
 

Càritas Torelló truca a la porta 

Cada any, per la festa de Nadal es publica un número especial del Diàleg dedicat a Càritas. El 

2020 ens ha estat un any especial sobretot a causa de la pandèmia de Covid-19 i de les seves 

conseqüències. Avui, més que mai, estem convidats a reconèixer la vida difícil que els nostres 

germans estan passant. Estem convidats o obrir els nostres ulls, els nostres orelles i el nostre cor 

a tanta gent que ara no pot menjar, no 

pot escalfar la casa, els nens que no 

poden anar a l’escola, les mares que 

no tenen res a donar als seus fills.... i 

totes aquestes persones poden 

retrobar el somriure gràcies a tu, 

gràcies a mi. Poster, no tens moltes 

coses per donar, però tot el que tens, per petit que sigui, pot salvar la vida d’un pobre que crida a 

la teva porta. Aquí us proposem dos punts de reflexió que poden ajudar-nos a meditar una mica 

més sobre els símptomes de la societat actual i sobre el nostre comportament davant el patiment 

de l’altre:  

1. Amb qui t’identifiques? 

Aquesta pregunta és crua, directa i determinant. A quin d’ells t’assembles? Ens fa falta reconèixer 

la temptació que ens envolta de desentendre’ns dels altres, especialment dels més febles. 

Diguem-ho: hem crescut en molts aspectes, però encara som analfabets a acompanyar, cuidar i 

sostenir els més fràgils i dèbils de les nostres societats desenvolupades. Ens acostumem a mirar 

cap una altra banda, a passar de llarg, a ignorar les situacions fins que aquestes ens colpegen 

directament. 

2. Veure algú sofrint ens molesta 

No és estrany de dir que la generaciò actual està ocupada i desorientada. No tenim temps pels 

altres, i sempre mirem els nostres interessos i per això no volem saber res de l’altre. Per exemple,  

assalten una persona al carrer, i molts s’escapen com si no haguessin vist res. Sovint hi ha 

persones que atropellen algú amb el seu cotxe i fugen. Només els importa evitar problemes, no 

els interessa si un ésser humà es mor per culpa seva. Però aquests són signes d’un estil de vida 

generalitzat, que es manifesta de diverses maneres, potser més subtils. A més, com que tots 

estem molt concentrats en les nostres pròpies necessitats, veure algú sofrint ens molesta, ens 
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pertorba, perquè no volem perdre el nostre temps per culpa dels problemes d’altri. Aquests són 

símptomes d’una societat malalta, perquè mira de construir-se d’esquena al dolor.  

En aquest sentit de socórrer a aquestes persones que necessiten un ajuda, Càritas Torelló ha 

posat en marxar uns projectes i  estem convidats a participar-hi. Ara us en presentem només dos 

però n’hi ha molts.  

1.  El projecte ‘Càritas Torelló truca a la porta’ 

Prop nostre, de ben segur que hi tenim algú què tot i potser no saber-ho, no ho està passant gaire 
bé. Prop nostre, hi ha necessitats què hem de saber detectar i comunicar per tal que puguin rebre 
l’ajuda que els cal. Ajuda? Sí, AJUDA. L’ajuda que Caritas Torelló vol donar a qui li cal, 

discretament, potser fins i tot, 
anònimament, però de manera 
efectiva. Això no és possible sense 
la solidaritat de tots i cada un de 
nosaltres. El donatiu d’avui ajudarà 
sens dubte a millorar la situació 
d’alguna persona o d’alguna 
família però... i si aquest donatiu 
puntual es convertís en un 
compromís de més durada com el 
dels voluntaris i voluntàries? 

Sabeu quants infants i quantes famílies podrien tenir un plat calent a taula? No entenem de races, 
ni colors de pell, ni de categories socials, ni de religions, només entenem de persones; de les 
persones que han tingut la sort de néixer, de créixer i les ganes de voler viure dignament, 
senzillament com nosaltres. Això fem a Càritas, ens hi ajudeu? En sortir hi veureu uns díptics de 
la campanya Càritas Torelló truca a la porta què ens conviden a reflexionar i a col·laborar. 

2.  El projecte FARS 

El projecte consisteix 

en la detecció de 

situacions de solitud 

no desitjada que 

afecten a persones grans o altres persones mancades de xarxa social i que comporta situacions 

de vulnerabilitat i fragilitat social i personal. Està pensat perquè aquestes situacions siguin 

detectades a través d’una xarxa de voluntaris formada per persones, comerços, associacions i 

entitats del poble vinculades al Programa d’Acció Social d’Atenció a les Persones Grans - Fem 

Companyia que col·laborin en la detecció i puguin oferir-los el suport necessari de manera 

coordinada amb Benestar Social, el CAP i altres agents dels municipi. La comunitat  i el treball en 

xarxa és l’element clau per poder desenvolupar cadascuna de les accions que inclou el projecte: 

detecció, informació-coordinació, valoració de la necessitat, intervenció (oferiment de diferents 

accions i activitats), acompanyament i seguiment. 

 

Si voleu col·laborar amb un o amb l’altre projecte, podeu contactar amb nosaltes al 

número: 659 57 60 37 (WhatsApp) o al 93 859 03 40 

 


