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29 de maig de 2016 Solemnitat del Cos i la Sang de Crist 

Lectures
Solemnitat del Cos i la Sang de Crist 

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

La Família: sobre roca o sobre sorra

En el primer capítol de l’Amoris lætitia, l’exhortació 
apostòlica del papa Francesc sobre la família, que 

comentaré en reflexions successives, es fa referència al 
Salm 128, que diu, amb belles paraules: «Feliç tu, fidel 
del Senyor, que vius seguint els seus camins. Menjaràs del 
fruit del teu treball, seràs feliç i tindràs sort. La teva esposa 
fruitarà com una parra, dins la intimitat de casa teva; els 
teus fills seran com plançons d’olivera al voltant de la 
taula» (Sl 128,1-3).

Des que el salmista va descriure aquesta escena han 
passat molts segles, però ens hi sentim identificats. ¿Hi ha 
res més emotiu de contemplar que l’amor en el si d’una 
família en la qual els pares són el fonament i els fills el fruit 
d’aquest amor veritable?

És una escena de la vida diària o, segons el tràfec de la 
vida moderna, almenys dels caps de setmana o de les 
celebracions festives. Compartir els àpats, la conversa, 
les alegries i les inquietuds… podria ser el quadre d’una 
família feliç. Deixant-nos portar pel símil amb una casa, 
segons el conegut text evangèlic, podríem dir que és una 
casa construïda sobre roca, en la qual una parella que 
s’estima segueix els camins del Senyor —a vegades potser 
de manera poc conscient— i està oberta als fills, que són el 
seu goig i la seva corona.

A l’Amoris lætitia el Papa ens parla d’aquestes famílies en 
què un home i una dona decideixen lliurement la donació 
mútua i posar la vida en comú; però també ens parla 
d’aquelles construïdes sobre sorra, no voluntàriament, 
sinó per egoisme, per manca de preparació o per deixar-se 
portar per modes de l’època. Són les que es fonamenten 
en la cultura de l’individualisme o de la provisionalitat, que 
fugen d’un compromís permanent ja d’entrada, com si la 
paraula lliurament fos una exigència excessiva.

L’exhortació apostòlica no condemna aquestes famílies, 
ni les unions irregulars, ni les parelles que viuen juntes 
o les que donen una importància excessiva al banquet 
nupcial, com si fossin les noces de Camacho, segons el 
relat del Quixot. No és una exhortació condemnatòria. Si 
hi ha alguna cosa nova en L’alegria de l’amor, és l’actitud 
amb què l’Església afronta aquestes realitats. No aplica 
fredament criteris generals a casos concrets. S’acosta a ells 
des de la proximitat i la misericòrdia.

Les construccions sobre sorra han de ser reforçades, no 
enderrocades, enteses i apreciades per a poder així ajudar-
les.

‘
L’alegria de l’amor no és una 
exhortació condemnatòria, 
s’acosta a les famílies des de 
la proximitat i la misericòrdia

Lectura del llibre del Gènesi (14, 18-20)

En aquells dies, Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. Com 
que era sacerdot del Déu Altíssim, beneí Abram amb aquestes 
paraules: «Que el Déu Altíssim, creador del cel i de la terra, 
beneeixi Abram. Beneït sigui el Déu Altíssim, que ha posat a 
les teves mans els teus adversaris.» I Abram li donà el delme 
de tot el botí.

Salm responsorial [109, 1.2.3.4 (R.: 4bc)]

Oracle del Senyor el meu Senyor:
«Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels enemics
l’escambell dels teus peus.»

R. «Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics. R.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t’he engendrat.» R.

