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DIÒCESI DE VIC

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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LA NOSTRA ESGLÉSIA

† Romà Casanova i Casanova
   Bisbe de Vic

La campanya de Germanor o de l’Església Diocesa-
na coincideix al nostre bisbat amb la darrera etapa 
de la fase dels grups sinodals del nostre Sínode, en 
la qual es fa present de manera clara el misteri de 
l’Església i la missió que li és pròpia. I en el treball 
dels grups sinodals hi ha un punt clau: ¿és l’Esglé-
sia quelcom exterior a nosaltres, o és quelcom que 
em pertany, amb què tenim una relació essencial? El 
punt és tan important que sense trobar la resposta 
adequada no podem viure en profunditat la nostra fe 
en Crist i la nostra missió com a Església. El Sínode 
per l’Esperança depèn de la nostra autèntica relació 
amb l’Església, la qual és mare; al mateix temps, 
tots i cada un de nosaltres som membres del Cos de 
Crist, que és l’Església.

Aquest principi fonamental té una concreció clara 
en l’aportació al manteniment de la nostra Església. 
I quan dic Església hi incloc, naturalment i sense cap 
disjuntiva, la meva comunitat, la meva parròquia, 
la meva diòcesi, l’Església universal. És l’Església 
una i única que viu en els diferents àmbits de con-
creció. M’agrada de dir que no podem afirmar que 
una cosa ens ha arribat al cor mentre no ens toca la 
butxaca  –o la targeta, diríem ara–. En l’Escriptura 
trobem el relat del vedell d’or que va fer Aaron per 
al poble d’Israel quan Moisès era a la muntanya del 

L’Església, ben nostra
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CARTA A LA DIÒCESI

Sinaí (cf. Ex 32). Inexplicablement 
–perquè sempre costa molt la gene-
rositat!– tothom es va desprendre de 
les arracades i altres joies d’or i les 
van lliurar per a la fosa. En aquest 
cas l’ídol va ser preferit al Déu vivent 
i etern. Mirem també nosaltres qui-
nes realitats no necessàries són més 
importants que el sosteniment de la 
nostra Església per a l’acompliment 
de la glòria de Déu i la santificació 
dels homes, així com per a les obres 
d’evangelització i de caritat.  

És massa fàcil, i expressa manca 
de generositat envers nosaltres ma-
teixos, pensar que el manteniment 
de l’Església no és cosa nostra, dels 
feligresos. Què és la parròquia, l’Es-
glésia, sense nosaltres, sense cada 
un de nosaltres? El lema que repetim 
en aquesta campanya de Germanor 
–«Som el que tu ens ajudes a ser. Som 
una gran família amb tu»– ens recor-
da que l’Església és ben nostra i que 
sense la nostra aportació hi manca 
quelcom molt important: la generosi-

tat que expressa el grau de la nostra 
inserció en l’Església de Crist. 

Els ídols sempre prometen molt i no 
donen res; ben al contrari, ens roben 
el que tenim i fins i tot la mateixa vida. 
La generositat amb la nostra Església 
i la seva missió enmig de la nostra 
societat és una bona inversió. El Sen-
yor no es deixa guanyar per ningú 
en generositat. Fer bé a l’Església i a 
les seves obres és fer-nos bé a nosal-
tres mateixos. Invertir en l’Església fa 
possible un futur d’esperança per a 
molts. No oblidem que el nostre síno-
de és el Sínode per l’Esperança. L’Es-
glésia és ben nostra. Som-hi, doncs, 
amb el cor generós i donem el que 
puguem; entre tots ho farem realitat: 
Església ben viva per a ser portadors 
d’esperança al nostre món.

Som-hi, doncs, amb el cor gene-
rós i donem el que puguem; en-
tre tots ho farem realitat: Esglé-
sia ben viva per a ser portadors 
d’esperança al nostre món
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Compte de resultats de la diòcesi de Vic. Any 2020

Aportacions voluntàries dels fidels   3.836.781,79 €

Col·lectes parroquials  977.545,40 €
Subscripcions  57.287,97 €
Col·lectes per institucions de l'Església  2.272.941,43 €
Altres ingressos de fidels  529.006,99 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)  2.254.552,50 €

Fons Comú Interdiocesà  2.254.552,50 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats  1.247.088,66 €
Arrendaments d'immobles  1.140.493,59 €
Ingressos financers  106.595,07 €

Altres ingressos corrents  3.733.061,63 €
Ingressos per serveis  2.394.486,90 €
Subvencions públiques corrents  1.338.574,73 €

Total ingressos ordinaris  11.071.484,58 €

Ingressos extraordinaris  231.714,01 €
Vendes de patrimoni  145.448,68 €
Altres ingressos extraordinaris  86.265,33 €

Necessitat de finançament  876.138,24 €

TOTAL INGRESSOS                                               12.179.336,83 €

Ingressos ordinaris
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Compte de resultats de la diòcesi de Vic. Any 2020

