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Aquest Butlletí pretén ser un canal de comunicació amb els amics i 

membres de la Comunitat a Barcelona, per fer-vos particeps del 

bategar de la vida comunitària. Mitjançant les activitats, notícies i 

d'altres informacions aparegudes en aquesta breu publicació, 

cadascú tindrà l'oportunitat de sentir-se "una mica més a prop" de la 

Comunitat. Això, almenys, esperem! 

L'edició en castellà i en català pretén afavorir la seva lectura en 

l'idioma amb que cadascú se senti més afí. 

Articles, entrevistes i d'altres modalitats d'expressió escrita les 

deixem reservades per a la publicació semestral "Carta a les 

comunitats", que s'edita per a tot Espanya, des de fa ja un temps, 

amb bona acollida. Esperem que tot el que aquí s'ha publicat us 

sigui d'interès i profitós. 

Qualsevol suggeriment, comentari o notícia que vulgueu sigui 

publicada envieu-la, si us plau, a 

barcelonacomunitatdecristians@gmail.com 

 Gràcies per la vostra acollida i participació. 

Cercle Directiu de la Comunitat a Barcelona 
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Benvolguts amics i membres de la 

comunitat a Barcelona. 

 

Des de Stuttgart on he vingut a 

presenciar les ordenacions dels nous 

sacerdots us mano un cordial i afectuosa 

salutació. Cada any en general per 

aquestes dates entre Epifania i Passió 

se'ns és donat la possibilitat de participar  

i sostenir el sagrament d'ordenació dels 

nous candidats. De tot arreu del món 

flueix un corrent d'éssers humans que 

volen vivenciar aquest  moment únic per 

al que el rep. Suposa un abans i un 

després, tant per a l'aspirant com per als 

seus familiars i persones més reunides. 

 

Al maig 2020 farà 11 anys que amb 

Francisco Coronado vam acollir aquesta 

missió en el si de les nostres ànimes. 

Hem anat i continuem aprenent, 

rectificant i avançant en aquest camí cada 

dia nou i ple de sorpreses, font de tantes 

forces de futur. Aquesta és la certesa, 

experimentada cada dia, que em porta a 

continuar sembrant en les ànimes 

assedegades, una orientació que doni 

sentit a les seves vides, paraules 

d'esperança, coratge i entusiasme,  

confiança que estem acompanyats fins i 

tot en els moments més durs i àrids de 

les nostres biografies. 

 

 

 

Aquest camí podem també albirar-lo 

en la seu a Barcelona…Anem fent 

passos, anem deixant un solc que, 

encara que sembla que no deixi 

petjades visibles, va calant a poc a 

poc i ofereix la confiança que estem 

presents, actuant i mirant de 

manifestar el que som: una 

comunitat en desenvolupament, en 

creixement, en procés d'aprendre a 

arribar a ser en Crist… en això es 

conjuguen processos individuals i en 

comunitat. 

I per això, de la mateixa manera que 

a vegades núvols densos oculten la 

claredat del cel blau i la llum del sol, 

hi ha dies que veus i murmuris de 

decepció, cansament, s'eleven 

vetllant els passos que es van donant, 

per molt petits i insignificants que 

siguin, minorant la gratitud a punt 

de despuntar. 

La confiança que el món espiritual ha 

posat en la humanitat és infinita; 

amb un gra d'aquesta confiança en 

cadascun dels nostres pensaments… 

mouríem muntanyes! 

 

Això ens porta a recordar  el missatge 

que sense descans Joan el Baptista ens 

transmet:  donar un gir a la nostra 

mirada, purificar les nostres percepcions, 

canviar la nostra manera de pensar com 

a primer pas perquè el Regne de Crist 

pugui iniciar el manifestar-se en el nostre 

Salutació de Nicole 

Gilabert (sacerdot) 
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entorn. Un repte que el temps de passió 

ens fomenta a creuar i…. en això estem! 