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.» R.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 
(11, 23-26)

Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he 
transmès a vosaltres ve del Senyor; Jesús, el Senyor, la nit que 
havia de ser entregat prengué el pa, i, dient l’acció de gràcies, 
el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu 
això per celebrar el meu memorial.» Igualment prengué el 
calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la nova aliança 
segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-
ho per celebrar el meu memorial.» Així, doncs, cada vegada 
que mengeu aquest pa i beveu aquest calze anuncieu la mort 
del Senyor fins que torni.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (9, 11b-17)

Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent i curava els qui 
en tenien necessitat. Veient que començava a fer-se tard, els 
dotze anaren a dir-li: «Acomiadeu la gent. Que vagin a passar 
la nit als pobles o a les masies del voltant, i puguin trobar-
hi queviures; aquí és un lloc despoblat.» Jesús els digué: 
«Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» Ells respongueren: 
«Només tenim cinc pans i dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres 
mateixos a comprar menjar per tota aquesta gentada?» Tots 
plegats eren uns cinc mil homes. Ell digué als deixebles: «Feu-
los seure en grups de cinquanta.» Els deixebles ho feren i 
tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, 
alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als deixebles 
perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà tant com 
volgué i recolliren dotze coves de les sobres.

Corpus: el Senyor es fa present enmig nostre amb tota la seva força salvadora

Avui celebrem la festa del Cos i la Sang del Senyor, la festa del Corpus, i en aquesta festa tots som cridats a seguir Jesús, tots 
som cridats a la fe en ell, tots som cridats a caminar pel seu camí. Tots nosaltres, tots els cristians, sabem que en Jesús tenim el 
camí, la veritat i la vida.

Però la crida de Jesús no acaba aquí, l’oferiment de Jesús no acaba aquí, perquè ell ens diu que el podem trobar d’una manera 
molt palpable, molt visible, en aquests signes tan senzills, tan humans del pa i el vi. En el pa i el vi de l’eucaristia Jesús s’acosta 
a nosaltres. I alimentant-nos d’aquest menjar i aquesta beguda nosaltres ens unim a ell molt profundament, molt íntimament: 
amb aquest menjar i aquesta beguda, ell es fica dins nostre, s’uneix a nosaltres i ens fa començar a viure la seva vida eterna.
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—Per al sosteniment de l’Església: 
Feu-vos donants! Campanya XTants

—50è aniversari del Col·legi Sant Pau Apòstol 
de Tarragona. A la secció de L’entrevista 

DESTAQUEM...
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i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

Mirada endins Joan Cañas Coch, pvre.
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l’entrevista

Pablo Muñoz Pérez, 
director del Col·legi Sant Pau Apòstol 
de Tarragona:

«Volem que aquesta celebració 
sigui de tots, dels que hi són i 

dels que hi han estat»

El curs 1966-1967 s’inaugurava 
l’edifici del Colegio Episcopal San 

Pablo de Tarragona amb una missió 
clara dins el projecte educatiu que 
era educar persones íntegres amb un 

sentit cristià de la vida. El proper curs 2016-2017 l’Escola 
celebrarà el 50è aniversari amb un conjunt d’actes oberts 
a la ciutat.

Com ha evolucionat l’Escola amb el pas d’aquests anys?

El curs 1966-1967 era inaugurat amb tota solemnitat l’edifici 
del Colegio Episcopal San Pablo de Tarragona, que avui 
dia s’identifica amb un dels centres punters de la ciutat de 
Tarragona, el Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona.

El centre ha passat per diverses etapes marcat per dues 
constants: el servei a l’Església diocesana, amb la titularitat 
del centre mantinguda ininterrompudament, avui delegada 
en la Fundació Sant Fructuós, i el servei a la societat, acollint 
les innovacions pedagògiques que preparen els alumnes 
per a la seva inserció, com el treball en les intel·ligències 
múltiples.

Un dels actes consistirà en la presentació d’un llibre que vol 
testimoniar l’acció educativa de l’Església de Tarragona que 
l’any 1970 tenia al seu càrrec entorn del 10% del cens escolar 
i mantenia actius divuit centres educatius a tota l’arxidiòcesi.

Com es presenta la celebració d’aquests 50 anys?