Accions pastorals i assistencials  2.915.415,81 € 
Activitats pastorals   570.097,95 €
Activitats assistencials   33.410,58 €
Ajuda a l'Església universal  2.272.941,43 €
Altres lliuraments a institucions diocesanes  38.965,85 €

Retribució del clergat  1.212.735,43 €
Sous  1.072.272,00 €
Seguretat social i altres prestacions socials  140.463,43 € 

Retribució personal laic  2.416.142,12 €
Sous  1.873.759,90 €
Seguretat Social  542.382,22 €

Aportacions a centres de formació  57.410,54 €
Seminari   17.391,02 €
Col·legis   750,00 €
Altres   39.269,52 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament  4.780.205,70 €

Total despeses ordinàries  11.381.909,60 €

Despeses extraordinàries  797.427,23 €
Programes de rehabilitació  709.401,01 €
Altres despeses extraordinàries  88.026,22 €

TOTAL DESPESES  12.179.336,83 €

Despeses ordinàries
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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 Vic

Baptismes

Confirmacions Matrimonis

Primeres comunions
243

176 71

386

LA NOSTRA ESGLÉSIA

500
Uncions dels malalts

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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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 no li manqui el missatge salvador, que 
dona la vida».  

ACTIVITATS

55  Alumnes de l'Institut 
Superior de Ciències 
Religioses

9090  Assistents al curset 
d'estiu

Activitat educativa
«L’educació és el millor servei que es pot prestar a la societat, ja que és la 
base de tota transformació de progrés humà, tant personal com comunitari».  
(Papa Francesc)

125 Preveres

250 250 Parròquies
(249 + catedral) 

514 Catequistes

1 Seminarista

8 Diaques permanents

10 10 Monitors
 pastoral joves

Religioses i religiosos 362
Monges de clausura  41
Monestirs 5
Missioners 47
Grups sinodals 145
Participants 1.100
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Voluntaris de Càritas
904

Voluntaris de Mans     
Unides

72

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: 673

1

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

Persones ateses: 422

3

Centres per a mitigar la 
pobresa
 
Persones ateses: 10.636

31
Promoció de la dona
 
Persones ateses: 22

Centres per a la defensa 
de la vida i la família
 
Persones ateses: 36

1

Guarderies infantils

Persones ateses: 440

11
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Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones 
amb discapacitat
 
Persones ateses: 364

6

Activitat cultural
«Prestar atenció a la bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme 
utilitarista». (Papa Francesc)

persones ateses en 53 centres

12.593
ACTIVITATS

Béns immobles 
d’interès cultural

Centres Cases d'Oliba
45.000 visitants

Projectes de  
conservació  
i rehabilitació

15 6 14
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LA NOSTRA ESGLÉSIA

Les activitats de l’Institut s’adrecen a tota 
persona interessada en l’adquisició i 
l’aprofundiment de coneixements raonats 
sobre el cristianisme i el fet religiós en ge-
neral, des d’una perspectiva acadèmica i 
en diàleg amb la cultura contemporània. 
Els cursos que s’hi imparteixen també 
preparen per a l’exercici de càrrecs i fun-
cions eclesials i per a ensenyar religió ca-
tòlica en el marc de l’educació primària, 
secundària i batxillerat.

Les classes de l’Institut són professades per 
especialistes i investigadors en teologia i 
en les disciplines filosòfiques, antropològi-
ques, pedagògiques i humanístiques rela-
cionades. L’Institut proposa un seguiment 
personalitzat de cada estudiant, amb una 
programació que inclou sessions comunes 
i de treball guiat i individual.

L’ISCRVic imparteix els estudis complets 
de Ciències Religioses amb una durada 
total de cinc anys (primer cicle o Batxille-
rat de tres cursos i segon cicle o Llicencia-
tura de dos cursos). Segons la normativa 
universitària europea vigent, superant el 
quart curs de l’Institut s’obté alhora el re-
coneixement del títol civil de Graduat en 
Ciències Religioses, i amb el cinquè curs, 
el de Màster en Ciències Religioses. 

El segon cicle (Llicenciatura), amb el títol 
d’«Evangeli, Història i Cultura», aprofun-
deix en les relacions entre fe i cultura mi-
tjançant l’estudi específic de matèries hu-
manístiques, amb una especial atenció al 
llegat cultural de la diòcesi de Vic.

Actualitat

L’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Vic
L’Institut Superior de Ciències Re-
ligioses de Vic és un centre do-
cent del Bisbat de Vic vinculat a 
la Facultat de Teologia de Cata-
lunya (Ateneu Universitari Sant 
Pacià, Barcelona) que propor-
ciona una formació teològica, 
filosòfica i humanística de nivell 
universitari.



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 Vic   
Sta. Maria, 1    

08500 Vic (Barcelona)     

www.bisbatvic.org

TAN FÀCIL, TAN RÀPID,  TAN CÒMODE…


