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Entitats

PARRÒQUIA - CÀRITAS

Quan algú presenta el seu poble a altres persones de fora, 

en parla i n’ensenya imatges: mai no hi falta el campanar 

com una de les construccions més emblemàtiques del 

conjunt. Es comprèn; el campanar és quelcom «molt del 

poble i de la seva gent», alhora que sol ser un dels punts 

més elevats des del qual es pot contemplar tot el poble, i 

també per això col·labora en la marxa de tot: amb el seu 

acostumat rellotge va marcant un compàs o un ritme a les 

activitats de la gent, mantenint «a l’hora» les consciències 

de tothom, per a anar a treballar, o a fer un descans, o a 

fer un àpat... Les mateixes campanes ajuden a fer ressonar 

tot això: els seus tons, que tots els habitants reconeixen, 

ajuden a dirigir acompassadament, quart rere quart, el pas 

de les coses.

Doncs es podria dir que el campanar és al mig del poble 

de la mateixa manera que l’ànima és al mig de l’ésser 

humà, ja que l’ànima també és la part més emblemàtica 

de la persona i molt «d’un mateix». És quelcom que permet 

–més que cap altra creatura– aturar-se i contemplar la 

pròpia vida des de dalt, buscant-hi un origen i un suposat 

destí, i sobretot «algú» –com un responsable– que ho ha 

portat tot a existir. I precisament en aquest «algú» l’ànima, 

com un campanar, hi fa ressonar la idea de Déu. Doncs, 

a semblança del campanar, també per tot això l’ànima 

proposa un compàs a la vida: li desagrada el ritme frenètic i 

desesperat que pretén assegurar-se les coses –com si d’un 

mateix depengués la pròpia existència o felicitat– suggerint, 

per contra, una marxa més relaxada, més confiada a Déu, 

a les mans del qual tot se sosté.

El campanar i l’ànima

És cert que el món actual no invita a la calma, car ni en 

l’oci ja no hi ha lloc ni per al repòs ni per a la pau –només 

per a la competició i el neguit–; per això la nostra ànima 

s’enyora i sovint recorda la necessitat de fer una pausa, ni 

que sigui per mirar cap al cel i fer almenys un sospir.

El cas és que el campanar, per ser l’ànima del poble –i el 

poble no ser els edificis sinó els seus habitants–, col·labora 

amb les ànimes de les persones més estretament del que 

pot semblar en un principi: no sols marca mecànicament 

unes hores, sinó que, adossat a la casa de Déu, proposa 

al llarg del dia uns moments de descans, justament per 

recordar-se del Creador i descarregar a les seves mans 

el resultat, sovint feixuc i preocupat, dels nostres treballs. 

Entre aquests moments de descans, hi ha el de les vuit del 

matí, el de les dotze del migdia i el de les vuit del vespre, 

assenyalats per les campanes amb nou tocs majors (en 

tres grups de tres) i nou tocs menors. Són els moments en 

què antigament la gent s’aturava per resar l’Àngelus.

Avui el ritme del nostre món no permet fer gaires pauses, 

però la nostra ànima igualment agraeix que, en sentir 

aquestes campanes, just imaginem que mirem cap al cel i 

fem un petit sospir; o encara millor, cap a dalt del campanar, 

on hi ha una creu que, pel seu senyal, les paraules «en nom 

del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant» sempre ressonen.

JOSEP PARACOLLS I MASFERRER
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Durant molts anys, moltes persones del nostre poble han 

col·laborat amb l’entitat Càritas per fer efectiu l’objectiu fun-

dacional d’aquesta: promoure, orientar i coordinar l’acció 

social i caritativa del territori, amb la finalitat d’ajudar a dur 

a terme la promoció humana i el desenvolupament integral 

de les persones. Durant aquest temps, els serveis bàsics i 

més visibles han estat el d’aliments i el rober. Fa dos anys, 

aproximadament, va néixer Càritas Baix Ter, resultant de 

l’agrupació de totes les Càritas del nostre territori, amb la 

idea que no tan sols podem combatre les desigualtats en-

tre la gent amb accions supletòries i de xoc que podríem 

anomenar «curatives», sinó que, a més, calen accions de 

prevenció perquè els qui pateixen risc d’exclusió social 

puguin assolir una vida autònoma i superar les situacions 

de dependència a les quals estan subjectes.

Unint les diferents Càritas, no solament hem aconseguit 

millorar els serveis d’aliments –aquest estiu disposarem 

d’un Centre de Distribució d’Aliments– i del rober, sinó tam-

bé implementar nous projectes dirigits a assolir més efi-

càcia en la prevenció: acollida, gent gran (Ser Gran amb 

Dignitat), SOL (Servei d’Orientació Laboral), Noves Estratè-

gies d’Inserció (NEI), Servei d’Intervenció Educativa (SIE) o 

Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC), entre d’altres.

Càritas la formem tres col·lectius: tècnics especialitzats, 

contractats per a dirigir amb criteri professional els 

diferents programes, voluntaris encarregats de dur-los a 

terme i col·laboradors, des de diferents administracions i 

empreses fins a particulars que amb les seves aportacions 

ajuden econòmicament a assumir els costos dels diferents 

programes.

Càritas Baix Ter, al servei del territori

Vull centrar-me en el voluntariat. Tot i que Càritas, so-

bretot els últims anys i bàsicament a causa que la situació 

socioeconòmica que tenim, s’ha fet més present en els 

mitjans de comunicació, al carrer (recaptes d’aliments…) i 

que cada cop destaca més com una de les organitzacions 

més valorades per la societat, continua necessitant més 

voluntaris, ja que sense aquests no pot desenvolupar tots 

els programes que són necessaris al nostre territori. 

A Verges hi ha tres programes que ara estan en marxa, 

sempre amb la col·laboració i tutela dels serveis socials 

de què disposa l’Ajuntament. Són el d’acollida, aliments i 

rober. Ara estem disposats a començar un nou projecte 

amb la col·laboració de l’institut-escola, el Servei d’Inter-

venció Educativa (SIE), que consisteix a oferir un espai fora 

de l’horari escolar però complementari a l’escola, en què es 

busca consolidar aprenentatges i habilitats socials a través 

del suport escolar, dirigit a nens amb mancances educa-

tives importants, que tinguin pocs recursos econòmics o 

poc estímul i suport familiar. Per a aquest programa, dirigit 

per un tècnic, necessitem voluntaris per a poder-lo iniciar, ja 

que, com més en tinguem, més mainada podrem atendre. 

Us animo a col·laborar-hi.

Si voleu conèixer més el que és Càritas, podeu entrar 

al web www.caritasgirona.cat o bé contactar amb nos-

altres al carrer de Sant Genís, 6 de Torroella de Montgrí 

(tel. 655 912 497).

COSME HUGAS I DOMINGO

Càritas Baix Ter