L’Escola ha preparat un programa d’activitats per a 
celebrar la nostra realitat i construir el futur plegats. En 
aquest sentit tenim programat: un acte inaugural, el 3 

d’octubre de 2016, amb la comunitat educativa, i l’exposició 
itinerant «50 anys del Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona: 
passat, present i futur». Aquesta exposició es traslladarà de 
l’escola a l’edifici del Seminari, i fins al Palau de Congressos, 
durant el curs. El 27 de gener, coincidint amb la setmana 
de celebració de la conversió de Sant Pau, se celebrarà 
l’eucaristia d’acció de gràcies i el sopar que aplegarà la 
comunitat educativa del Centre i tots els qui any rere any han 
donat suport a la tasca del Centre des del seu naixement.

També s’oferirà durant el curs una ruta d’aprenentatge del 
nostre patró per la ciutat de Tarragona: «Les petjades de sant 
Pau a Tarragona», que repassarà l’empremta a casa nostra 
d’un apòstol de visió missionera incomparable i vocació 
pedagògica profunda. El 50è culminarà en societat amb la 
celebració del Congrés Internacional EduMindUp! que té 
com a pilars les línies de treball de l’Escola: neurociència, 
creativitat i intel·ligències múltiples. Es farà del 18 al 20 de 
2017 al Palau de Congressos de Tarragona.

I per últim, la celebració final per a la comunitat educativa 
que serà la posada en escena d’un musical on hi participaran 
alumnes i mestres i que explicarà la història del nostre patró.

Des del Col·legi també esteu treballant per arribar a totes 
aquelles persones que han passat per l’escola…

Volem que aquesta celebració sigui de tots, dels que hi són i 
dels que hi han estat. És important que tota la família del Sant 
Pau s’hi senti convidada. Aquesta celebració necessita tota la 
comunitat educativa i la col·laboració de tots. En aquest sentit 
estem localitzant exalumnes, exmestres i col·laboradors del 
centre. Hem de ser curosos amb la Llei Oficial de Protecció de 
Dades, per això hem posat a disposició de tothom el correu 
50anys@colsantpau.com o els telèfons de l’Escola per anar 
recollint les dades de contacte de tots ells.

També volem recollir testimonis de l’experiència a l’Escola 
(què va suposar estudiar al Sant Pau, alguna anècdota, 
detall, fotografies…) que ens puguin ajudar a enriquir el llibre 
commemoratiu i l’exposició itinerant. Per això convidem a 
entrar a l’espai web (colsantpau.com) i omplir l’enquesta que 
hi figura i que també es pot trobar en paper a la secretaria 
del Centre.
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Lloc jubilar 

Paraules del papa Francesc

4
agenda

2
Litúrgia

de la setmana
3 de juny

—Vetlla de pregària per a joves al Santuari de la Mare de 
Déu de Misericòrdia de Reus, a les 20.45 h. Organitza la 
Delegació diocesana de pastoral de joventut.

4 de juny

—Presentació institucional dels 400 anys de la Parròquia 
de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. Tindrà lloc al Casal 
Riudomenc a les 20.00 h.

—Concert d’orgue Memorial Abel Ferrater i Hortet a 
l’església parroquial de Sant Andreu Apòstol de la Selva del 
Camp, a les 21.30 h. El concert anirà a càrrec de l’organista  
Jordi Vergés Riart, professor d’orgue del Conservatori de 
Música de Tarragona i organista titular de la Catedral, el 
qual interpretarà peces de música antiga i barroca europea. 
Organitza Amics de l’Orgue de la Selva del Camp.

5 de juny

—Trobada diocesana de catequistes a Tarragona. L’acollida 
serà a partir de les 09.30 h. al Centre Tarraconense El 
Seminari. Inscripcions a la vostra parròquia. 

—Missa d’acció de gràcies en la celebració dels 400 anys 
de la Parròquia de Riudoms, a les 12.30 h. La celebració 
serà presidida pel P. Abat de Poblet. En finalitzar es beneirà 
la nova capella de la Reconciliació amb pintures murals de 
l’artista Jaume Queralt. Tot seguit hi haurà un dinar popular.

—Concert del Cor Jove dels Amics de la Catedral al santuari 
de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, a les 18.00 h. 
Organitzada pel Seminari laïcal del Poble de Déu.