Com llegireu a continuació, us fem una 

petita  retrospecció de les activitats que 

s'han anat promovent en els últims 

mesos així com de les quals estan 

pensades per als pròxims mesos… Entre 

tots volem i creem comunitat, per això 

estem a l'escolta dels vostres 

suggeriments, iniciatives i impulsos… 

Bona lectura. 

Cordialment 

Nicole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb l'assistència de 16 persones, entre 

amics i membres de la Comunitat, 

inclosa nostra sacerdot Nicole, es va 

celebrar el dissabte 1 de febrer 

l'Assemblea Anual de la Comunitat a 

Barcelona.  

Va transcórrer en un ambient agradable i 

amb bons propòsits perquè la Comunitat 

es pugui continuar desenvolupant, 

acollint les necessitats dels membres i 

amics que la secunden. 

A continuació un resum del tractat: 

Pedro Luis, president, fa una presentació 

amb una retrospectiva de l'esdevingut en 

el 2019. Es detallen les activitats regulars 

que es fan en la nova seu per part de la 

sacerdot.  

Pedro comenta el treball del Cercle 

Directiu i el motiu pel qual es torna a 

convocar l'Assemblea extraordinària de 

membres, dins de l'Assemblea anual 

perquè la presentació dels documents 

per a la modificació dels estatuts de la 

Comunitat davant el registre d'entitats 

religioses va ser revocada i per tant no es 

van arribar a registrar els acords que es 

van prendre en l'Assemblea de l'any 

passat. També comenta que, a causa 

d'assumptes personals, li costa continuar 

amb la responsabilitat del càrrec com a 

president de la Comunitat a Barcelona. 

Sol·licita participació en el Circulo 

Directiu, dels assistents; hi ha algunes 

persones que s'ofereixen a col·laborar de 

manera puntual. Se sol·licita també si 

algú pot comprometre's a col·laborar en 

els grups de muntatge indicant que ara 

Assemblea Anual 

 

Aquarel·la. del taller de pintura 

“Transicions” a la seu de la Comunitat 
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hi ha menys treball. També, es comenta 

que és necessari que més persones facin 

de ministrant en el culte  

José Antonio comenta que ell 

s'encarregarà de coordinar la renovació 

de la web de la Comunitat a Espanya, i 

que les diferents comunitats li poden 

enviar continguts que vulguin que 

apareguin.  Ell farà d'intermediari amb la 

persona que s'encarrega del disseny i 

manteniment de la web. D'altra banda, 

continua realitzant l'edició dels butlletins 

quadrimestrals de Barcelona i la revista 

semestral de la Comunitat per a tota 

Espanya. 

Janine, com a tresorera, exposa la part 

econòmica, presentant el balanç de 

despeses i ingressos de 2019 i el 

pressupost amb les previsions de 

despeses i ingressos per al 2020 (veure 

més al final els documents detallats de 

l'economia de la Comunitat). Un 

assistent recomana que es canviï el 

compte de La Caixa a La Caixa 

d'Enginyers, perquè no cobra comissions. 

Nicole parla de la qualitat dels diners, 

amb quina consciència es fan les 

donacions? I que els diners donats per al 

local s'ha de respectar per a això. Són 

aproximadament uns 6.000 euros, que no 

s'han d'usar, si no és per a la inversió 

d'una futura seu de la Comunitat en 

Barcelona. 

També, es proposa fer alguna conferència 

i tallers d'art-teràpia d'un matí, com a 

manera de donar-nos a conèixer i de 

generar més ingressos. 

S'exposa els temes tractats en l'última 

reunió de la Federació amb les propostes 

per al 2020. Entre altres coses, la 

Federació proposa augmentar l'aportació 

de cada comunitat entre un 34 i un 47% 

per a contribuir a les despeses que 

suposa la vinguda d'un tercer sacerdot a 

Espanya. 

Nicole comenta la necessitat d'ampliar la 

consciència del barri on està la seu de la 

Comunitat i, per a això, fer difusió de les 

activitats a Vallcarca. 

Acords aconseguits 

1. S'aprova per majoria absoluta 

realitzar els canvis estatutaris 

proposats. 

