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PARRÒQUIA - CÀRITAS

Als nostres dies no és estrany trobar gent que es 
declara «agnòstica» i que, si sap què vol dir, també 
ho explica per justificar la seva declaració: «Potser sí 
que hi ha Déu, i potser sí que la vida continua després 
d’aquesta; però tot això són coses que no tenim manera 
de saber o de conèixer –cap dels nostres cinc sentits 
no ho pot copsar– i, per tant, val més no preocupar-
se’n i viure només el món que sí que podem veure i 
palpar...» Amb poques paraules han dit, doncs, que la 
vida present és l’única que s’ha de valorar i que val la 
pena sacrificar-se dia i dia per guanyar-se la felicitat.

És curiós veure com al llarg de la història hi ha hagut 
de tot. Especialment en els primers segles de l’era 
cristiana, hi havia gent que es declaraven «gnòstics», 
que vol dir just el contrari: la persona, a través de 
tècniques espirituals i esotèriques, sí que pot arribar 
al coneixement perfecte de les coses divines i es pot 
adherir ja a la vida eterna... Aquesta gent, doncs, només 
valoraven la vida que ve després d’aquest món, i només 
per ella se sacrificaven dia a dia per guanyar-s’hi la 
felicitat... Una coneguda obra gnòstica és L’evangeli de 
Judes, del qual l’any 2006 es va fer ressò; és una obra 
que deforma greument la vida de Jesús, fins al punt 
que aquest agraeix a Judes que el traeixi, així, a la creu, 
podria fer el sacrifici definitiu que l’alliberaria d’aquesta 
vida mundana i podria guanyar-se la glòria eterna...

El cas és que tant «l’agnosticisme» com el 
«gnosticisme», tot i ser oposats, tenen en comú que 
no són cap «bona nova» que pugui alegrar ningú: tant 
si es valora únicament la vida present, com si es valora 

«Agnòstic», que no vol dir «gnòstic»

només la vida eterna següent, cadascú s’ha d’espavilar 
per a guanyar-s’hi la felicitat, i dedicar-hi esforços i 
sacrificis de tot tipus, perquè ningú –ni Déu!– no regala 
res.

No és pas aquest el missatge que ens ve per Jesús: 
en ell Déu ve a trobar-nos precisament perquè el 
puguem veure i palpar amb els nostres cinc sentits, i 
perquè l’amistat amb ell ens doni felicitat ja en la vida 
present i també, després, en l’eterna. Totes dues vides, 
doncs, tenen el seu valor; i no s’han de separar ni s’ha 
de posar l’una a continuació de l’altra, perquè quan 
comencem a relacionar-nos amb Jesús –per la fe i el 
baptisme– ja comença en nosaltres una vida interior 
que no morirà mai més.

Però el millor de tot, el que fa que Jesús sigui «bona 
nova» que alegra els cors, és que per a trobar-lo i 
mantenir-hi una amistat no cal sacrificar-se gaire –ell 
sí que ho ha fet per acostar-se a nosaltres–; nosaltres 
només cal que l’acollim i l’anem a trobar quan passa a 
prop nostre: en la seva catequesi, en els apòstols que 
envia, en les seves trobades setmanals a l’església...

Per això, si estem cansats de ser «agnòstics» o 
«gnòstics», és a dir, cansats d’esforçar-nos i sacrificar-
nos per guanyar-nos la felicitat, estem convidats a rebre-
la en Jesús d’una manera més reposada i definitiva. O, 
dit amb les seves mateixes paraules: «Veniu a mi tots 
els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar; 
perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera.»

JOSEP PARACOLLS I MASFERRER
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En el País Petit número 20 vam fer una introduc-
ció de què és Càritas Baix Ter i de la tasca que duu 
a terme al nostre territori. Explicàvem que estàvem 
disposats a iniciar el projecte de Servei d’Intervenció 
Educativa (SIE). Doncs bé, el mes de novembre ja el 
vam iniciar. Hi participen una desena d’alumnes de 
primària de l’Institut-Escola Francesc Cambó i Batlle, 
amb sis voluntaris coordinats per una tècnica de Cà-
ritas Baix Ter. Volem agrair l’entusiasta col·laboració 
de l’equip directiu de l’institut-escola i el suport de 
l’Ajuntament de Verges –ens cedeix l’espai de la Sala 
de Lectura, idoni per a desenvolupar-hi el servei– i el 
seu equip de Serveis Socials. Estem molt satisfets 
d’aquest inici i us animem a participar-hi com a vo-
luntaris, ja que la quantitat dels nens i nenes atesos 
depèn del nombre d’aquests.

Dels altres tres serveis que Càritas presta al nostre 
municipi, volem ampliar-ne la informació de dos.

Aliments. A Verges hi tenim un punt de recollida 
d’aliments. A can Vidal hi trobareu un espai on recollim 
el que anomenem «L’aliment del mes». Cada mes és 
un aliment diferent del qual tenim poc estoc al Cen-
tre de Distribució d’Aliments (CDA), situat al carrer de 
Sant Antoni de Torroella de Montgrí (davant del DIA).

Rober. La roba que es pugui reutilitzar la podeu dei-
xar al pati de la rectoria, on tenim un contenidor metàl-
lic de color blau. Periòdicament dues voluntàries la 
repassen i classifiquen i, posteriorment, la portem al 
rober de Càritas, situat al carrer de Sant Genís, núme-
ro 6 de Torroella de Montgrí. Allí la netegen, planxen 
i exposen al públic, i se subministra gratuïtament als 
qui vénen derivats dels Serveis Socials dels munici-
pis. A banda, l’excedent de roba es ven a preus molt 

Notícies de Càritas Baix Ter

econòmics. Amb el benefici de la venda de l’exce-
dent, podem finançar programes de Càritas que de-
senvolupem al territori.

Ara estem a punt d’iniciar un nou projecte: el Ta-
ller d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC). Des dels 
Serveis Socials de Verges ens han fet veure que, al 
territori, hi ha moltes persones que tenen un des-
coneixement absolut del català, cosa que els resta 
capacitats a l’hora de cercar feina o de relacionar-se 
amb els seus convilatans. Pensem que el coneixem 
de l’idioma és clau per a la integració dels nouvin-
guts. Càritas va signar un conveni fa uns quants me-
sos amb el Consorci per la Normalització Lingüística, 
que dota de reconeixement oficial dels cursos que 
s’hi imparteixen. Això vol dir que, per una banda, els 
participants en aquest taller aprenen coneixements 
bàsics del nostre idioma i, a nivell pràctic, que el cer-
tificat d’assistència profitosa a aquest curs els serveix 
per a tot tipus de documentació necessària, com ara 
certificats d’arrelament, etc. Per a començar aquest 
nou servei, necessitem un voluntari amb titulació aca-
dèmica que, dirigit per un tècnic de Càritas Diocesa-
na, vulgui col·laborar amb nosaltres. Si us hi animeu 
i voleu parlar-ne, no dubteu a posar-vos en contacte 
amb nosaltres al telèfon 671 678 358.

Per últim, quan surti aquest nou número de País 
Petit, els dies 29 i 30 de novembre s’haurà produ-
ït el Gran Recapte d’Aliments que se celebrarà arreu 
del país. Estem segurs que haurà estat un gran èxit 
i que el Banc d’Aliments s’haurà pogut proveir d’una 
quantitat d’aliments suficient per a repartir-los entre les 
persones que estan passant temps molt difícils. Ànim!

CÀRITAS BAIX TER




