Terrassa tenim 121 temples parroquials per atendre 
els pobles i els barris de les ciutats.

Sacerdots amb missió pastoral a la diòcesi
Terrassa disposa de 126 preveres i 17 diaques incardinats. 

El promig d’habitants per prevere és de 10.253.

Monestirs
A la diòcesi de Terrassa hi ha 3 monestirs femenins.

Habitantes

En el territorio de la diócesi viven 1.291.962 habitantes.

Parroquias: el trabajo evangelizador

El anuncio de la Palabra y la celebración de los sacramentos se llevan a 
término, fundamentalmente, en los templos. 

En la diócesi de Terrassa tenemos 121 templos parroquiales para aten-
der a los pueblos y a los barrios de las ciudades.

Sacerdotes con misión pastoral en la diócesis

Terrassa dispone de 126 presbíteros y 17 diáconos incardinados.

El promedio de habitantes por sacerdote es de 10.253.

Monasterios

En la diócesis hay 3 monasterios femeninos.

Vida sacramental
La catequesi a diferents nivells, com a acció permanent d’educació de 
la fe o bé com a preparació per rebre algun sagrament, és una acció 
molt important a l’Església. A la diòcesi hi ha 669 catequistes. Durant 
l’any 2018 s’han celebrat 2.894 bateigs, 2.126 primeres comunions, 
828 confirmacions i 534 matrimonis.

Càritas parroquials i diocesana
Càritas, en nom de la comunitat diocesana o de la comunitat parroquial, 
atén els exclosos de la societat. La seva ajuda és fonamental davant 
de situacions de pobresa. La diòcesi disposa de 143 centres d’aten-
ció, 1.509 voluntaris i s’han atès 42.658 persones. 

Activitat missionera
Hi ha 3 preveres diocesans, un matrimoni amb 4 fills a l’Equador i un matri-
moni al Japó. Per a l’acció missionera, la diòcesi ha destinat 72.343,85 E. 

Vida sacramental

La catequesis a distintos niveles, como acción permanente de la fe o 
bien como preparación para recibir algún sacramento, es una acción 
muy importante en la Iglesia. En la diócesis hay 669 catequistas. Du-
rante el año 2018 se han celebrado 2.894 bautizos, 2.126 primeras 
comuniones, 828 confirmaciones y 534 matrimonios.

Cáritas parroquiales y diocesana

Cáritas, en nombre de la comunidad diocesana o de la comunidad pa-
rroquial, atiende a los excluidos de la sociedad. Su ayuda es fundamen-
tal ante situaciones de pobreza. La diócesis dispone de 143 centros de 
atención, 1.509 voluntarios y se han atendido 42.658 personas.

Actividad misionera

Hay 3 presbíteros diocesanos, un matrimonio con 4 hijos en Ecuador y 
un matrimonio en Japón. Para la acción misionera, la diócesis ha desti -
nado 72.343,85 E.
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Per fer-vos-ho fàcil, ho podeu fer:
• Omplint la butlleta de subscripció que figura en aquesta pàgina.
• Fent la vostra aportació a la col·lecta d’avui.
• Lliurant el vostre donatiu:
  — Al Bisbat de Terrassa - Delegació d’Economia (c/ Vinyals 47-49, 08221 Ter -

rassa)
  —Al despatx de la vostra parròquia
  —Per internet: www.donoamiiglesia.es
  — Fent-ne ingrés o transferència a les oficines de “la Caixa”: 

ES52-2100-3385-3922-0008-4815

En el cas que vulgueu alguna informació o un rebut de la vostra aportació, podeu 
tru car al telèfon 937 337 120.

Para que os sea fácil, podéis hacerlo:
• Rellenando el boletín de suscripción que figura en esta página.
• Haciendo vuestra aportación en la colecta de hoy.
• Entregando vuestro donativo:
  — Al Obispado de Terrassa - Delegación de Economía (c/ Vinyals 47-49, 08221 Te -

r rassa)
  —En el despacho de vuestra parroquia
  —Por internet: www.donoamiiglesia.es
  —Haciendo un ingreso o transferencia a las oficinas de “la Caixa”: 
    ES52-2100-3385-3922-0008-4815

Si necesitáis más información o un recibo de vuestra aportación, podéis llamar 
al te lé  fono 937 337 120.

Ens cal el vostre ajut!

¡Necesitamos vuestra ayuda!
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IRPF (Persones físiques) Desgravació

Primers 150 E 75%

A partir de 150 E 30%

Donacions plurianuals (>150 E)
(a la mateixa entitat com a mínim durant 3 anys)  35%

Límit deducció de la base liquidable 10%

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

Donacions 35%

Donacions plurianuals (>150 E)
(a la mateixa entitat com a mínim durant 3 anys) 40%

Límit deducció de la base liquidable 10%

La Llei de Mecenatge va incorporar modificacions que afecten positivament al 
règim de desgravacions per donatius. Per exemple, si una persona dona 12,50 E 
al mes durant l’any 2019 (és a dir, un total de 150 E en un any), tindrà un 75% 
de desgravació del seu donatiu. Tots els donatius de fins a 150 E tindran una 
desgravació del 75%. És una forma senzilla de donar suport a la tasca de l’Es-
glésia i que té avantatges perquè en la següent Declaració de la Renda aquesta 
persona tindrà una desgravació de 112,50 E.
  A la taula següent s’explica el règim fiscal per a persones físiques i jurídi -
ques (empreses).

Anima’t a fer al teu donatiu periòdic. 
Ara és més fàcil per a tots i pots ajudar més

Drets del DONANT
•  A la desgravació fiscal corresponent a la Declaració de la Renda de l’any se-

güent (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 

rebudes (model 182) a l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any se-
güent.

A més, ara el teu donatiu desgrava més

Ara col·laborar amb la tasca de l’Església
 a través d’internet és més fàcil

www.donoamiiglesia.es

 Envieu aquesta butlleta a: / Enviad este formulario a:
Bisbat de Terrassa
Delegació d’Economia (c/ Vinyals, 47-49 - 08221 Terrassa)

Vull col·laborar amb... / Quiero colaborar con...
� Bisbat de Terrassa / Obispado de Terrassa
� Vull col·laborar amb la parròquia / Quiero colaborar con la parroquia —————
—---–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
Nom i cognoms / Nombre y apellidos —————————————————————
Domicili / Domicilio —————————————————————————————
C.P. ——————————  Població / Población —————————————————————
Telèfon / Teléfono ——————————— DNI o NIF —————————————

FD19

� Amb aportacions periòdiques / � Amb aportació única /
  Con aportaciones periódicas   Con aportación única

�  15 e � Mensual �  60 e
�  25 e � Trimestral � 150 e
�  75 e � Semestral  � 300 e 

� 150 e � Anual � 500 e
� ————  � ——————————— � ————————————

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

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 a 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 a Obispado 
de Terrassa, poniendo como referencia «ejercicio derechos», c/ Vinyals 47-49, 08221 Terrassa. 