2. Xavi proposa fer una carta dirigida als 

membres comunicant l'arribada del 

tercer sacerdot perquè es prengui 

consciència del que es necessitarà a 

nivell econòmic. 

3. José Antonio proposa fer una llista de 

necessitats per a repartir les tasques 

entre més persona. 

4. Fer una llista de les aportacions per a 

la seu futura de la Comunitat per a 

saber quant quantitat és per a aquest 

concepte, no podent-se utilitzar per a 

una altra cosa. 

5. S'enviarà una carta als donants 

d'aportacions per a la futura seu, per a 

si volen continuar mantenint la 

donació o prefereixen que se'ls 

retorni, ja que quan es va sol·licitar les 

aportacions no es va poder adquirir  

aquesta seu. Janine  i José Antonio 

s'encarregaran d'això. 

Resum de Mercedes Escobar i José Antonio 

Alemán. 
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A la C. C. a Barcelona 

 

- Al desembre es va celebrar el 

Seminari “L'origen del Mal i la seva 

missió en l'evolució”, a càrrec de 

l'estimat Sr. Michael Debus, qui cada 

any ens visita, enriquint-nos amb els 

seus vastos coneixements i 

experiència.. També, com en altres 

ocasions, va oferir una conferència a 

la Casa Rudolf Steiner de Barcelona 

amb el títol: “L'actuar de la tercera 

jerarquia i el repte de la nostra 

època”. El diumenge al matí es va 

tractar amb ell la celebració de 

l'Advent. 

- Recordem els diferents grups 

d'estudi i de treball que s'estan duent 

a terme en el si de la Comunitat a 

Barcelona: 

 

 Taller “Aprenent a viure”.  Temes 

que es van tractant al llarg 

d'aquestes trobades. Temes que 

s'aborden: Les lleis del Karma i la 

seva manifestació en la nostra 

biografia; el Mal i el seu significat 

per al despertar de la consciència i 

molts més. 

 Grup de treball Goetheà. La 

Antroposofía com a experiència: 

per a aprofundir i vincular els 

valuosos continguts de la 

Antroposofía amb l'experiència 

personal de cada participant. 

 “Transicions”. Trobades artístiques 

(amb pintura). Trobades setmanals 

en els quals treballem la temàtica 

de la transformació, pintant un 

mateix motiu en diferents fases, 

etc.  

 Grup sobre l'evangeli de Mateu 

des d'un acostament Goetheano. 

 Taller de meditació, donant-nos 

suport en el llibre de Friedrich 

Rittelmeyer: “12 Meditacions”. 

 Grup d'estudi: “La Cristologia en 

la nostra època: Jesucrist, Qui era 

realment? " A la Casa Rudolf 

Steiner a Barcelona. 

 

En altres Comunitats d'España 

- Madrid ha millorat el seu altar amb 

l'elaboració de tres graons de fusta, 

davant aquest, tres graderies que 

simbolitzen tres nivells de pujada i 

baixada al/des de l'altar. 

 

Al món 

- Del 18 al 20 de gener, la Junta 

Directiva del Goetheanum i el 

Cercle dels Set (Siebenerkreis) de la 

Comunitat de Cristians van debatre 

diferents qüestions de cooperació. 

Entre altres: la necessitat espiritual 

dels joves i la relació de tots dos 

moviments, amb les seves similituds i 

diferències. Amb motiu dels 100 anys 

de fundació de la Comunitat de 

Cristians en el Goetheanum, se 

celebrarà a la tardor del 2022 un 

Notícies destacades 
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sínode general internacional al 

Goetheanum. 

- La Comunitat de Cristians s'alegra i 

felicita la celebració durant el 2019, 

dels 100 anys d'existència de les 

escoles Waldorf en el món. Felicitats a 

totes les escoles, mestres, mestres i 

famílies que fan possible aquest gran 

moviment mundial! 

- Així mateix., també, veiem amb 

preocupació la delicada situació per 

la qual travessa la Medicina 

antroposófica a Espanya i en altres 

països. Tot un desafiament per als 

metges i els usuaris. Desitgem que la 

situació la puguem millorar entre tots 

al més aviat possible! 

