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Religió

Impulsen una campanya
per arreglar l’esvoranc de
l’església de Camprodon
u El Consell Parroquial demana a les administracions recursos «urgents»

per revertir el deteriorament del temple, on es fa missa a diari

Estat de l’església de Santa Maria després que s’hagués produït l’esvoranc.
ACN/DDG. CAMPRODON

n Crida ciutadana per recollir

fons per a la reconstrucció de part
de la coberta de 1.000 m2 de l’església de Santa Maria de Camprodon on ha aparegut un esvoranc
de grans dimensions. Es tracta
d’un temple iniciat el segle XIV on
es fa missa a diari. El 2 de juny
passat, uns veïns van alertar del
forat d’uns 40 m2, situat a la vessant nord, on hi ha la capella de
Sant Víctor. Des de llavors, un

grup de camprodonins, juntament amb el capellà de la parròquia, reclamen al Bisbat de Vic i a
les administracions recursos urgents. Mentrestant, han obert
una campanya a Internet per recollir fons. Xifren en 230.000 euros el cost per consolidar la teulada i preveuen uns treballs en
quatre fases. El Bisbat no ha concretat cap inversió.
«Ningú voldria tenir el teulat
ensorrat de casa seva. Tenim

l’obligació moral, cívica i la responsabilitat patrimonial de restituir-lo», explica Ferran Vila,
membre del consell parroquial
de Camprodon, una entitat formada per veïns del poble que de
forma voluntària ajuden en les
tasques de la parròquia i donen
suport al rector.
L’església de Santa Maria és la
parròquia de Camprodon on es
fan les celebracions quotidianes.
Es tracta d’un temple de grans di-

El gironí Àngel Rodríguez escriu un
llibret sobre la figura de Santa Afra
u La santa va ser
martiritzada a Alemanya,
però també té advocació a
les comarques gironines
L.FANALS. GIRONA

n Un llibret escrit pel periodista
gironí Àngel Rodríguez repassa la
vida de Santa Afra, a qui anomena «una màrtir singular». Tot i
que la santa és especialment venerada a Augsburg (Alemanya),
on va patir el martiri per no voler
renunciar a la fe cristiana, també
una forta vinculació amb les co-

marques gironines, sobretot gràcies al santuari que té dedicat a
Ginestar (Sant Gregori). A més,
els pagesos de la Val del Llémena
li solen resar contra les perdegades, tot i que sovint també és invocada per ajudar a resoldre malalties de la pell. El volum ha estat publicat dins de la col·lecció
Sants i Santes, de CPL Editorial.
Segons explica Rodríguez, la
veu popular ha convertit Santa
Afra en advocada de les prostitutes que es volen penedir. Tot i
això, en el seu llibret, ell ha volgut
desmitificar el fet que Afra fos
prostituta, tal i com se li ha adju-
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La portada del llibret.

mensions amb una de les naus
centrals més amples de les comarques gironines. En els últims
anys s’han fet algunes obres de
millora, com ara la de la coberta
de les capelles del Baptisme i del
Remei. Tot i això, Vila alerta que
el conjunt del teulat, que fa uns
1.000 m2, està en precari i que
caldria redactar un pla de consolidació perquè s’ha vist que «el
manteniment que es feia periòdicament ha resultat insuficient».
A banda de ser l’església parroquial, el temple també acull el
Tresor, on hi ha, entre altres elements, mobiliari litúrgic, corones
i elements patrimonials que pertanyen de tota la Vall de Camprodon. Uns objectes exposats i preservats a la capella de Sant Víctor,
que és precisament on hi ha hagut l’esvoranc per la part exterior
del teulat. Des de dins de l’església, però, només s’aprecien algunes humitats i danys en la pintura. I és que l’esfondrament va ser
al primer nivell de la coberta, la
que dona a l’exterior i està formada per una complexa estructura
de pilars de pedra i fustes que suporta la teulada. El segon nivell,
que es veu des de dins, està fet per
voltes de pedra i arcs torals.
Al marge de malmetre una
part del sistema elèctric, també es
tem que el forat pugui fer-se més
gran. «La capella del costat, la del
Sagrat Cor, també està a punt de
trencar-se. La tenim apuntalada
de forma precària, però en poc
temps també podria col·lapsar
creant un forat de 70 metres quadrats més», afegeix Vila.
L’església de Santa Maria de
Camprodon, amb capacitat per a
mig miler de persones, acull missa diàriament. Tanmateix, com
en la majoria d’espais de culte, la
minva de fidels ha provocat que
l’espai estigui sobredimensionat
per l’activitat que s’hi acull. Per
això, també s’hi fan actes populars i concerts.
dicat al llarg de la història.
La festa de Santa Afra se celebra el 5 d’agost, data en la qual
s’ha celebrat, durant molts anys,
l’aplec al santuari. Aquest santuari va ser promogut l’any 1344 pel
rector i els administradors de la
parròquia de Ginestar, tot i que
inicialment es va ubicar en un lloc
molt ombrívol i es va haver de
traslladar.
Al llarg de diverses dècades, el
santuari i tot el seu entorn ha estat un punt de trobada festiu d’habitants de la Vall del Llémena, Girona i Salt. De fet, fa uns anys fins
i tot hi anaven autocars de forma
diària. També hi ha una hostatgeria, que havia estat molt activa
durant les dècades dels 70 i 80
però que actualment està tancada, a l’espera que algun dia pugui
tornar a funcionar.

L’ACOLLIDA I
L’ENVIAMENT
ALS NOSTRES
SANTUARIS
Editorial del
Full Parroquial del
Bisbat de Girona

E

ncapçalat així, el tema
quedamolt obert, gairebé esbatanat. No tots
els santuaris tenen el
mateix pes històric ni la mateixa
cobertura de patronatge. Potser
ho entendrem millor referintnos a aquells on hi ha una presència més significativa de custòdia, culte i hostatgeria. També
compta el context geogràfic i
l’època de l’any en què ens trobem. A l’estiu, els santuaris
menys accessibles i poc concorreguts també tenen requesta.
Proposem algunes actituds
d’acollida i d’enviament en sentit general.
Els santuaris sempre han tingut la vocació d’aplegar fidels
dels entorns i gent d’altres indrets per motius diversos. És
molt probable que en l’esdevenidor siguin cridats a constituir
més una «comunitat de comunitats». És a dir, a no solament
acollir els romeus i visitadors
habituals, sinó a acollir també
els fidels de les poblacions veïnes que ja no poden ser ateses in
situ i aplegar altres persones o
grups en recerca d’espais de reflexió, d’intercanvi i de trobada
festiva.
El nucli de la vida d’un santuari s’ha forjat entorn d’una advocació determinada i de la devoció de la gent d’una o més comarques. Emperò, en la nostra
societat, cada dia més plural i
diversificada, abans i després
dels serveis religiosos habituals i
dels aplecs o romeries anuals,
s’haurien de poder oferir signes
d’acolliment a «tota cuca vivent»
que ha vingut amb fe o a passar
el dia o bé a fer turisme.
Tothom sol anar-hi amb ganes de fer una experiència bonica i positiva. En les tasques
d’acolliment, els contactes poden ser personals, en grup o comunitaris. El que importa és que
no siguin freds ni distants. Hi ha
d’haver caliu humà: «Ens han
acollit pel nostre nom i origen».
El temps d’una celebració no
permet esplaiar-se, però val
molt la pena que hi hagi salutacions amb toc personalitzat.
També, les introduccions i els
comiats a les celebracions amb
molta gent de pas haurien de ser
més efusives i engrescadores [...]
(extret del Full Parroquial).