Del 30 de juny al 4 de juliol 

—44è Pelegrinatge diocesà al Santuari de la Mare 
de Déu de Lourdes. Més informació al bloc http://
hospitalitattarragona.blogspot.com o trucant al telèfons 
977 23 77 35 / 666 17 16 79. 

Any sant de la misericòrdia
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

en un minut

Cicle C / Litúrgia de les Hores: Semana I

Diumenge, 29: El Cos i Sang de Crist (Sol) [Gn 14, 18-20; 
Salm 109, 1.2.3.4; 1Co 11, 23-26; Lc 9, 11b-17 
(LE/LH pròpies)] Setmana IX de durant l’any

Dilluns, 30: [2Pe 1, 1-7; Salm 90, 1-2.14-15ab.15c-16; 
Mc 12, 1-12] Sant Ferran (ML)

Dimarts, 31: La Visitació de la Mare de Déu (Festa) 
[So 3, 14-18; o bé: Rm 12, 9-16a; Salm: Is 12,2-3.4bcd.5-6; 
Lc 1, 39-56 (LE/LH pròpies)]

Dimecres, 1 de juny: Sant Justí, màrtir (MO) 
[2Tm 1, 1-3.6-12; Salm 122, 1-2a.2bcd; Mc 12,18-27]

Dijous, 2: [2Tm 2, 8-15; Salm 24, 4bc-5ab.8-9.10-14; 
Mc 12, 28b.34] Sant Marcel·lí i Sant Pere, màrtirs (ML). 
I vespres de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. 
Completes I de diumenge

Divendres, 3: El Sagrat Cor de Jesús (Sol) [Ez 34,11-16; 
Salm 22, 1-3.4.5.6; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 (LE/LH pròpies)]

Dissabte, 4: El Cor Immaculat de Maria (MO) 
[2Tm 4, 1-8; Salm 70,8-9.14-15ab. 16-17.22; Lc 2,41-51]

Diumenge, 5: Diumenge X de durant l’any [1R 17, 17-24; 
Salm 29, 2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b; Ga 1, 11-19; 
Lc 7, 11-17 (LE/LH pròpies)]

Testimonis de Misericòrdia

Sant Joan de Déu, pioner en l’activitat assistencial

Sant Joan de Déu (1495-1550) és 
considerat el «creador de l’hospital 

modern». No sols es va fer càrrec 
dels malalts sinó que les cures que 
oferia s’estenien a totes les obres de 
misericòrdia. Escrivia en una carta: 
«Són tants els pobres que aquí arriben 
que moltes vegades no sé com poden 
alimentar-se, però Jesucrist proveeix a 
tot i els dóna menjar.»

Quan Joan volia demanar almoina per als 
seus malalts deia: «Algú vol fer el bé a 
si mateix? Germans meus, per amor de 
Déu, feu-vos bé a vosaltres mateixos!» 
No es pot estimar veritablement la pobresa dels altres si 
primer no es descobreix també la misèria pròpia. D’aquí el 
deure de «fer-se el bé fent-lo als altres».

Joan de Déu va ser pioner en l’activitat assistencial ja que va 
ser el primer a separar els pacients pel tipus de malaltia que 

patien i va destinar un llit per a cada malalt. Va ser entre els 
anys 1538-1539 quan Joan de Déu funda a Granada el primer 

hospital, revolucionari per a la seva època 
també pel tracte i calor humà que els 
malalts reben d’ell i dels seus companys.

Aquesta forma d’atendre els malalts i 
necessitats sorgeix després del seu episodi 
de conversió religiosa. Després d’escoltar 
predicar sant Joan d’Àvila pateix una 
commoció espiritual tan gran que fa veus 
i crits que el portaran a ser pres per boig 
i ingressat a l’Hospital Reial, on pateix el 
tractament que es dóna a les persones 
alienades: cel·les fosques, mans lligades o 
tractaments amb assots.

El seu enterrament va esdevenir una manifestació 
extraordinària de dol i fervor envers la seva persona i la seva 
obra per part del poble, la noblesa i les autoritats d’aquella 
època. L’any 1886 va ser proclamat patró dels hospitals i dels 
malalts.