 

Nova  adreça online pàgina web del 

Seminari a Stuttgart per fi, en 

castellà!. MOLT RECOMANABLE LA 

SEVA VISITA. 

 
https://www.priesterseminar-

stuttgart.de/index.php/178.html 

 

- Per a aquest mes de febrer estava 

prevista la consagració de dos nous 

sacerdots de Sud-amèrica. 
 

 

 

 

A la C.C. a Barcelona 

- El 29 de febrer fa una xerrada en la 

Comunitat el Dr Santos Martín, titulada 

“Té futur la Medicina Integrativa en un 

món d'Intel·ligència Artificial?” 

- Al maig: visita de Cristobal Ortin 

(sacerdot en Zürich), amb una trobada de 

Confoedera i celebració de 

Confirmacions, a petició de de el nostre 

rector Michael Bruhn. 

- Últim cap de setmana de maig: Celebració 

de Pentecosta (s'anunciarà amb temps els 

detalls). 

 

En altres comunitats 

- Al maig: Confirmacions a Alacant per 

Nicole Gilabert, a petició del nostre 

rector, Michael Bruhn. 

Per a tota Espanya 

- Colònies per a nens del 26 de juny al 6 

de juliol. 

- Campaments per a joves a Noruega  

del 9 al 22 de juliol. 

- Trobada d'estiu per a amics i 

membres de la Comunitat a Navarra, 

del 23 al 27 de agost. 

- Viatge a Israel a l'octubre del 2020.  

En el món 

- Al juny: Trobada internacional de 

medicina pastoral a Berlín seguit del 

Sínode internacional de sacerdots de 

la Comunitat. 

-  Curs d'estiu obert del 5/07 al 22/08/2020 

en el Seminari a Stuttgart. 

- Al llarg dels pròxims dos anys se 

celebraran diferents trobades en 

diverses ciutats d'Alemanya, per a 

anar organitzant el centenari de la 

fundació de la Comunitat de 

Cristians, el  16 de Setembre 1922. 

Properament… 

 

https://www.priesterseminar-stuttgart.de/index.php/178.html
https://www.priesterseminar-stuttgart.de/index.php/178.html
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Situació econòmica actual.  Gener 

2020 
 

Balanç econòmic del 2019 

Hi ha 27 membres i amics que el 2019 

han fet una aportació regular. La suma 

total és de 13.484,43€ anual, que 

correspon a 1.123,70€ en el mes. Amb la 

totalitat dels ingressos  cobrim el 88,74% 

de les despeses. Això vol dir que amb els 

ingressos actuals l'11% de les despeses 

no han quedat coberts en el 2019. Per 

tant, l'11% de les despeses no s'han 

cobert amb els ingressos de l'any, sinó 

amb el fons que tenim previst  per a un 

futur local. L'any ha estat deficitari en 

3.203,17 euros, amb saldo negatiu. Els 

cursos i seminaris i els donatius pel 

treball pastoral de la sacerdot han 

suposat dues bones fonts de recursos 

també, així com les classes i altres 

activitats locals (pintura, dansa, etc).                                                                                                                                                                                               

Així doncs, ens hem gastat el 100% dels 

ingressos  i un 12,69% més del que 

disposem, és a dir, s'han ingressat un 

12,69% menys del que feia falta per a 

cobrir les despeses. Com es pot 

comprovar, l'aportació a la Federació de 

la C.Cristians Espanya i el lloguer del 

local són les despeses majors.                                                                                                

 

EN RESUM: la Comunitat a Barcelona al 

2019 no ha estat sostenible 

econòmicament, tenint en compte els 

ingressos generats durant l'any. Només 

ho ha pogut ser recorrent al Fons, que 

està reservat per a imprevistos i per a 

invertir en un futur local de la 

Comunitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost 2020 

Com es pot comprovar (veure document 

al final) és necessari generar uns 

ingressos extres de més de 2.500 euros, a 

més d'uns altres ja previstos, per a poder 

cobrir les despeses (veure partida i 

quantitat assenyalada en vermell en els 

Ingressos).                                                                                                                                      

