
L’Església de Girona, sense menystenir l’organització
tradicional del territori pel que fa als històrics arxipres-
tats, d’uns dos anys ençà, aproximadament, promou
les anomenades «agrupacions parroquials». Es tracta
de reorganitzar i millorar el servei que fa l’Església in-
cidint en un àmbit més concret i local. La parròquia de
Verges és agrupada en el conjunt de parròquies inte-
grades en els ajuntaments immediatament veïns que
podem trobar partint de l’encreuament viari de la nos-
tra vila: Jafre, Colomers, Vilopriu i Garrigoles pel cos-
tat de ponent; la Tallada d’Empordà i Albons per la ca-
rretera de Figueres, i Ultramort i Parlavà per l’extrem
sud.

Aquest pla no es tira endavant només per la manca de
capellans –en aquest sentit l’agrupació de Verges es
troba molt ben atesa, ja que la servim quatre cape-
llans– sinó perquè, en l’àmbit d’aquestes parròquies
s’hi treballi d’una manera més conjunta i, progressiva-
ment, es pugui millorar la qualitat dels diversos ser-
veis eclesials.

A la nostra agrupació parroquial, independentment de
les celebracions conjuntes de la fe, hem començat a
fer algunes passes per treballar i oferir en comú la ca-
tequesi d’infants i d’adults, així com també
l’organització de diverses trobades de formació, que
pensem intensificar a partir del curs vinent. També el
grup de Càritas, ja existent de fa molt temps a Verges,
s’ha ampliat als altres pobles. S’han recordat «eines»
ja existents i que secularment han prestat un bon ser-
vei a les diverses parròquies veïnes, com el santuari
de la Font Santa mateix, lloc d’acolliment espiritual.
Per mitjà d’un full informatiu, hem anat informant
d’aquestes activitats.

El que es pretén és que tots els cristians d’aquests
pobles ens sentim més vinculats els uns als altres per
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a poder compartir i oferir el que som i el que tenim. La
unitat entre tots els qui ens sentim membres de
l’Església avala la credibilitat de la missió, que s’ha de
manifestar mitjançant actituds i gestos visibles en
l’actuació concreta de cada dia. Per això, a la llarga,
independentment dels capellans que puguem servir
l’agrupació, aquesta haurà de tenir un sol consell pa-
rroquial per a anar decidint i coordinant conjuntament
el que es pugui fer. Aleshores, a un nivell merament
d’organització, en cada parròquia tan sols hi serà ne-
cessària una petita junta d’economia per a decidir úni-
cament els temes d’infraestructura més estrictament
locals.

La parròquia no és tan sols una presència de l’Església
en un territori determinat; és, abans de tot, una comu-
nió de persones que es reconeixen en la memòria cris-
tiana viscuda en aquell lloc i transmesa de generació
en generació. Aquesta comunió de persones pot es-
devenir més gran i més efectiva per mitjà de l’agrupació
de parròquies. Al capdavall, es tracta que cada fidel
cristià, singularment i conjuntament, sigui més respon-
sable de la pròpia vivència i de la transmissió de
l’evangeli, segons el do que Déu li ha confiat i el ser-
vei que la Església mateixa li ha encomanat.
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