Sant Joan de Déu salvant malalts de l’incendi 
de l’Hospital Real de Granada 

Pelegrinatges al Santuari de la Mare de Déu de la Serra 
de Montblanc

Més de dues-centes persones de l’arxiprestat de l’Alt Camp i de l’agrupació 
parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms i Santa Caterina de 

Vinyols van pelegrinar el dilluns, dia 16 de maig, a la vila ducal de Montblanc.

Tot i que van seguir itineraris diferents, a la tarda van celebrar l’eucaristia 
plegats al santuari de la Mare de Déu de la Serra, presidida per Mn. Josep 
Mateu, missioner de la misericòrdia. Allí els pelegrins van traspassar la Porta 
de la misericòrdia, van professar la fe i van venerar la imatge de la Mare de 
Déu.

Durant el matí ambdós grups van aprofitar per visitar els indrets més bonics 
de la vila ducal, com l’església parroquial de Santa Maria la Major o l’església 
de Sant Miquel i el casc antic.

Alt Camp

Riudoms i Vinyols

—Jornada Mundial de la Joventut. Els joves de l’arxidiòcesi que 
participaran aquest estiu a la Jornada Mundial de la Joventut 
(JMJ) de Cracòvia, a Polònia, es van trobar en una jornada de 
formació organitzada per la Delegació diocesana de pastoral 
de joventut, el dissabte dia 14 de maig a la Casa dels Concilis 
de Tarragona. Aquesta trobada va comptar amb l’assistència 
del Sr. Arquebisbe, el qual també acompanyarà els joves en 
aquest pelegrinatge. Durant el matí van conèixer què és una 
JMJ i què suposa participar-hi així com també aspectes de 
l’Església polonesa que els acollirà i les qüestions pràctiques 
del pelegrinatge. 
Més de sis-cents 
joves d’arreu de les 
diòcesis catalanes 
participaran a la 
JMJ, entre els quals 
n’hi haurà més 
de cinquanta de 
l’arxidiòcesi.

—Ensenyament 
Els mestres i professors de religió de l’escola pública a 
l’arxidiòcesi van assistir el divendres, dia 13 de maig, a una 
xerrada de formació al Centre Tarraconense El Seminari 
organitzada per la Delegació diocesana d’ensenyament. La 
xerrada va anar a càrrec de la Dra. Assumpta Montserrat, 
que va parlar sobre música i intel·ligència espiritual a través 
de l’audiovisual. Mitjançant exemples pràctics de música i 
cinema va exposar als docents com treballar a l’aula de religió 
alguns dels grans conceptes de les virtuts cristianes i dels 
valors humans.

Amb motiu de la solemnitat del Corpus Christi, una de les 
grans festes de la litúrgia cristiana, Càritas celebra un any 

més la campanya d’ajuda als més necessitats, sota el lema 
«Practica la justícia, deixa la teva empremta».

Durant l’any 2015, gràcies a 
l’ajuda de tota la comunitat 
cristiana i al compliment del 
manament evangèlic: «Doneu-
los de menjar vosaltres 
mateixos» (Mc 6,37), Càritas 
va poder apaivagar el 
patiment de les persones 
més afectades per la situació 
social de crisi i injustícia. 
Càritas continuarà fent 
aquesta tasca de promoure 
el desenvolupament integral 
dels pobres i intentarà resoldre en la mesura de 
les seves possibilitats les causes estructurals que les provoca.

càritas

Misericòrdia i poder
[…] Jesús ens diu: «Ja sabeu que els governants de les nacions les dominen com si en fossin amos i que els grans personatges 
les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el 
vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau» (Mt 20,25-27). Si es perd la dimensió del servei, el poder 
es transforma en arrogància i es converteix en domini i abús.

[…] La misericòrdia mostra també en aquest cas quin camí s’ha de seguir. La misericòrdia pot guarir les ferides i pot canviar la 
història. Obre el teu cor a la misericòrdia! La misericòrdia divina és més forta que no pas el pecat dels homes.

[…] Jesucrist amb la seva proximitat i tendresa porta els pecadors a l’espai de la gràcia i del perdó. 