INGRESSOS: hi ha previst un lleuger 

increment de les "Aportacions regulars", 

encara insuficients per a cobrir les 

despeses generals, perquè representen 

gairebé el 50% dels ingressos i cobreixen 

menys de la meitat de les despeses. Els 

cursos i seminaris i el "Treball Pastoral" 

de la sacerdot són les altres dues fonts 

principals de recursos (el 23% d'aquests, 

aproximadament). Les classes i altres 

activitats en la seu (vendes de llibres, 

concerts, grup de joves, etc.), els donatius 

per celebració de sagraments i col·lectes 

al final de l'Acte de Consagració, i  altres 

activitats fora de la seu (grups d'estudi, 

etc.) suposaran segons el pressupostat, el 

19% més o menys.  El gairebé 10% 

restant per a cobrir les despeses (més de 

2.500 euros) han de sortir d'activitats 

noves que s'han de crear o potenciant 

més les existents.                                                                                                                                                                                                              

DESPESES: Gairebé el 93% de les 

despeses se'ls emporten dues partides: 

l'aportació al Fons de la Federació de la 

L´economia a la 

Comunitat 
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CC a Espanya (de moment no 

s'incrementarà a aquest, l'aportació des 

de Bcna.)  i el lloguer del local. Les 

despeses dels sacerdots (Nicole, i els que 

puguin venir de l'exterior) no arriben al 

4%, uns 1.000 euros. El 3% restant està 

repartit entre despeses a assessors, 

despeses bancàries, despeses i inversions 

(per a la seu, per a la celebració del culte) 

i  despeses administratives (material de 

papereria, etc.).                                                                                                                                                                                                  

Amb tot això el DEFICIT PREVIST és de 

2.587 euros. Serà de "0", només si 

s'organitzen activitats que permetin 

recaptar tal quantitat. 

Janine Künzi. Tresorera de la Comunitat 

a Barcelona i José A.Alemán                                                                                                                                                                     

. 

La Comunitat de Cristians no rep cap 

tipus de subvenció o ajuda oficial. Des 

del seu origen, com a moviment renovat i 

autònom existeix gràcies a l'esforç i a les 

donacions lliures dels membres i amics.  

 

 

 

Qui vol fer possible la seva existència 

port fer regularment una aportació 

(generalment mensual) segons la seva 

consciència i possibilitats.  

 

S'agraeix aportacions regulars que 

permetin l'existència de la Comunitat en 

el món. El vostre generós suport 

econòmic fa possible que la Comunitat 

de Cristians pugui realitzar aquestes 

activitats. Moltes gràcies. 

Les aportacions econòmiques es poden 

fer: 

- De forma periòdica mitjançant 

ingressos o transferències en els 

comptes bancaris: 

Caixabanc 

ES02 2100 0577 7901 00876435 

BIC: CAIXBBXXX 

Triodos Bank 

ES39 1491 0001 2320 13256421 

BIC: TRIOESMMXXX 

 - Col·lectes i donacions, dipositades a 

l'entrada de la sala de les celebracions. 

Complementen a les aportacions 

regulars. 

 

Al final d'aquest Butlletí trobareu un annex  

detallat sobre l'economia de la Comunitat. 

 

Resum de les reunions del Cercle Directiu de 

la C.C. a Barcelona. Des de  octubre del 2019 

a febrerdel 2020.   

En els últims mesos els temes que hem 

tractat en el Cercle són els següents. Va 

arribar un embargament d'Hisenda i 

després de diverses visites a l'Agència 

Tributària i detectar que es tractava de 

Gestió del Cercle 

Directiu 
 

EL Jo i la Comunitat  
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pagaments d'impostos endarrerits, el 

vam poder solucionar i deixar els 

pagaments al dia. Pedro Luis va 

presentar la documentació de canvi 

d'estatuts, del Cercle Directiu i de 

direcció de la seu en la Generalitat. 

