



          
	 	 	
 Benvolguts germans! 

 Hi ha una realitat que potser molts desconeixeu i aquesta és la 
situació econòmica de la nostra comunitat parroquial. Sant Jaume 
és una parròquia generosa en Càritas i molts altres projectes que 
tenim a altres parts del món on hi ha molta necessitat, no falta la 
nostra ajuda. 

 Però la realitat és que la nostra Parròquia, des de fa un temps, 
passant un temps de dificultat. Aquesta situació s’ha agreujat en 
els darrers mesos degut a l’estat d’alarma i el tancament de portes 
de la vida pastoral. 

 La nostra comunitat, en el que suposa el manteniment de la 
vida pastoral i litúrgica, necessita de la vostra ajuda, i de manera 
important i urgent. En aquest sentit, i en la mesura de les 
possibilitats i segons les seues forces, que cadascú puga respondre 
agraïdament a Déu per allò que rebem de la nostra Parròquia. 

 L’aportació ha de ser un acte sincer i personal, Déu valora 
cada gest de caritat en el molt i en el poc. Cadascú deu actuar en 
conseqüència amb allò que pot fer. A continuació vos indiquem 
diversos canals per poder efectuar el vostre donatiu. 

 La Parròquia vos necessita per a seguir treballant i sostenint 
obert i donant glòria a Déu en el seu espai sagrat i en les seues 
accions missioneres i pastorals. Moltes gràcies! 

      Joan Carles Alemany. Rector 
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Mare de Déu de la Salut, pregueu per nosaltres!
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1. Plataforma DONOAMIIGLESIA 

 Aquesta és una plataforma web de la Conferència Episcopal 
100% segura, en la qual es poden fer subscripcions mensuals, 
trimestrals i anuals o bé fer un donatiu puntual de la quantitat que 
es desitge. Mitjançant el compte corrent o la targeta bancària es 
pot realitzar el pagament i la mateixa plataforma gestiona el 
document per tal de poder gaudir del benefici fiscal del 75%.  

www.donoamiiglesia.es 

(més informació al vídeo adjunt) 

2. Donatius en mà. 

 Els donatius en mà podran continuar realitzant-se, intentant 
que, preferiblement, tots es canalitzen per la plataforma anterior.  
Per tal de realitzar el donatiu i obtindre benefici fiscal, s’haurà de 
facilitar les dades personals completes i bancàries així com la 
periodicitat del donatiu. 

ÉS RECOMANABLE UTILITZAR LA PLATAFORMA WEB  
A MÉS DE GESTIONAR-HO AMB UNA PÀGINA 100% SEGURA 

AUTOMÀTICAMENT S’EMETEN ELS CERTIFICATS  
PER ALS BENEFICIS FISCALS
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