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Alguns membres del nostre grup, 
quan érem petits o molt joves, 
vàrem sentir a parlar per primera 
vegada de Càritas. La impressió 
que vam tenir va ser que es trac-
tava d’un grup de «senyores» 
desvagades que a fora feien feines 
que a casa seva manaven fer a les 
minyones. Això ens va portar a 
tenir un mal concepte d’aquesta 
ONG, que potser actualment hi ha 
algú que encara té.

Al llarg del temps s’ha vist que 
aquesta obra ha fet molt de bé 
ajudant els més necessitats i 
marginats. Podríem esmentar les 
activitats que es fan en tot el món, 
però només ens centrarem en les 
de les parròquies de Verges, Jafre i 
Ultramort, ja que en el nostre grup 
hi ha voluntaris d’aquestes parrò-
quies i fins i tot una persona d’Ullà. 
A Verges vam començar l’any 1993 
quan hi havia Mn. Josep Castellà; 
ens limitàvem a visitar malalts i 
gent gran i a fer-los una festa (que 
encara es fa) i que consistia en una 
missa i un berenar.

Per mitjà de l’assistenta social 
i l’Ajuntament, vam sol•licitar 
aliments de la Creu Roja, que es 
repartien a algunes famílies neces-
sitades. Més tard, amb l’ajut de 
membres de Càritas de la Bisbal, 
es va poder fer un petit taller de 
costura i de classes d’alfabetització 
per a dones immigrants. Actual-
ment es fan classes d’alfabetització 

cada dilluns i dimecres, de tres a 
un quart de cinc de la tarda, en els 
mesos del curs escolar.

En no tenir local propi, l’Ajuntament 
ens va cedir una sala de la Casa 
de Cultura, en la qual hem estat 
fins al dia d’avui. Actualment hem 
organitzat uns robers per a gent 
necessitada, primer a Jafre, en un 
local parroquial que ens ha deixat 
Mn. Joan Planellas; però ens hem 
adonat que la gent de Verges no 
tenen els mitjans necessaris per a 
desplaçar-s’hi i hem decidit dema-
nar a l’Ajuntament de Verges si ens 
pot deixar un local. Aquest, d’una 
manera desinteressada i sense cap 
condició, ens ha cedit un pis buit 
del carrer del Pedró. Aprofitem ara 
aquestes ratlles per a expressar 
el nostre agraïment més sincer a 
l’actual ajuntament per haver-nos 
cedit l’esmentat local: moltes 
gràcies!

En aquest rober s’hi pot portar roba 
usada però en bon estat el dime-
cres, de cinc a set de la tarda. El 
rober de Jafre continuarà obert el 
primer dimecres de mes, de cinc 
a set de la tarda.

Moltes famílies ja han col•laborat 
amb nosaltres portant-nos roba; 
els en donem també les gràcies, 
ja que aquesta roba l’aprofiten 
d’altres econòmicament més ne-
cessitats, siguin immigrants o no.

Finalment, si hi ha algú interessat 
a ajudar-nos, que ens ho faci saber, 
que l’acollirem amb els braços 
oberts, perquè ens fan falta volun-
taris amb urgència.
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