Posteriorment, ens va arribar una carta 

del departament de Justícia en la qual 

comunicaven que hi havia defectes en els 

documents presentats, amb la qual cosa 

Pedro va contactar amb una gestoria 

perquè ens assessorés de com tornar a 

confeccionar-los per a tornar-los a 

presentar-los. 

Quant al curs del senyor Debus en 

Advent se'ns van plantejar dubtes a 

nivell d'organització i en valorar el 

resultat decidim que l'any que ve no es 

farà coincidir la vinguda del Sr. Debus 

amb aquestes dates. Quant a la Seu 

decidim aprofitar la prestatgeria que ens 

va deixar Gabriel en l'entrada per a 

deixar informació de la Comunitat i 

pensem en la possibilitat de comprar un 

armari amb clau i posar-lo darrere de la 

prestatgeria per a guardar els llibres. 

Finalment en les dues últimes reunions 

vam estar preparant l'Assemblea anual i 

l'extraordinària. 

Mercedes Escobar. Secretària. 

 Mercedes Escobar. Secretària. 

 

Composició del actual Cercle Directiu 

de Barcelona.  

- President: Pedro Luis Cuesta 

- Secretaria: Mercedes Escobar 

- Tresoreria: Janine Kunzi 

-  Vocals: José Lara, Mª Rosa Costa, 

José A. Alemán, Nicole Gilabert. 

 

 

 

 

 

Reunió del 24 i 25 de gener 2020 

Em va agradar molt sentir l'esperit de 

germanor durant les reunions, a les quals 

vaig assistir, representant a la Comunitat 

a Barcelona. També, em va agradar la 

manera en què Michael Bruhn va 

resoldre un problema que hagués pogut 

ser molt complicat. 

Gràcies, 

Maria Rosa Costa. 

 

 

Relació amb la Federació de 

la C.C. Espanya 

 

Relació amb la Federació de 

la C.C. Espanya 

 

En el comunicat de febrer de la Federació 

enviat per e-mail el 6 de feb, es pot veure 

un resum d'aquesta reunió. 

Sota la Creu. Gertrud Deppe.  
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La Comunitat a Barcelona forma part de 

la  Federació de la Comunitat de 

Cristians a Espanya, que es va constituir 

al setembre de 2016 per les tres 

Comunitats ja establertes en aquesta 

data: Alacant, Barcelona i Madrid. La 

Federació empara també a grups  d'altres 

territoris, que no s'han constituït encara 

en Comunitat (Bilbao, València, Las 

Palmas, etc.). 

Aquesta  Federació és un òrgan d'acció 

mancomunada, encarregada de percebre 

i prendre consciència de les necessitats 

de les diferents comunitats i coordinar 

els esforços entre tots els grups. També 

s'encarrega de les despeses comunes a 

totes les comunitats, dels quals, la 

partida major és la de la sustentació 

econòmica dels Sacerdots.   

Veure informació econòmica de la 

Federació en l'Annex al final d'aquest 

butlletí. 

 

 

 

 

 
Les tasques a atendre per al bon 

funcionament de la Comunitat són molt 

variades. S'agraeix tota ajuda per a una 

major eficàcia en la nostra comesa 

. 

Per a les tasques de preparació i 

recollida de l'altar i condicionament del 

local per al culte i altres activitats de la 

trobada mensual es necessiten persones 

que participin activament en aquestes 

tasques de manera regular. 

Qui pot oferir la seva ajuda? 

 
Contacte: Xavier Salvadó: 

 Tel. 972 864 173 /  640170877 

 

Ministrants per al culte. Persones que 

estiguin interessades a ministrar posar-se 

en contacte amb la sacerdot, Nicole. 

Per a l'organització dels que ja són 

ministrats, Pedro Luis Cuesta: Tel. 626 17 

42 21 

Música. Músics o persones que sàpiguen 

tocar un instrument són benvinguts per 

tocar tant en el culte per als adults com 

per als nens. Persones interessades posar-

se en contacte amb Artur Mateu, 

arturmatheu@gmail.com i  Nicole. 