De la catequesi del papa Francesc del 24 de febrer de 2016

Proposta

III DIÀLEG Missió-Cooperació

Quan la vocació és la raó de gastar la pròpia vida a favor de 
l’altre i la frontera el lloc de risc, de perill, de límit, d’unió.

—Maria Isabel Correig, missionera diocesana a Kinshasa 
(República Democràtica del Congo) i fundadora d’Ekolo ya 
Bondeko (Poble de la Fraternitat).

—Xavier Aldekoa, periodista. 10 anys corresponsal de La 
Vanguardia a l’Àfrica.

Modera la taula Sara Sans, vicedegana del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya i presidenta de la demarcació de 
Tarragona.

El món de la cooperació i el missioner es necessiten, fa temps 
que en la seva tasca hi ha un diàleg profund i continuat pel 
bé de la persona i dels pobles on treballen. Tant de bo que 
aquesta oportunitat d’encontre ens ajudi a eixamplar les 
mires i a assaborir tantes experiències d’humanització que 
generen esperança al nostre món.

Us esperem el proper dijous, dia 2 de juny, a les 19.30 h al 
Centre de Lectura de Reus (c/ Major, 15).

Delegació diocesana de missions

campanya

Per al sosteniment de l’Església: Feu-vos donants!

En aquestes darreres setmanes heu conegut alguns 
aspectes relacionats amb l’economia de l’Església. Com 

bé sabeu, l’assignació tributària que rebem gràcies a tots 
aquells que marquen la X en la declaració de la renda és molt 
important per al nostre finançament, tot i així no és suficient. 
La partida més important del nostre pressupost la financen 
els donants; al voltant d’un 55% de la nostra despesa se 
sustenta gràcies a les vostres donacions.

El sosteniment de l’Església correspon actualment a tots 
nosaltres, creients i no creients que confiem en aquesta 
institució pel que és i pel que fa dia a dia. No hi ha dubte que 
el suport que rebem és importantíssim, més de 7 milions de 
persones així ho reconeixen quan marquen la creueta en la 
declaració de la renda, molt poques entitats poden presumir 
de comptar amb un suport tan elevat.

Sense aquest suport no 
podríem mantenir la 
nostra missió. Per tal de 
continuar creixent en el nombre de donants és important 
ser transparents i explicar correctament tot el que es fa amb 
els recursos que rebem, però també ho és informar-vos dels 
importants avantatges fiscals que podeu tenir per haver fet 
un donatiu.

La Llei del mecenatge estableix per a aquest exercici 2016 
un augment en el percentatge de deducció dels donatius 
que realitzeu. D’aquesta manera, d’un donatiu de 150 € 
podeu desgravar-vos un 75% en la declaració de renda, és 
a dir, es poden arribar a recuperar 112,5€. Imagineu-vos els 
avantatges que pot suposar tant per a vosaltres com per a 
l’Església.

Desitjaria que aquest escrit us faci pensar, als qui encara 
no sou subscriptors, en la possibilitat de donar d’alta un 
donatiu periòdic a favor de l’Església. És el millor sistema per 
a agilitzar els donatius. La vostra parròquia us girarà un rebut 
bancari segons el termini i la quantitat que decidiu, i a finals 
d’any emetrà el corresponent certificat del donatiu realitzat 
que podreu desgravar en la declaració de renda segons els 
percentatges establerts en funció de les quantitats aportades. 
En els diaris XTants que trobareu a la sortida, hi ha butlletes 
per a formalitzar la subscripció. Feu un pensament i animeu-
vos-hi, el vostre ajut servirà per a molts.

Daniel Sobradillo Cardona, 
ecònom diocesà

PERSONES FÍSIQUES IRPF Exercici 2016

Primers 150€    75%
Resta     30%
Donacions plurianuals
(+3 anys a la mateixa entitat)  35%
Límit deducció base liquidable 10%

Donacions en general   35%
Donacions plurianuals
(+3 anys a la mateixa entitat)  40%
Límit deducció base liquidable 10%

PERSONES JURÍDIQUES I.S. (empreses...)