Comissió Famílies i Nens. Qualsevol 

persona interessada en sostenir aquest 

impuls, si us plau, contactar amb Nicole. 

Atenció als nens i activitats, mentre els 

pares van als espais d'intercanvi, 

trimestralment. Diumenges de 12 a 13h 

Qui pot oferir les seves habilitats 

manuals o altres per a aquest nou 

espai? 
Comissió Famílies i Nens. Qualsevol 

persona interessada en sostenir aquest 

impuls, si us plau, contactar amb Nicole. 

Atenció als nens i activitats, mentre els 

pares van als espais d'intercanvi, 

trimestralment. Diumenges de 12 a 13h 

Qui pot oferir les seves habilitats 

manuals o altres per a aquest nou 

espai? 
Confecció i cura de vestits i teles del 

culte.  

Contacte: Montserrat Batalla: Tel 678 99 

90 63 

Comissió d'economia: José Lara, Janine 

Künzi, Nicole Gilabert.  

Contacte: Janine Künzi. Tel: 637 734 492 . 

E-mail: janinekunzi@gmail.com   

Comissió de Relacions: Responsable, 

José Lara. Tel. 606 19 95 30 

 Comissió de Festes: Nicole. Tota persona 

interessada en recolzar aquest àmbit, si 

us plau, parlar amb Nicole. 
 

 

 

 

Vols participar-hi? 

 

mailto:arturmatheu@gmail.com
mailto:janinekunzi@gmail.com
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barcelonacomunitatdecristians@gmail.com 

www.comunidaddecristianos.es 

 

Pedro Luis Cuesta 

E-mail:  plcuesta@ub.edu  

Tel. 626 17 42 21 

Janine Künzi  

E-mail: janinekunzi@gmail.com      

Tel. 637 73 44 92      

ORIENTACIÓ PASTORAL, a través de 

la qual s'obre un espai d'intercanvi i 

orientació biogràfica-espiritual. Obert a 

parelles, i a tot individu en situacions de 

reptes, amb necessitat d'un 

acompanyament i una orientació 

espiritual i biogràfica. 

Per concertar una cita dirigir-se a la 

sacerdot, Nicole Gilabert:Tel 91 859 09 

90 (Madrid); 93 764 12 74 (Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNITAT DE CRISTIANS A BARCELONA. 
Informe financier de la Comunitat a Barcelona 2019. Ingressos 

y despeses de l'any  2019       

INGRESSOS   

% s/ 

ingressos 

% s/ 

despeses 

Mitja. 

mensual 

Aportacions periòdiques 13.484,43 53,40% 47,39% 1123,70 

Cursos i seminaris 3.299,95 13,07% 11,60% 275,00 

Classes i altres activitats locals (pintura, dansa, etc) 1.920,00 7,60% 6,75% 160,00 

Aportacions diverses (fora de la seu, grups estudi, grup 

joves, etc.)  1.118,50 4,43% 3,93% 93,21 

Grup joves 496,00       

Activitats fora de la seu 248,00       

Altres activitats (grups d´estudi, etc.) 374,50       

Donatius per celebració sagraments i col·lectes 907,20 3,59% 3,19% 75,60 

Donatius per treball pastoral 2.565,50 10,16% 9,02% 213,79 

Informació i contacte 

 

Annex: economia de la Comunitat de Cristians a Barcelona 

 

Obra hecha en el Taller de pintura, 

“Transiciones”,  en la sede de la Comunidad  

mailto:barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
http://www.comunidaddecristianos.es/
mailto:janinekunzi@gmail.com
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Donatius per al local / seu futura de la CC enn Bcna 0,00 0,00% 0,00% 00,00 

Altres donatius (puntuals, etc.) 866,68 3,43% 3,05% 72,22 

Altres aportacions (vendes de llibres, concerts, rifes, etc.) 1.087,60 4,31% 3,82% 90,63 

Aportacions per llibres 438,10       

Mercats 554,50       

Rifes 0,00       

Ús de la sala / seu 55,00       

Altres 40,00       

Interessos Banc 0,00 0,00% 0,00% 00,00 

No localizats 0,00 0,00% 0,00% 00,00 

Total  25.249,86 100,00% 88,74% 2104,16 

Mitjana mensual 2.104,16     175,35 

DESPESES   

% s/ 

ingressos 

% s/ 

despeses 

Mitja. 

mensual 

Aportació a la Federació de la C.Cristians Espanya 13.200,00 46,39% 52,28% 1100,00 

Despeses de la sacerdot local 467,07 1,64% 1,85% 38,92 

Despeses sacerdots de l'exterior 825,00 2,90% 3,27% 68,75 

Despeses activitats comunitàries 95,00 0,33% 0,38% 07,92 

Lloguers amb impostos 11.679,21 41,05% 46,25% 973,27 

Subministraments (llum, aigua, gas ) 0,00 0,00% 0,00% 00,00 

Despeses administració 8,60 0,03% 0,03% 00,72 

Despeses d'assessors i especialistes (gestor, advocat, 

etc) 94,45 0,33% 0,37% 07,87 

Despeses bancàries 271,20 0,95% 1,07% 22,60 

Despeses del culte 20,00 0,07% 0,08% 01,67 

Despeses diverses (regals, menjars, mercats ambulants, 

etc) 128,48 0,45% 0,51% 10,71 

Inversions (per a la seu, culte, etc) 1.664,02 5,85% 6,59% 138,67 

Total  28.453,03 100,00% 112,69% 2371,09 

Mitjana mensual 2.371,09     197,59 
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Resultat de l'any 2019 -3.203,17     -266,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALL DESGLOSSAMENT SALDO TRESORERIA AL  31 DE MAIG 2019 

          
SALDO EN CAIXA     27,67 

SALDO EN BANC         

SALDO CTE. DEPÓSIT TRIODOS   
16.288,26 

SALDO CTE. CT.                     
CAIXABANC 

  
1.693,72 

SALDO CTE. CT.               
TRIODOS 

  
3.025,41 

TOTAL     21.035,06 
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Casi el 90% de los gastos de la Federación son para el sostenimiento de los sacerdotes 

(ahí se incluye el i.R.P.F.), de los gastos diversos 1.452 (121 por mes) son de la gestoría. 

Lo único importante a reseñar es que nos falta mucho por aportar si queremos que la 

Comunidad salga adelante en este país. Como decía Rudolf Steiner en una de sus 

conferencias; siguen siendo muchas más las fuerzas espirituales que gastamos para llenar 

el estómago que  propiamente para hallar el Espíritu… 

Antonio Calvo, tesorero de la federación de la CC de España. 

PRESUPUESTO 2020 
         
 

GASTOS ANUALES 2020 
 SOPORTE ECONÓMICO  

SACERDOTES 72.500,00 € 
 

GASTOS VIAJE 
  

1.700,00 € 
 

APORTACIÓN A LA REGIÓN 
 

2.000,00 € 
 

APORTACIÓN SEDE MADRID 
 

4.500,00 € 
 

FONDO SOCIAL 
 

500,00 € 
 

DIVERSOS 
  

2.000,00 € 
 

  
  

83.200,00 € 
         
 

INGRESOS ANUALES 2020 más  33% 2020 

APORTACIÓN C.C. MADRID 

 

34.500,00 € 45.885,00 € 

APORTACIÓN C.C. BARCELONA 

 

13.200,00 € 17.556,00 € 

APORTACIÓN C.C. ALICANTE 

 

7.590,00 € 10.094,70 € 

ENCUENTRO  
  

3.000,00 € 3000 

ENCUENTRO JÓVENES 

 

3.000,00 € 3000 

DONACIONES CURSOS 

 

4.000,00 € 4000 

DONATIVOS 
   

  

dev irpf 
   

  

TOTALES 
   

  

  
  

65.290,00 € 83.535,70 € 

BALANCE     -17.910,00 € 335,70 € 
 

Anex: economia de la Federació de  

la Comunitat de Cristians a Espanya 
 


